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3 Doors Down
Here without you
Let me go

4 Horitzons
El pa amb tomàquet
La història del mirall.

A Flock Of Seagulls
Coming back to life
Funky Cold Medina
Y mi llanto se fue

A.E. Antoni Gaudí
A Llarvent! (R/G)
Caminant
Un món de colors

Abba
Adiós a medias
Animal instinct
Chiquitita
Chiquitita, esp
Fernando
Gracias por la música (Thank You For The
Music)
Take a chance on me
Waterloo

Abús
mälherba

AC/DC
Dirty deeds done dirt cheap
Hell´s Bells
High voltage
Highway to hell
Highway to hell
R.I.P ( Rock In Peace )
Rock ´n´ roll singer
T.n.t.

Acció Festiva
La Torrada
Nit Jove
Passa a l'acció
Somiaré

Adrià Puntí
Solitud
Sota una col

Aerosmith
come together
Eat the rich
I don´t want to miss a thing
I don´t want to miss a thing (Yo no quiero
perder una cosa )
I don´t want to miss a thing (Yo no quiero
perder una cosa )
La pau
Living on the edge

Agua Bendita
A tu lado
A Tu Lado
A tu lado
A tu Lado..
agua bendita
Billy Joe
Dolor
El señor de los anillos
El señor de los anillos
Felip Kintos
Mama
Mitrandir
volar

Aguilera, Christina
beautiful
Lady Marmalade
Wonderful

Ai, ai, ai
Tot això eren vinyes

Aida Mauri

Cançó de guerra
Fins a l´ultim instant

Al Tall
Cant del Maulets
La negociació
Lladres
No en volem cap
Tio Canya

Al-Mayurqa
Conqueridor
No ens fareu callar

Alan Parsons Project
Eye In The Sky
Old and Wise
Silence and I

Albert Pla
Crim d'Amor
Diarrea Mental
El Gallo Eduardo Montenegro
L'home que ens roba les nòvies
La platja
La Violació
Papa jo vull ser torero
Somiatruites
Vida d'un gat

Alemanyes
Lili Marlen
Lili Marlen - en llatí

Alex Ubago
A Gritos de esperanza
Aunque no te pueda ver
cada dia
Dame tu aire
No te rindas
qué pides tu?
Sabes?
Sin miedo a nada
sin miedo a nada
Sin miedo a nada
Sin miedo a nada
Sin miedo a nada
viajar contigo

Altres Cançons de Nadal
Avui és Nadal
Caga Tió (el de tota la vida)
Caga tió (Gossos)
Com un estel
El rock dels pastorets
És un desig (Josep Thió)
Nadal en Soledat (Whiskyn´s)
Petit garçon
Quan somrius
Tió
Un altre cop nadal

Altres cançons de Nadal II
Aquelles nits de Nadal
El rècord d´aquelles nits de Nadal
Engrunes de neula a dins del xampany
(JOSEP THIÓ)
Ja no neva mai (Gossos)
mirar-nos als ulls
Mirar-nos als ulls
No hi som tots ( Betagarri)
Porteu-me carbó (Marc Parrot)

Amaral
Días de verano
El universo sobre mi
Marta, Sebas guille y  los demas
Moriría por vos
no te fallaré
Salir corriendo
SALTA
sin ti no soy nada

Americanes
Ahora te puedes marchar
ALL THE SMALL THINGS (BLINK 182)
Angels ( Robbie Williams)

Because the night
Cocacola - I'd like to teach the world to sing

Come on let's go
Day is done
Don't Answer Me
Don't cry for me Argentina
Donna
El rodamón
Franco Un-American (NOFX)
HANDLE THIS (SUM41)
HELL SONG (SUM 41)
I just call to say I love you
I only want to be with you
I will always love you
i will survive
IN TOO DEEP (SUM41)
I´m Sorry
Killing me softly
L'estranya joguina
La cruel guerra
More than words
MOTIVATION (SU41)
my bloody valentine
Piano Man
Pretty woman
Puff the magic dragon
Quan el sol es pon
Something Stupid
Stan (Eminem)
Stand by me
Such Great Heights
SUMMER (SUM 41)
The Joker
The marvelous toy
Unchained melody (Ghost)
We belong together
Zombie

Amparanoia
Antes de hoy
Jungle 3 la realidad
La vida te da
Little think
Me voy lejos
Nada
Permites madrecita
Sacaron agua
Somnis
Tiempo pa mi
Ven
You know what I mean

Andrés Calamaro
Alta suciedad
Alta Suciedad
Crímenes Perfectos
Elvis está vivo
Flaca
Loco
stickin in my eye
Te quiero igual
Todo lo demás

Anegats
Amunt
Aquells amics que s´en van
Arbres per na Cati
Bales de palla
Blau 1
Blau 2
Cada nit
Cada nit
Cada vegada
Cançó de n´Aora
Caviar i pa eixut
Civilització submarina
Cor trencat
Coses d´ahir
Dorm
Els amics que se'n van
Els amics que se'n van
En el frente de Teruel
Encara no
Es missatge és clar
Estàs canviant
Finalment

Fred
Homes del nord
I ara què?
Illenc
Innocència
Íntim
Irreals
Irreals
Mala vida
Móns Diferents
Paraula de senyor
Pescador de canya
Pescador mallorquí.
Raig de lluna
Raig de Lluna
S'assassí
Segon Plat
Tamarell salat
Temps enrera, temps endavant
Tramuntana
Vell marí

Anka, Paul
Put your head on my shoulder

Ankhara
Acordes mágicos

Anònim/a
Ara ets amb mi!
Bella ciao
Canvia el xip
El ball de venus
El somni
k es la vida?
La lluna la pruna
Pap
Polca d´ours
POTSER AMOR ES LA PARAULA
Sin ti- Eso es lo de menos
tot passarà...
TU
T´AGRADARÀ
vull llet amb nescuyck

Answer
Camins
De cara al vent
Velocitat

Antagònics
Home de palla
Obre els ulls
Rebel

Antitank
20 forats al clatell ||*||
De vacances a l´Irak
Matem al puto rei
Terra Lliure

Antònia Font
A Rússia
Alegria
Alegria
Alpinistes-Samurais
Amazones a sa lluna
Amb un velomar
Aquesta pluja
Aquesta pluja
Armando Rampas
Asteroide núm. 15000
Astronauta rimador
Bamboo
Batiscafo Katiuscas
Batiscafo Katiuskas
Camps de maduixes
Camps de maduixes
Canta
Cibernauta joan
Cibernauta joan
Cibernauta Joan
Com una bombolla
Darrera una revista
Declar
Dins aquest iglú
Dins aquest iglú
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En s´estiu
En s´estiu
Estendre sa roba
Estendre sa roba
Extraterrestres
Fa calor
Fa calor
Final
Focs artificials
Focs artificials
Hotel occidental
Irremediablemente celos
Jo, Robot
La meva clientela
La vida de l´astronauta
La vida pasa
Love Song
Love Song
L´aire de ca teva
L´estel d´aquari
L´univers  és una festa
Mecanismes
Nata
Patxanga
Portaavions
Productes de neteja
Robot
Sa llimona
Ses bombes atòmiques
Ses estrelles del cel
Ses estrelles del cel
S´animal que no existeix
Tokio m´és igual
tonto
Tornar a sa Terra
Tornar a sa Terra
Tot sol
Tots els motors
Tristesa
Vitamina sol
Viure sense tu
Viure Sense tu
Viure sense tu
Vos estim a tots igual
Wa Yeah

Antonio Orozco
Déjame
Es mi soledad
Estoy hecho de pedacitos de tí
Quiero ser
Ramón y su caja de música
Sin ti
Sólamente verdades

Anuncis
Looking out my back door (anunci d´Audi)

The Reason
Yo soy aquel negrito

Aramateix
25 d'abril
300 anys
Ara no es fa, pero jo encara ho faria
Avel·lina
Bé
Desoir el toc
D´aqui no em moc
El General
El Pont de Mostar
El vol del Xoriguer
Et cobriran de blasmes
Funcionari
Guita Xica
I tu què vols?
Lluitadors
Mal d'Almansa
Manfred
Manifest taverner
Merda pels vius
On vas, Ulisses?
Plany
Quatre Banderes
Senzillament
Si vols parlem del temps
ZR-19 Llibre d'instruccions

Armstrong, Louis
Blueberry hill
Cabaret
Dream a little dream of me
Georgia on my mind
Hello, Dolly
Mack the knife
St James Infirmary
What a wondefull world

Articolo 31
Cara vita
Domani Smetto
L´impresa eccezionale

Aspencat
Blocs de formigó
Carpe Diem

At-versaris
Cançons que són tu.
Decadència
Dos dies
Dos és un
Drets suspesos
Els teus ulls a l´ombra
Hem de millorar
Interludi
Llum blanca
Quan tornis. Quan marxis
Qui paga mana
Rap antidepressiu
Temps
Tocats però no enfosats
Veniu volant

Atzukak
Nazis??NO!!!
País Valencià
Per què?
TV manipulació (canal blau)

Aute, Luis Eduardo
Al Alba
Cada vez que me amas
No te desnudes todavía
Sin tu latido

Autopilot off
Clockwork

Avril Lavigne
Anything But Ordinary
Complicated
Forgotten
Freak Out
he wasn´t
how does it feel
I am with you
Losing Grip
My happy ending
My world
Naked
Nobody´s Home
Nobody´s Home
Scared boy
skeater boy
Slipeed away
take me away
together
Tommorrow
Unwanted
Who Knows

Bacilos
Nada

Bad religion
supersonic

Banda Bandarra
Aquella nit...
Bandarrisme!
Immers
La cançó de l'estiu
Mai més
New-tone Ska

No és res
Skapada General

Banda Oficial de l´Eix del Mal
Les rondes del vi
Nosaltres som

Baptista Humet, Joan
Clara

Barbara
L'aigle noir
Memory

Barbat, Enric
Recorda

Bardagí, Jofre
Hi ha coses que no oblides mai
Ho he escrit per tu
Jo faig cançons
Jugarem a estimar-nos
Jugarem a estimar-nos
Junts
T´estimo/t´odio

Baró, Xavier
Contraban
El genet
Els  Llardosos
Matinada de Sant Joan
Per Sant Blai

Barricada
No hay tregua
No hay tregua
Victima

Bars
Foc al cor
Tu t´ho has buscat

Basques
Agur Jaunak
En La Civilizacion (SKALARIAK)
Eusko Gudariak
itziarren semea ( telesforo monzón )
kalera borrokalari
lepoan hartu ta segi aurrera ( pantxoa ta
peio )
mienten mi amor (betagarri)
pakean utzi arte ( hertzainak )
RUIDO  ( Skalariak )
Skalari Rude Klub (Skalariak)
todos los hintxas (skalariak)
zure ingurua

Beatles
A hard day's night
Act naturally
All my loving
All my loving
All you need is love
And I love her
Can´t buy me love
Come together
Day tripper
Eleanor Rigby
For no one
Free as a bird
Get back
Girl
Hello goodbye
Help
Help!
Here comes the sun
Here comes the sun
Here comes the sun
Hey jude
Hey Jude
Hey Jude
I should have know better
I want to hold your hand
I will
I'll cry instead
If I fell
Imagine

Imagine
In my life
I´ll be back
Let it be
Love me do
Michelle
Norwegian wood
Ob-la-di, Ob-la-da
 Ob-la-di, Ob-la-da
 Ob-la-di, ob-la-da
Octopu´s Garden
Paperback writer
Penny lane
penny lane
Please please me
Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band
She loves you
Something
The fool on the hill
The long and winding road
Things we said today
Ticket to ride
Twist and shout
We can work it out
While my guitar gently weeps
With a little help from my friends
Yellow submarine
Yesterday
Yesterday

bebe
como los olivos
con mis manos

Bee Gees
Islands in the stream
Stayin' alive

Belen, Ana
La muralla
La puerta de Alcalà
No sé por qué te quiero
Sólo le pido a Dios

Berri txarrak
500 urte eta gero
Adierazi beharra
Ardifiziala
Aspaldian utzitako zelda
Begiratu
Begiratu
Berba eta Irudia
Betiko leloaren betiko leloa
Biluzik
Bisai Berriak
denak ez du balio
Iparra galdu: Hegora joan
Libre
Oihu
Oreka
Sols el poble salva el poble

Berry, Chuck
Dies de cole (School days)
Johnny B. Good
Maybellene
Twist

Berta
Atura el temps
Somnis forts
Tant al límit

Betagarri
Arren erro zaharra
Boom egin eta krash!!
cerebros destruidos
DR.DESEO-la chica del batzoki
Euskadi antifaxista
Ez Dakit Zergatik
Gaua
Grandola, Vila Morena
Lana
Legalize it!
Mienten mi amor
Muineko Enea
mundu berria
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No hi som tots
Nora joan ziren?
Segi (gora bakea!)
Sin ti
Sin ti
Skalatu
Soldaduzka
Until Such Time
Vente
Verde
Verde
XX-Mendeko Izurritea
Zure ingurua

Beth
a veces
A veces..
all these things
angel
cerrando heridas
deep inside
Estás
hacerte feliz
home
La luz
lullaby
mama
On és l´amor?
Otra Realidad
Parando el tiempo
rain on me
sad song
strange world
Súria
Vestida de besos

Blink 182
Apple Shampoo
Dammit
I miss you
Story of a lonely guy
The rock show

Boikot
Bajo el suelo
Bella ciao
de espaldas al mundo
despaldas al mundo
El muro de la vergüenza
Hasta Siempre
ines
Kualkier dia
Sin claudicar
Soy preso
Soy preso
Tierra quemada
Tierra quemada
Un futuro para ti
Un futuro para ti

Boleros i ranxeres
Amanecí otra vez
La llorona
No volveré
Noche de ronda
Nosotros
Piensa en mi

Bon Jovi
All about lovin´ you
Bed of roses
Have a nice day
Its just me
It´s my life
Livin' On A Prayer
Livin´ on a prayer
Never say goodbye
Welcome to Wherever you are
You give love a bad name

Bonet, Maria del mar
Abraça'm
Aigo
Carta a un amic
Dansa de la primavera
Dóna´m sa mà
El pi de Formentor
L'Àguila negra

La casa de l'amic
Me n´aniré de casa
Mercè
Què volen aquesta gent?
Romanço
Viure sense tu"

Brams
Aldea Global
Aldea Global
Apostols de Bacus
Aquest món
Aquest món
Aquesta remor que se sent
Ara mateix!
Autoodi 1
Autoodi 2
Batecs
Brindis
Brindis
Bufar i fer ampolles
Cançó d'amor
Cançó d'amor
Cançó de bressol
Cap mala pensada
Cinc ministres
De bar en bar
Dilluns que ve
Dolça
El dia dels innocents
El llop i les cabretes
El meu cor pertany al papa
El millor
El president
El senyal de combat
El vol de l´home ocell
Energia
Espera'm assegut
Fidels a la utopia
Fil a l'agulla
Fuig amb mi
Goigs a Sant Hilari
Goigs a Sant Hilari
Goigs a Sant Hilari
Guanyarem
Herbes i fermentats
Hey, Joe (no m´enlluernis)
Ho endivinaràs
Inici de càstig al fetge
Inici del càstig al fetge
L'hemafrodita
L'operació ós
L'últim Tirabol
L'últim tiravol
La declinació de beure
La diplomacia de la rebel·lia
La factoria de la dominació
La factoria de la dominació
La gran sargantana
La guerra de la verdulera 1
La guerra de la verdulera 2
La guerra de la verdulera 3
La pesta blava
La plaça
L´home de Kigali
L´últim tirabol
L´últim Tirabol
Maleïda Espanya
Maragall
Marihuana Berguedana
Massana
Moltes gràcies
Moros i cristians
Nena de Nicaragua
No em deixis marxar
No s'ens fondrà el somni
No teniu pas prou acer
Operació ós
Operació Ós
Papa
Paraules sàvies
Patrons de tots els països: uniu-vos
Peça a peça
Ploramiques
Pocatraça
Popular infantil
Portugal
Premsa lliure

Quan surt el sol
Quan surt el sol
Quan t'imagino cagant
Quan t´imagino cagant
Què podríem fer?
Rock a la cort de porcs
Rojo-separatista
Sant Jordi 1985
Sants Collons
Sempre més
Sempre més
Soc d'un país
Soc d'un país
Sóc d´un País
Sóc el millor
Som a Girona
Som a Girona
som a girona
Temps de decadència
Tir al feixista
Tot depènd
UI, avuiI!!
Vull per demà
Vull per demà

Britney Spears
Ops ... I did it again

Bryan Adams
Back to you
Everything I do, I do it for you
One Night Love Affair
Please forgive me
Run to You
Summer of ´69

Burman Flash
25.200 nits
Com es pot somiar?
Egin
Esperar que el dia canviï
Gira
Humo y arena
Illa Independència
Jamaica Reggae
Lluna de plata
Mai per tu
Ni un pas enrere
No somos un número más
Qui té raó
TAN A GUSTO ME SENTí FATAL
Vigila
Viu-lo ara!

Busted
3am
air hostess
Britney
crash & burn
crashed the wedding
fake
falling for you
Mirar-nos als ulls
over now
psycho girl
she wants to be me
that thing you do
what I go to school for
Who´s David
Who´s David
year 3000

Calamaro, Andres
Algo contigo

Camarada Kalashnikov
8 hores
AK-47
CK hooligans
Companya, endavant!
Demofarsa
Destrueix el teu enemic
Fuck da police
Generació V
Hooligan nº1
Independència i socialisme
Kalashnikov
La força de la raó

Mai Caminaras Sol
Mockba´993
Molotov
On és déu?
Resistència antifa
Tirano- Saura
Un sol front

Cançons de menjador
ALÉ, ALÉ, ALÉ (Ricki martin)
All i oli
Amanida triomfant (Himne els Segadors)

Anem tots a dinar
Anirem a esmorzar (pujarem dalt del cim)

Bananas!
Bon profit
Bon Profit ( Oh Sussana)
CO TECOTECOTECO TE
El cuiner
Fast Food
He trobat un plat
Inspector gadget
La panxa ens fa soroll
La sindira
La Taula!!
Let´s go to the zoo
Mireu aquests plats
MOL ENCIAM
Oh pare deu
Quan tots serema taula
Tengo un hambre atroz
tiburón
Tinc gana

Cançons de pluja
Ara plou, ara neva
Bum, Xec
Jo tinc un paraigües -Autor: Els gresos-
L'arc de Sant Martí
Pastoret, d'on véns?
Plim plim
Xim, xim, xim
Xip xap

Canteca de Macao
Contigo
El tanguillo de José Ignacio
Intro - Are you reggae
La rubia perfecta
LibreSka
Raggason
Sin solución

Carla Bruni
Quelqu´Un M´a dit

Carlos Baute
amar a dos
Te regalo
Te regalo

Cat Stevens
Ombra de lluna (Moonshadow)
The First Cut Is The Deepest
Wild world

Cecilia
Un ramito de violetas

Celtas Cortos
20 de abril
A veces
Cálida trinchera
Cuéntame un cuento
El emigrante
EL Ritmo del mar
En estos días inciertos
Hay que volver
la senda del tiempo
La senda del tiempo
La senda del tiempo
la sienda del tiempo
Legión de mudos
Malos y cobardes
No nos podrán parar
Pesadilla y realidad



Index KUMBAWORLD
Que voy a hacer yo?
Romancede Rosabella y Domingo
Siempre tarde
Skaparate nacional
Tranquilo Majete

Cesk Freixas
A Catalunya el meu pais
A catalunya, el meu país
Amiga
avui serem el món
cançons lliures
Codi 777
Dies i nits d'amor i de guerra
Dies i nits d´amor i de guerra
Dies i nits d´amor i de guerra
El bosc de les fades
el camí cap a nosaltres
He de partir-me en dos
La princesa de la revolta
La princesa de la revolta
La semarreta
La vida fugint
Les cançons lliures
L´última fada
L´última fada
No amaguis la llengua
Només sempre
Nuus
Ovidi
Presentació i autodefensa
Que tremolin les parets
Qui Sap
Qui sap
Qui sap
sageta de foc
torna la nostàlgia
Torna la nostàlgia
Torna la nostàlgia
Traieu els filats
T´esperem, companya
Un brindis per les nostres vides
Una vida, una història
Una vida, una història
vaixells de llibertat

Clapton, Eric
After midnight
Change the world
Cocaine
Lay down Sally
Layla
Somewhere over the rainbow
Tears in heaven
Tears in heaven
Wonderful tonight

Cohen, Leonard
Dance me to the end of love
So long, Marianne
Suzanne

Coldplay
A message
Amsterdam
Clocks
Clocks
Fix you
Green eyes
In my place
In my place
ladder to the sun
life is for living
Proof
proof
See you soon
Speed of sound
Swallowed in the sea
The hardest part
The Scientist
Til kingdom come
Trouble
Trouble
Warning sign
white shadows
Yellow

Collins, Phil

Dins el meu cor, Tarzan
You'll be in my heart

Companyia Elèctrica Dharma
Cants impotents!
Ciutats!
Contra el fusell, un somriure
Correfoc/ L´avalot de la Caterva
El moment millor de tots
Els bàrbars
Els cels canviants
Festa I - La nit convida
Festa II - Dins les venes, el mar
Festa III - Oh, nova Europa!
Fi de festa - La gent vol viure en pau
La croada dels nens
La lluna ha fet el ple
La Mediterrànea se´ns mor...
Muntanyes russes
Sempre hi seré
Si encara fossis aquí
Voldria ser la teva música
Vulnerables
Zing-zing

Costo Rico
Canción De Batalla

Creedence Clearwater Revival
A la cantonada ( Down on the corner )
Cotton Fields
Down on the corner
Has vist mai la pluja ? ( Have you ever seen
the rain )
Hello Mary Lou
Looking Out My Back Door
L´exprés de mitjanit  ( The midnight Special
)
Mentre pugui veure la llum (Long as i can
see the light)
Midnight special
Mirant per la porta del darrera (Lookin’ out
my back door)
Proud Mary
Proud Mary
Qui pararà la pluja? ( Who´ll stop the rain )

Surt una mala lluna (Bad moon rising)

Crim
Arrisa´t sexy
El teu torn
Kaxeja´m
Tracta´m bé
Tu saps el què
Veu neutre

Cris Juanico
Jo dic no

CuldesaC
No tenir-te
No tenir-te**

Daksa
Autopistes
Carrer del Caos
El desert del temps
El Pèndol (lletra correcta)
El pèndul
El Pèndul
Enric es solleric
Ironia
king george (els intèrprets no surten a la
llista dels seleccionats,són dover)
Peter Pan
Rebutjat
Records de Barentzs

Dalma, Sergio
Foc a l'ànima
Plorant les hores
Tot el que t'estimes

Daniel Powter
bad day
free loop
give me life

jimmy gets high
lie to me

David Bustamante
dos hombres y un destino

Deep purple
April
Black night
Burn
Burn
Burn
Child in time
Highway star
Into the fire
Perfect strangers
Smoke on the water
Strange kind of woman
Strange Kind of woman
Too much is not enough
Woman from Tokio

dekrèpits
Amor de sol a sol
Botits de botiflers
Contrafoc
Dekrèpits
El món gira al revés
Especulació
Gernika
Habitatge
Llops amb pell de xai
M.A.T.
Temps de revolta
Un record
Universitat

Delincuentes
El aire de la calle

Denver, John
Camí ral
Country roads

Dept
Algú va escoltar
Avui el teu àngel no vindrà
Avui és el moment
Buit
Caminant
Cel.les
Cendra
Cinc hores
Classes
Compta amb mi
Digue´m
Dóna´m sort
Dorm
El dia "D"
El món dirà un final
En un instant
Equilibri
He d´escriure
He tornat a fer una cançó
La nit
L´evolució del coneixement
més senzill
Mirada profunda
Moments
M´he tornat a perdre
No em despertaré
Orb
Reintroducció
Revolució
Sensacions
Ser del món
Setge
Silenci
Síndrome
Sobreviuré
Somriu
Tan lluny
Temps
Torna a començar
Tot el que més desconeixo
Tot junt
Tota una vida
Un cop més

Un dia sense pressa
Un nou camí
Una història més
Vici
Vols

Desconegut
I don´t wanna be
Llavors
raons

Desgavell
Samaruc

Deskarats
Baby face
Go to Lloret
Mala vida
Més que un club
Príncep de pallumba 2
Records

Desperta ferro
1917
Almogàvers
Angelets de la terra
Atac contra l’estat
Bemba bar
Bruixa de dol
Cada dia més aprop
Conciència de l´estat
Desperta ferro
Dos Camins
Els bons temps
Estats Units d’Europa
Fahrenheit 451
Fins a la mort
Gol nord
Inscrit en la memòria
La mata de jonc
Només hi ha un camí
Sempre endavant
Som i serem culés
Som una nació
Terra de guerrers
Vells telers
Venjança catalana

Dijous paella
Avui fas anys
Conill de Boh
Dijous paella
El desesperat
Ja n´hi ha prou d´aquest color
Lobulus temptator
L´any dels lladregots
Premsa Lliure
Quatre banderes
Queda´t amb mi
Ull de vidre
Un senyor de Puerto Rico
Vosaltres i Nosaltres.

Dikers
Ronco Invierno
Si tú te vas
Sigo en pie

Dio
Dawson Creek Theme
We stars

Dire straits
Angel of Mercy
Brothers in arms
Calling Elvis
Down to the waterline
Heavy fuel
How long
I think I love you too much
Investigaciones privadas (private
investigations)
Iron Hand
Money for nothing
News
On every street
Once upon a time in the west
Portobello belle
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Private investigations
Romeo and Juliet
Setting me up
Six blade knife
So far away
Solid rock
Sultans of swing
Telegraph road
The bug
The man's too strong
Ticket to heaven
Tunnel of love
Twisting by the pool
Walk of live
Water of love
What's the matter baby
When it comes to you
Where do you think you're going
Why worry
Your latest trick

Diverses dibuixos
10+2
Beauty and the beast
Bella i la bestia
Bella Notte - La Dama i el Rodamon
Belle - La Bella i la Bèstia
Bibbidi-Bobbidi-Boo - La Ventafocs
Bola de Drac GT
Bon Profit - La Bella i la Bèstia
Cruel·la De Ville - 101 Dalmates - Disney

Doraemon (final)
Dos Mons - Tarzan - Disney
El cercle sens fi - El rei Lleó
El cercle vital - El rei Lleó - Disney
Els colors del vent - Pocahontas - Disney

Ese es mi destino (b.s. Hercules)
Estranys com jo - Tarzan
Faig tard - Alícia al país de les meravelles

Fill de l'home - Tarzan
Fora - El Geperut de Notre Dame
Fushigi Yûgi (1r ending)
Fushigi Yûgi (1r opening)
Fushigi Yûgi (4t ending)
Fushigi Yûgi (4t opening)
Gaston - La Bella i la Bèstia
La bola del Drac - Inici (País Valencià)
La cançó del no-aniversari - Alícia al país
de les meravelles
La cursa dels cactus - Alícia al país de les
meravelles
La Marxa del Coronel Hathi  - El Llibre de la
Selva
Les Brases - El Geperut de Notre Dame
Part d'aquell món - La Sireneta
Pintem els rosers de roig - Alícia al país de
les meravelles
Què et cal de debò? - El Llibre de la Selva

Seguint el líder - Peter Pan
Seré el Rei Lleó (I Just Can´t Wait to Be
King)
Shin Chan
Shin-Chan
Un món perfecte - L'Emperador i les seves
bogeries
Un mon tot nou, Aladdin
Voldria ser com tu - El Llibre de la Selva
Vull viure d´aventures
Yawara (Cinturó negre)

Diverses espanyoles
A fuego (Extremoduro)
Ansiedad
Bésame mucho
Camino verde
Candilejas
Cuando un amigo se va
Cuando vuelva a tu lado
Cuentame
Don diablo
El hombre del piano
Esta tarde ví llover
Eva María se fue
Gracias a la vida

La chica ye-ye
Libre
Mescalina
Noche de ronda
Nosotros
Operación triumfo
Perfidia
Piel canela
Reloj
Sabor a mi
Serenade - Dover
Si los hombres han llegado hasta la luna
Si tu me dices
Solamente una vez
temblando
Tóa tóa tóa
UN BESO Y UNA FLOR
Un beso y una flor

Diversos
A un amic (xirat)
Al amanecer
Child is my name (kemopetrol)
Cookie
És súper fort!
fran perea
FRIDAY NIGHT_THE DARKNES
Gira
Himne del Barça
Idil·li de l´astre rei
It´s a Heartache
I´m only happy when it rains
La font de Vilafant
Maria
MÁS ALLÁ
Moi Lolita (alizée)
Over The Rainbow
Podría ser peor_Joan Tena
Recorda respirar
Road to Mandalay(Robbie Williams)
Rumbo a aquel lugar  (versión de
Wonderwall de OASIS)
Sense horitzons
Sleeping Satellite( Tasmin Archer)
Something stupid
Wonderwall
YOU AND ME SONG

Donovan
Colors
Colours
Colours
Lalena
Mellow Yellow

Dr. Calypso
2.300 milions
Anti-ska
Aquesta nit
Brigadistes internacionals
Camí Fàcil
CCCP
Júlia
Mr.Happiness
Pole  man
Se´ns pixen
The Snake

Drive by Truckers
The Day John Henry Died
Tornadoes
Where The Devil Don´t Stay

Duble buble
Clava't
El teu nom
M'estimes tant que m'abonyegues

Duncan Dhu
Cien gaviotas
En algún lugar
Esos ojos negros
Lobos

Duran duran
A view to a kill
Planet earth
Reflex

Save a prayer
Wild boys

Dusminguet
Babilonia
Cumbia Bruja
Disco yonki
El camí
El pardal
El son
El son
El teu amor
El viatge
Go
La dansa de l´imbècil
La rabia
Les ampolles
Maneras
Marihuana
Niot son
Ritmo americano
Rock´n´roll
Rumbeta bona
Sonajeros de colores
Sopetón

Dyango
Mare
Que fantàstic el món
Som més que un club

Dylan, Bob
Blowing in the wind
Blowin´ in the wind ( en anglès)
Chimes of freedom (en anglès)
Com una pedra al camí
Els temps estan canviant
Escolta-ho en el vent
Girl of the North Country
Girl of the north country (en anglès)
Hurricane
knockin' on heavens door
Knocking on the heaven´s door
La noia del país del nord
La noia del país del nord (Girl of the north
country)
lay lady lay
Like a rolling stone
Man gave names to all the animals
Masters of war (en anglès)
Mr. Tambourine Man
One more Night
Precious angel
Senyors de la guerra (Masters of war)
Slow Train
The Times They Are A-Changin'

Eagle Eye Cherry
Save Tonight
Save tonight

Eagles
Get over it
Hotel california
New kid in town
Take it easy

Edguy
Land of the Miracle

efecto mariposa
no me crees

Eina
Al mig de la batalla
Criteris estratègics
El ple i el buit
L'ordre a la batalla
La força
La lluita armada
La planificació d'un setge
Les adaptacions
Sobre l'utilització d'espies

EL canto del loco
A Contracorriente
Acuerdate
AQUELLOS AÑOS LOCOS

Besos
Canciones
Como un perro ladrando
Contigo
Cruce de Caminos
Cruce de Caminos
desaparece
Despiertame
El Pescao
He vuelto a caer
Insoportable
Insoportable
La madre de José
La madre de José
Melodia de 7 vidas
No quiero nada
nunca volvera a ser como antes
Pequeñita
Por Ti
Por ti !*
Pot ser
Preguntas
Puede ser
Puede ser
Que caro es el tiempo
Quiero
Será
Si pudiera  tenerte
Sueños
Tal como eres
Tal como eres!!..
Una foto en blanco y negro
vivir así es morir de amor
Volver a disfrutar
VOLVERÁ
Vuelve
Zapatillas
Zapatillas
ZaPaTiLLaS

El cor de la ciutat
Cançó d´amor
Distancies
El mapa del teu cor
El musical
Sento que caic
si fos veritat
Tot sol
Tots dos un món
Un nou demà
Vola

El Fill del Mestre
110 colors
Aquella estranya mania de creure en la vida

Cançons de bressol
Coloms
Creure en tres
Dards de plata
I si la vida fos
L'exili dels amants
La llum del teu destí
Més enllà
Omaita
País descalç
Rumor de tren
S'està fent tard
Sol
Sota un cel moll
Una mandra per llevar

El Koala
opá
Opá, yo Viazé un Corrá

El musical més petit
Blanc
Blowing in the wind
Desert
Dorm
El món seria
Ell és bo
Ell és bo
Gats
Hores d´amor
La rosa
Lluny
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Nit d´il.lusions
Noël
On ets?
Pensa en mi
Tanca els ulls
Vells camins
Vells camins

El sueño de morfeo
amor de sal
es verdad
EsTa soy Yo
Esta soy yo
nunca volvera
nunca volvera
Ojos de cielo
sonrisa especial

El tercer hombre
Al sur
Alô alô
Atmósfera cero
Calles en b/n
dile al sol
dile al sol
dile al sol
Dir-li al sol
El beso de Gioconda
fausto 2.0
Grand prix
Límites borrosos
Palabras a medias
Solo una razon

El Último Ke Zierre
Escupire jodidos
Tus bragas
Vuelta al infierno

Elektroduendes
Salgo a la Calle
Salgo a la Calle
Salgo a la Calle
Tiempos de atraco
Tras la alambrada

Elena Gadel i Víctor
Cap cim és prou alt

Ella Baila Sola
Despidete

Els 3 tambors
El noi dels cabells llargs (Els 3 Tambors)
El somni estrany

Els amics de les arts
4-3-3
A vegades (una cançó d'amor)
Bed & breakfast
Jean-Luc
La merda se'ns menja
Les meves ex i tu
Tintín al Congo

Els Bandolers
Rock bandoler

Els pets
A batzegades
A vegades el món em fa por
A vegades el món em fa por
Agost
Agost
Això és espectacle
Aquest cony de temps
Aquest cony de temps
Aquesta nit agafo una ceba
Balada de l´Anton el Roí
Balada dels sentits
Bocins
Bon dia
Bon Dia
Bona nit
Bona nit
Calafell
Calafell
Cançó d'amor desesperada -no t'enyoro

Cançó d´amor #398
Cap de setmana
Cercles viciosos
Cercles viciosos
Cervesa, nenes i rock´n´roll
Com anar al cel i tornar
Com més et coneixo, més m'agrada el teu
gos
Constantí, molta merda i poc vi
Converses de cafè
Converses de cafè
Del balcó de casa
Descafeïnat
Descafeïnat
diguem que m´estimes
Digue´m que m´estimes
Dins de cada cotxe hi ha un animal
Dissabte
Dissimulat
Domesticada
El candidat
El meu veí de sota
El meu veí de sota
Ella m´estima
Em fa riure
En tinc disset
En tinc disset
És hora de tormar a casa
és hora de tornar a casa
És hora de tornar a casa
És hora de tornar a casa
És hora de tornar a casa
És hora de tornar a casa
Espurnes de coratge
Està plovent
Estàs perdut
estúpidament
estupidament feliç
Estupidament feliç
Et miro i dorms
Fàcil
Fàcil
Faig saber
Faig saber
Feliç
Feliç
Feliç
Feliç
Feliç
Fins a la soca dels ous
Gent gran
Gran
Has canviat
Hola i adéu
Hola i Adéu
Hospital del mar
Hospital del Mar
Ja faré cap
Jaio
Jo anava per millonari
Jo sóc el teu amic
Jo sóc el teu amic
Jo sóc el teu amic
Jo sóc el teu amic
Jo vull ser rei
Jo vull ser rei
jo vull ser rei
La colla
La colla
La mort em ve a buscar
La solució
LA SOLUCIÖ
La vida es bonica
La vida és bonica ( però complicada )
La ViDa éS BoNicA ( pErò CoMpLiCaDa)
LA VIDA ÉS BONICA (PERÒ
COMPLICADA)
LA VIDA ÉS BONICA (PERÒ
COMPLICADA)
L´amant que no et toca
L´AMANT QUE NO ET TOCA
mala cara
Malacara
Maria
Massa Jove per fer-me gran
Menja avellanes
Mentre el cos aguanti
Millor

Mosquits a l´aixeta
Munta-t'ho bé
M´has trucat a la migdiada
Ni cas
Ningú
No diguis res
No en tinc ganes
No n'hi ha prou amb ser català
No n´hi ha prou amb ser català
No n´hi ha prou en ser català
No sóc un forat
no sóc un forat
No tornaràs
No tornaràs, cercles viciosos, Tantes coses
a fer, etc...
No t´enyoro
Noia de vidre
Noia de vidre
Noia de vidre
Núria
Núria
Oli de tall
Pantalons curts i els genolls pelats
Parla
Parla
parla
Passa de llarg
Passa de llarg
Passarà el temps
Pau
Pau
Pau
Pau
PAU
Pau
Per què no vens?
Per què no vens?
Per què no vens?
Perdut al mig de Sitges
Por
Por
Por
Profilàctic
Quan et trobi
Què ens queda?
Què ens queda?
Qui s´ha llufat?
Quina tabarra
Respira
Retirada
S'ha acabat
sebasià
Segon plat
segon plat
Segon plat
Segon plat
Si no fos pecat
Silenci criminal
Soroll
Soroll
Soroll
Soroll
Soroll
Sortiràs al carrer
Suïcidi quotidià
S´HA ACABAT
s´ha acabat
S´ha fet gran
Tan sol
Tantes coses per fer
Tard
Tard
Tarragona m'esborrona
Terra-Billy
Tu de que vas?
Tu de que vas?
ulls de color mel
Ulls de color mel
Ulls de color mel -acords correctes-
Un dimecres qualsevol
Un món, dues classes de persones
Una estona de cel
Una estona de cel
Una estona de cel
Una fiblada a la pell
Una fiblada a la pell
Vaig calent
Valset

Valset
Valset (Gavaldà)
Vespre
Vespre
Vine a la festa
vine a la festa
XL
XL

Elvis
All shook up
Are You Lonesome Tonight?
Blue Moon
Blue suede shoes
Can't help falling in love
Crying in the chapel
Don't be curel
Estic xocat
Heartbreak hotel
Hound dog
In the ghetto
Jailhouse Rock
King Creole
Love me tender
Return to sender
Teddy Bear
That's All Right, Mama
Tutti Frutti
Viva Las Vegas

Emili Vendrell
L´emigrant

Eminem
Blanca América
Cleanin Out My Closet
El verdadero Slim Shady
I´m Sorry Mama
Like toy soldiers
Lose yourself
The real Slim Shady
White America
Without me

Enderrocs
1492: La conquesta
Enderrocks
Fills del Xúquer
La puta realitat
Mai t´oblidarem
Maleït Compositor

Enrenou &R9
Correllengua
Ecos de revolución
Estels
Negre
Per tu

enrik (terralliure)
El seu era un món millor!

entregirats
Aquesta nit
Aquesta nit
buscant
de totes maneres
el meu gersei de llana
Engrunes
estiu
excuses
joc brut
l´últim regal
marta
ocells
parells no són senars
plou
pots ser lluire
Tan difícil
viatjaré
vols

Erreway
amor de engaño
Bonita de Mas
Dije Adios
Inmortal
inventos
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Memoria
Perder un amigo
resistire
RESISTIRE (ERREWAY)
Serà porque te quiero
Solo Se

Eskacimat
Anhels
El fonament de la revolució
El Senglar Rialler
Isanta, no t´oblidem
Lluita!
Només ho he somiat
Ser del món
Soldats de pols

Eskorbuto
Cerebros destruidos
Espinete el primer punki
Tamara

Espiritual negra
Agermanats
Farther along
La vall del riu vermell
NO TARDIS JACK
Oh sinner man
Quan els sants marxin plegats.
Si no em trobes darrera l´autobús

Esquirols
A l´estació de la vila
Ahir va començar
Al banderer de la pau
Arrels
Barcelona
Cada dia és un nou pas
Cada dia és un nou pas
Cançó - Brindis
Cançó a un vell rector de poble
Cançoneta de fira
Cant a la sardana
Cant a l´aigua
Captaire com soc
Com un alzinell
Conte medieval
Conte Medieval
Conte medieval
Conte Medieval
Conte medieval
Corrandes monàrquiques
Corrandes monàrquiques (ampliació)
Corrandes vénen
Dama Negra
Del que vaig ser
El crit del silenci
El cucut
El cucut
El joc d'obrir gàbies
Endevinalles d'istes, istes
Enfilo vora els pins
Et cobriran de blasmes
Fent camí
Fes ta festa
Goigs de sant Democraç
i... va callar
L'ampolla i el got
L'Any 2017
La cançó del mariners
La donzella de les roses vermelles
L´any 2017
L´àvia
Majka
Maria
Mediterrània
Més enllà d´un adéu
Mots
No ho diguis a ningú
No us puc dir si plorava perquè plovia
No us puc dir si plorava, perquè plovia
Onze de setembre
Pirates de l'oest
Plany, de Salses a Guardamar
Refranys
Riu ennlà
Rondalla
Rústic-camp

Si
Si canto les penes
Si canto les penes se´n van
Sobre teulades
Són els teus ulls
Sortiu a peu
Tanmateix, serenament
Terra, que de dona tens el nom
Torna Serrallonga
Tot baixant de Collsacabra
Tot depèn
Vianant
Vine l´amor
Volem més pa amb oli

Estopa
Apagon
Destrangis In The Night
Fuente de energia
luna lunera
Mi Primera Cana
Ojitos Rojos
Tragicomedia
tu calorro
VACACIONES
Vino Tinto

Eu4ya
Sara perche ti amo

Europe
Prisioners in Paradise
The final countdown
the final coutndown

Evanescence
Bring me to life
Call me when you´re sober
Going under
Hello
MY IMMORTAL
My Immortal

Everly brothers
Bye bye love
Bye bye love
Wake up little Suzie

Extremoduro
A Fuego
A Fuego
a fuego
Ama, ama y ama y ensancha el alma
Ama, ama, ama y ensalcha el alma
Bribriblibli
Buscando una luna
JESUCRISTO GARCÍA
Jesucristo García
La vereda de la puerta de atrás
Luce la oscuridad
Necesito droga y amor
No me calientes que me hundo
Papel Secante
Pedrá
Prometeo
puta
puta
quemando tus recuerdos
SALIR
Salir
salir, beber
SO PAYASO
Standby
Standby

FAMILIA LÓPEZ
Cançó

Feliu Ventura
Alacant (per interior)
Ales curtes
BARRICADES DE PAPER
Cançó XXI
Creix
Demà
DESSOTA DELS ÀLBERS
El pes d´un somriure
El pes d´un somriure

EL QUE DIUEN ELS ARBRES
El que diuen els arbres
El que ens queda per fer
Estadi  Xile
Estima´m
Ha passat un núvol
Habitar-te
LLIBERTAT
Ni una coma
NO SÉ QUÈ SENT
Per tornar a començar
Que no s´apague la llum
que no s´apague la llum
Que no s´apague la llum
Recorda Respirar
SI ENS QUEDA LA CANÇÓ
Si véns (lloc 4)
Tot el que arriba amb el vent

fermín muguruza
54-46
Ari du hotza
Armagideon tenoreko aztarnak
BERE-BAR
BIG BEÑAT ETA KORRIKA 2001 - "Mundu
bat bildu!"
Brigadistak
DIRU ESPAINOL ZIKINA
Eguraldi Lainotsua Hiriburuan
EKHI EDER
FM 99.00 DUB MANIFEST
GIZON ARMATUAK
Harria
Hitza har dezagun
IRUDIKERIAK
itaka berriro
Lagun nazakezu
Maputxe
MENDEBALDARKETA -
OCCIDENTALIZACION-
OCCIDENTALISATION-
Neworz
Oasiko erregina
Puzka
RADICAL CHIC
Urrun

Ferro, Tiziano
Rosso Relativo
Xdono
xverso

Fes-te Fotre
13 de març
Ara es temps
Com és que veig
Com ho tens?
Compta amb mi
COSES DIFERENTS
Danys Col·letarals
Despullats
El pacte
Entre les cames
Es fa tard
Es fa tard
Felicitat
Fer-se gran
Fortadora d´ànimes
Fotos al calaix
Fotos al calaix
Gràcies
Gris
HI HAVIA UNA VEGADA
Hi havia una vegada...
Homes
Ja no jugen els nens al carrer
Judith
la meva gent
L´home qualsevol
Maleta de pedres
Mals de Cap
Mama
MEMÒRIA D’ELEFANT
Ni bons ni dolents
NO ESTIC FET PER PODER-TE ESTIMAR
No se el teu nom
No tinc solució
Novembres, Abrils, i Dimarts

Objectes
Orgasmes i alchol
Ploro per tu
Poc a poc
Profanació
Quan el cel
Res més a dir
Ridícul
Sch, sch, sch...
Sense timó
SE’N VAN
Sinatra
SÓC RIDÍCUL
Somriure i Sobreviure
Sra. Pressa
TORNO A SER JO
TORNO A SER JO
TOT HO CURA EL TEMPS
T´enyoro
Un punt
Xic estrany

Filippo Landini
Viu-la

Fito & Fitipaldis
barra americana
Me equivocaría otra vez
Mirando al cielo
por la boca vive el pez

Fito y Fitipaldis
A la luna se le ve el ombligo
Acabo de llegar
Al mar
Cerca de las vías
Como pollo sin cabeza
Corazón Oxidado
Deltoya
Donde Todo Empieza..
el ojo que me mira
En mi nube azul  ( con Extremoduro )
EN MI NUVE AZUL
Esta noche
Feo
La casa por el tejado
Las nubes de tu pelo
Me equivocaría otra vez
Medalla de Cartón
Ni negro ni blanco ( con Extremoduro )
No Soy Bo Diddley
ojos de serpiente
Para toda la vida
Por la boca vive el pez
Qué divertido!
Quiero beber hasta perder el control
Rojitas las orejas
Siempre estoy soñando
Sobra la luz
SOLDADITO MARINERO
Soldadito marinero
Trozos de cristal
Un buen castigo
Viene y va
Viene y va
Whisky barato
yo soñé

floricienta y su banda
Te siento
tic tac
Ven a mi
Y así será

Fool's Garden
Lemon tree
lemon tree

Fora des sembrat
Caigut des cel
Dia gris i trist
El nom dels estels
El nom dels estels
Enfilant sa distància
ETS  FOC
Ets foc
Hi ha un camí
Home-llibre
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Homo-Llibre
Llunes de paper
Lluny de ses mentides
L´espectacle
MIRA LA MAR
Miram es mirall
M’estic quedant dormit
No hi ha nit
Tenc un estel
Tenc un estel
Tens enrera
Tres maletes
Tu m´has fet plorar
T’he sentit a dir

Franceses
la lune est morte
La Marseillaise
La mer
La Vie en Rose
La Vie en Rose - Anglès
Ne me quitte pas
Totes les noies i els nois
Totes les noies i els nois (Tous les garcons
et les filles) - Françoise Hardy
Tous les garçons et les filles

Frenètic
A les fosques
Addicte
Busco
Cançó dels adéus
Demà
El piano
Joc de nit
Laberint
Nina
Palco improvitzat
Resurrecció
Rock and roll
Segueixo intentant
Uns Ulls

G.5
calla

Garcia, Manolo
Carbón Y Ramas Secas
prefiero el trapecio

Garfunkel, Art
Bright eyes
Bright eyes

Gatibu
Zoramena

GE La baldufa
El ball del senegalès

Gerard Quintana
Al·leluia
Amb la meva gent
Aquelles nits de nadal
Bon viatge
Caic
Caic
Caic
Caic
Cançó
De pas
descobreix-te
Descobreix-te
Descobreix-te
El futur
Els teus somnis
Escolta-ho en el vent
Excomunió
Fora de Control
Giròvags
Jo
La noia del país del nord (amb Jordi
Batiste)
L´escuma dels dies
Nit en blanc
Per un tros de cel
Pitiüisa
Senyals de fum

Sota la pell
Sota la pell
Tan purs
Un altre sol
Un altre sol
VENTDELPLÀ
Visions de Johanna

Gertrudis
Al sentir la rumba
ara vinc d´enlloc
Bota pa la lambon
Carita de Rosa
Carita de rosa
El meu germà
El nadal més tropical
Imagina
La nit
La rumba del carnaval
Mala llet
Mala sort
Manos arriba
Nana Martí
Quitxalla
Samarreta
Samarreta

Gianna Nannini
Sei Nell’anima

Giné, Joan Pau
Adiu, ça va ?
Argelers
Avui plou
Bages
Bona nit cargol
Bona nit cargol
Cançons de quatre sous
Cant per l´amiga
Diumenge
El cuc
El grec
El meu país
El meu país II
El temps de les cireres
El xirment
Els dies (que se toquen)
Els mestres educats
Espieu
Hi ha merda a mar
La Caputxeta roja
La marinada
La nit d´en Frankeinstein
La televisió
Les bruixes de l´amor
Les darreres noves
Les il.lusions
L´Adam
L´allioli
Mare gata
Mercedès
Montparnasse
Nina
Padrina
Pallagostins de l´estiu
Parla-me, diguis-me coses
Pensa-te
Peret
Perpinyejar
Quan esperes els teus dies
Qüestió d´amor
Records de vida
Renecs (Cremat l´home)
Si tu savais
Striptease
Taxi boig
Taxi boig (correcció!!!)
Vetllada

Glaucs
A un pas de ser feliç
Ara és massa tard
Avui és Nadal
com m´agrades
Creus
Des d´altres llocs
Els teus ulls glaucs
Es l´home aquell

Hey la la
HEY LA LA
histories curtes
Ho tornaria a fer
jo voldria que tot l´any fos com nadal
jo voldria que tot l´any fos com nadal
La nit de reis
Lucy
Mai més
Miralls trencats
No és per tu
No importa
No sabria dir-te el que és pitjor
No sabria dir-te el que és pitjor
Quan comença el final
quan no hi ets
quan no hi ets
QUAN SOMRIUS
Quan somrius
sense tramp ani cartró
Si no fos que mai
Si vols venir
Sota la creu
Tantes nits
Un pèl més gran

Glissando
Cel.lulosa
Detour à Délémont
En un instant
He d´escriure
Mimètics
Superherois
Tornassolat
tornassolat
Umbilical
Una història més

Good Charlotte
Hold on
My bloody valentine
My bloody valentine
Predictable
Riot Girl
The Anthem
The chronicles of life and death
The world is black
We belive

Gossos
A cada pas
A L´HORITZÓ
A mort
A veces
Adéu, amic
Així i tot
Alguna cosa
Alguna cosa
Amb la teva sang
Amb la teva sang (corregida)
Aquest estiu
Arriba de la Bola
Avui no hi soc
Baby only you
Baby only you
Borracho
Borratxo
Borratxu
Cap al tard
Carta a Cuba
Club Tonight!
com ha de ser
Com ha de ser
Com si res
Condemnats
Conte de Nova York
Corren
corren
De tant en tant
DEIXA´T PORTAR
Directe a l´infinit
Don Raúl
Dónde?
Duerme mi niña
El camí
El Follet
El Follet
El follet

El frío llegará
El Gerard
El gos
El mar
el mar
El mar
El més enllà
El rei
El Sol es pon
El sol solet
en l´habana
En un instant (Nit trista de patum)
Enmig del camí
És amor
Esperant en va (Helplessly Hoping)
Fills de l´abundància
Fixa't què passa
Històries.
La calle 24
La carta
La Casa
La Isabel
La nit s´acaba
La nit s´acaba
La nit s´acaba
La selva negra
La Solución
La solución
les ampolles
Lliure com l´aire
Lliure com l´aire
Lliure com l´aire
L´Illa
L´Ocell
Manolo
Mentre dormies
Mentre dormies
Més Lluny
Metamorfosi
Metamorfosi
Metamorfosi
Mira´m bé
Mira´m bé
Nits de Glòria**
no és nou
No és nou
No és nou
no has fet tard
No tinguis por
No tinguis por
Noves Dances
noves dances
ON Poder anaR
On poder anar
Oxigen
Oxigen
Oxigen
Oxigen*
pareu el món
Pareu el món
Pensa en els dies
Pilar
Pinta un somriure
Quan et sentis de marbre
RERA TEU
Rera teu
Res és per sempre
Resistirem
Rodamón
si el sol es pon
Si estàs amb mi
Sola
Solstici
Superheroi
temps mort
Tens un amic
Tens un amic
TENS UN AMIC  (disc de La Marató 2006)
Tens un amic (amb acords)
Toma tu tiempo...
Tot és fosc
Tot és fosc
triada
Tu i jo
tu i jo sols
turquesa
Turquesa
un món de flors i violes
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UNA OPORTUNITAT
Vestit de melmelada
Vine amb mi
Viure per sempre
Voldràs tornar amb mi

Green Day
American Idiot
American Idiot
Basket case
Basketcase
Basketcase ( traducció )
Boulevard Of Broken Dreams
boulevard of broken dreams
boulevard of broken dreams
Extraordinary girl
Holiday
HOLIDAY
Jesus of suburbia
King for a day
Minority
Time of your live
wake me up when september ends
Welcome to paradise

Guaranà
Échame a mi la culpa
En la casa de Inés
la furgonet del amor
Noche en vela

Guns & roses
14 years
Bad obssesion
Civil war
Dead horse
Dolça nina meva
Don´t cry
Estranged
I used to love her
November Rain
november rain
Pluja de Novembre
Sweet child o´mine
sweet child o´mine
Think about you
Think about you
welcome to the jungle
Yesterdays

H.I.M.
Circle Of Fear
Dark light
Death is in love with us
Endless Dark
Face of God
Gone With The Sin
Heaven tonight
I love you (prelude to tragedy)
Join me in death
Poison Girl
Soul On Fire
soul on fire
Sweet Pandeonium
Sweet Pandeonium
The Funeral Of Hearts
The Sacrament
under the rose
Wings of a butterfly

Hardy, Françoise
Tous les garçons et les filles

Havaneres
A cau d´orella
Des del llagut
El meu avi
La Barca Xica
La bella Lola
La calma de la mar
La gavina
Mariners com que bufa el vent.
Pel teu amor
Perdut en la immensa mar blava
Perduts en la inmensa mar blava
Quan jo tenia pocs anys
Rosina
Tornaré

Un llop de mar

himnes
A las Barricadas! (CNT)
Avanti o Popolo
EL CANT DE LA SENYERA
EL CANT DEL POBLE
Els Segadors
Els Segadors
Himne de Catalunya
Himne del barça
HIMNE DEL BARÇA
Himne Osasuna
LA INTERNACIONAL
Les barricades
M´ estimes més
NàsTiC  dE  taRRaGoNa!!
Se canta (Occitània)

Hombres G
Lo noto
Que soy yo para ti
Sufre mamón
sufre mamon!!
Susanita tiene un ratón

Hotel la paz
Princesas Infelices

Ibañez, Paco
Andaluces de Jaén
Palabras para Julia

Igitaia
Combàtia
L´especulació

Iguana Tango
Buena suerte
Hoy he escrito una canción
La marabunta
Las coplas del bebedor
Manuel Raquel
Mi niña dormida
No dudaría
Olvídate de mí
Sabor de amor
Si pudiera
Soledad
Te perdí
Tú me dijiste adiós
Tus manos
Una vida normal
Ya lo ves

il divo
a mi manera
heroe
Regresa a mí

Inadaptats
11/09/2001
ai!
Arribant al 2000
autocrítica i crítica
Boikot
BULLANGUES
cançoneta juganera
Cançons Lliures
Cançons lliures
CANÇONS LLIURES
Canviarem la història
Canviarem la història
Canviarem la història
CATALUNYA
Che
Come on baby
Cuba
culminació
de l´espai no t´en refies mai
Demòcrates?
Descendents del carrer
El cercle de la moderació
el deseperat
El diluvi
El diluvi
El final de la vida
Els Homes-mico

Els segadors de sempre
encara nois, encara
Equilibri odi amor
Eskamots
Falsos culpables i pressumptes innocents

Festa sí, lluita també
Foc
Fotur Fotut
G.A.L.
Generació X
homenatge a teresa
Inadaptats
Inadaptats
Inadaptats X
La foscor o la llum
La memòria històrica
la primera revolució
La revolución
lliçó de sumes i verbs
Mau Mau
Metamorfosi
Moment Molotov
Motí, Avalot...
Moviment d´alliberament
No más extradiciones
O.T.A.N
Obre els ulls
Odi
Orgull de classe
Pep
Per tots els mitjans
Pre.S.O.S.
Prou propietat
Prou Propietat
Qui avisa no és traïdor
Qui avisa no és traïdor
Quina por!
Red Skin
Serà un dia que durarà anys
Suïcidi revolucionari
Supporters Del Carrer
Ten cuidado
ten cuidado
Tío Sam se fue a la guerra
tot explota pel cap o per la pota
Ulls
USA=KKK
va com va
Vè centenari, però de què?
VIOLACIÓ DE DRETS
Violacion de derechos

Independentistes
assessins
Entalto - Mallacán
FUM.FUM,FUM (DE L´ESTATUT)
Independència
independentista
Jo soc independentista
volem països catalans

Infantil
Ai nena que et tocaré el cul
AIXÍ FAN ELS TITELLES
Bim bom
cargol treu banya
Cargol treu banya
Dalt del cotxe
Deu pometes
El gall i la gallina
el lleó no em fa por
El monstre de Banyoles
El pop i la petxina
els colors
Els contes
if  you happy
La bruixa Maruixa
La cançó de la felicitat
la cançó dels raiers
La coqueta de sucre
La gallina ponicana
La lluna la pruna
La sardana de l'avellana
LA TORTUGA BALLARUGA
L´avi mariner
l´elefant
L´esquirol

l´udol dels llops
marieta vola, vola
Papa, hem de parlar
Pastoret de la muntanya
Pedra pedreta
Pere de la Cullera
Quinze son quinze
Roda, roda, baldirona,
Sol solet
Tres i tres
Un bon pagès
Un tren petitó
wimoweh

Infantils en anglès
Bingo
O Susanna
One man went to mow
One, two, three, four, five
Yankee Doodle

Iron Maiden
2 minutes to midnight
22 acia avenue
another life
Brave New World
Brave new world
Dance of death
Fear of The Dark
Hallowed by thy name
The number of the beast
The Wicker Man

Isaac, Joan
EL DESERTOR
Margalida

Ismael Colomer
A plena nit
Rodamón

Italianes
Bella ciao
El Mòn

Itoiz
Lau Teilatu

Ja t'ho diré
A poc a poc vaig dibuixant
Així  i tot
Així i tot
aixi tot va be
Dies de males corrents
Dies de males corrents (?)
Els teus ulls
En Joan Barrina
ho tens clar bruixa
L´univers
M´allunyaré
Quan jo te toc tu te fons
Si véns
Suspès en l´aire

James Blunt
Goodbye my lover
You´re Beautiful

Jara, Victor
Corrido de Juan Sin Tierra
Plegaria a un labrador
Te recuerdo Amanda

Jarabe de palo
ADIÓS
Bailar
Bonito
Cry (If you don´t mind)
Depende
Desamor
Dicen
Dueño de mi silencio
duerme conmigo
El bosque de palo
El lado oscuro
Grita
La flaca
Menos que un amor mas que un amigo
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Quiero ser poeta
Realidad o sueño
Romeo y Julieta (no eran de este planeta)

Vuela
Ying Yang

Jaume Barri
Pau, pau, pau
Pessigolles

Javier Krahe
Antípodas
Donde se habrá metido esta mujer?
Eros y Civilización
no todo va a ser follar
Señor Juez
Un burdo rumor
vecindario
zozobras completas

jet
are you gonna be my girl
Look What You´ve Done

Jethro Tull
Aqualung
Beastie!
Bungle in the jungle
Heavy horses
Living in the past
Locomotive breath
Nothing is easy
Skating away
The clasp
Thick as a brick
Too Old to Rock 'N' Roll: Too Young to Die

Joan Amèric
Espirals
Gaia
La gran partida
Llavis de sal
Mandarines
Primer color
Un home i una ombra
Vine

Joan Miquel Oliver
Final feliç
foto
foto
Hansel i Gretel
Hansel i Gretel
INVENTARI PIS CARRER MISSIÓ, 3, 2A
moli de vent
m´encanta paris
Pallasso
picnic
Rellotge
Romanç infame de sa núvia morta
Surfistes en càmera lenta

Joan Toni Skarabat
Actors
Ara que fa bon temps
Artista fracassat
Com un cuquet
Escòcia
Madura
Misogínia
Neu sintètica
no em vull anar d´aquí
Paraules de paper
Pokemon trist
Sa meva imaginació
sa meva imaginació
Sé
Un estiu de Sant Bernat
Ximelis

Joan Usart
Competitius

Jobim, Tom
Águas de março
Garota de ipanema .

Joel Joan
Porca Misèria
Porca Misèria

John, Elton
Believe
Bitch is back.
Blue eyes
Burn down the mission
Can you feel the love tonight
Can you feel the love tonight?
Circle of life
Crocodile Rock
Daniel
Don´t go breaking my heart
Don´t let the sun go down on me.
Heartache all over the world
I don´t wanna go on with you like that
I guess that´s why they call it the blues
I´m still standing
Kiss the bride
Levon
Lies
Mona Lisas & mad hatters
Nikita
Sacrifice
Saturday night´s alright for fighting
Something about the way you look tonight

Sorry seems to be the hardest word
Sorry seems to be the hardest word
That´s what friends are for
The One
Ulls blaus
When a woman doesn´t want you
Written in the stars
You gotta love someone
Your song
Your Song

Jordi Domenech
El crit del pagès
El crit del pagès
Hi ha algú?
Mal Camí
Una brisa suau
Una brisa suau
Vés-te´n a parir

Jordi Montañez
Heroi
Heroi
Sabem fer i fem saber

Jorge Drexler
Todo se transforma
Un lugar en tu almohada

Jorsh
Ja sóm campions

Josep Maria Cantimplora
Això no és espanya
Avui te´n vas
El Porró
La Gallina
La Mariona
La meva casa quartel
Lliure
Maleïda Espanya
No me miris
Posem que parlo de Rupit
Un partit anomenat popular
Un petó i una flor
Un ram de faves

Josep Romeu
Llengua meva

Josep Thió
5000 NITS
5000 nits
ANAR FENT
Anar fent
AVUI ÉS DEMÀ
Avui és demà
BALLANT ENTRE CENTAURES

Ballant entre centaures
BRINDO
COSES PER VIURE
DE MANS DELS DÉUS
Deixa en pau l´amor
DEIXA EN PAU L´AMOR
DEIXA´M VIURE SEMPRE ALS TEUS
LLAVIS
DIES FREDS, DEMÀS CALENTS
Dies freds; demàs calents
DORM
ENTRE EL COR I EL FONS DEL MAR
És a la vora
ÉS A LA VORA
ÉS TAN FÀCIL
ESPERANT ELS DIES
ET MIRO SOMRIURE
ETS FOC
GUANTÁNAMO
Guantánamo
LÀMPARES VELLES, POTS I PAELLES
MIL DE COLORS
MUNTANYES RIUS I VALLS
Silencis
Silencis
SORRA I AIGUA
TOT EL QUE SÓC
Tot el que sóc
TOTS AQUESTS ANYS
Vent del nord
VENT DEL NORD

Josmar
És Súper Fort
Superfort

Juanes
la paga
la paga

Judas Priest
A touch of Evil
Angel
Breaking the law
Burn in hell
Painkiller
The sentinel
turbo lover
You´ve Got Another Thing Comin´

Junts
1000 i una nits
Ara que tot sembla estar tan lluny
El pas del temps
Funk de tu
No deixis de somiar
No espera res més
Sempre seràs a prop de mi
Si t´ho penses
Tornar a néixer
Vull tornar a tenir-te

kabul babà
ASTRONAUTA
atrapada en el temps
BOJA INGENUITAT
Bona Nit
BUSQUES
COM ET MOUS
DÉU MALALT
DIES
DIES DE PROPINA
digue’m com sóc
DIR-T`HO (EM FA TANT DE MAL)
DIR-T´HO (EM FA TANT DE MAL)
EL DIMONI
escolta
faig tard
FER-HO FÀCIL
hi havia una vegada
JOC BRUT
KILOMBO
Kilombo
La calor
L’EQUIPATJE DEL TEMPS
MAI MES
Més lluny
MOMENTS SENSE PARAULES

NINA
no tenim futur
NO T´HO NEGO
paraules buides
PERDO EL TEMPS
PERFUMS D´ÀSIA
quin embús
Rics i pobres
RICS I POBRES
sent la nit
Sent la nit
SENT LA NIT
SI
SI M’ESTIMES
SOLITUD
SOLITUD
SOLUCIONS
tant se me’n fot
Tornar a començar
VIDA

Kansas
Dust in the wind

kaos etílico
Quise verte

Kaotiko
Contento de ser así
En el barrio de latón
kiero ir a Nueva York...
Odio Obedecer
Otra noche
Preso 2023

Karda fàstik
Ai ecs
Anda Katanga
Cuidado con el perro
La caca de colom
No queda cap lloc

Kauta
Zutaz oroituz

Kayo Malayo
Respira

ke no falte
Ke Rule

Kelly Clarkson
Because of you
Because of you (traduïda català)
Since U been gone

Ken zazpi
Amorrua
Askatasun oihua
Barretan
Besarkatu
Bidean
Gaueko Argiak
Haizea
Haizea
Ilargia
ilargia
Ilargia
ILARGIA
Iluntzean
Irudi biluztuak
La lluna
La Lluna...**
Poema dels Opimits / Zapalduen Olerkia
Poema dels oprimits
Zapalduen olerkia
Zenbat min

Kilian & Carles
Adolescent amor
Ella és el vent

King, Carol
A natural woman
Beautiful
I feel the earth move
It´s too late
Now and forever
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So far away
Tapestry
Way over yonder
Where you lead
Will you still love me tomorrow?
You´ve got a friend

KISS
I Love It Loud

Knopfler, Mark
A Night In Summer Long Ago
Cannibals
Darling pretty
Done With Bonaparte
Golden heart
I´m the fool
Je suis désolé
Nobody´s Got The Gun
Sailing To Philadelphia
What it is

Kom un llum
Caminant
Com si sentissis ploure
Convidarem
Convidarem
El final de la lluita
Eleccions
Eleccions
Encara tenim paraules
Et puc fer un petó
Fes-te respectar
Fes-te respectar
Festa i revolució
Resisteix
Tenim opinió
Tenim Opinió

Kontra-Band
Borrego
Despertador
Eso que llaman vida
Eva 2.0
In-fusiones
Kontrabandistes
Las montañas no son de hierro
Màquina
Parte Mundial
Qué quieres?
Skaks
Skalfapeus
Somni d´una nit d´estiu
Stupor Clitoïdeal
Sud-Amèrica
S´ha acabat el ball

KOP
Atxantate
Boikot
Des del teu record
Desalojos son disturbios
És control
Freedom
Fuck da rules
Golpe radikal
Guerrilla de la comunicació
idearis nostrats
Izotza
Kop
Leimotiv
M.R.T.A.
No se sap mai
No te rindas
Ofensiva
Pedres
Solidari@s
Tormenta: 25 . 11 . 00
Tornarem a lluitar junts
Utzi bakean

Kortatu
9 Zulo
Aizkolari
Desmond tutu
Don Vito Y La Revuelta En El Frenopático
El Último Ska
Hernani 15 de Julio de 1984

Hernani 15-VII-1984
Jimmy Jazz
La cultura
La Familia Iskariote
La Familia Iskariote
La línea del frente
Mierda de ciudad
Nicaragua Sandinista
Nicaragua sandinista
Sarri Sarri
Sarri Sarri
Sarri, sarri
Sospechosos
Sospechosos
Tatuado
Tolosa, Iñauteriak
Zu Atrapatu Arte
zu atrapatu arte
Zu Atrapatu Arte

Kristofferson, Kris
For the good times

Kumba total
Dolç el núvol
El ciclista de pega
Iukaidí
Kumbaià
la balena
La cançó de l´alegria
La meua terra
Les rondes del vi
Llet i vi
Mami (noia)
Mans a les mans
Mi amigo José
Nabab
Ningú no compren ningú
No serem moguts
Pessigolles
Pujarem dalt dels cims
Riera dolça i lenta
Riure riure riure
Si vols aigua
Sigues lliure
Sobre els cims
Vella xiruca
Vella xiruca
vella xiruca

kuopac
FI
wonderland

La Big Bong Band
La Cerveza

La Fuga
A deshora
A deshora
A golpes
A golpes
Abrázame
Abril
Al amanecer
Al cantar
Al cantar
Al pie del cañón
Amor de contenedor
Baja por diversión
Balada del Despertador
Balada del despertador
Barrio gris
Buenas noches, amigo
Buscando en la basura
Buscando en la basura
buscando en la basura
Buscando en la Basura
Cinco minutos
Conversación, Habitación
Cuando Maurice se va
Despacito
Despistado
El Manual
el manual
En Vela
En vela
Gigante

HASTA NUNCA
hasta nunca
Heroína
Jugando a no ganar
Las musas
Las olas
Los de siempre
Los lunes de Octubre
luna de miel
Madrid
Majareta
majareta
Mendigo
mendigo
Mi canción
Mi canción
Miguel
Mira
Mundo enfermo
Muriendo así
Ni contigo ni sin ti
No estoy
Nunca mais
Pa volar
Pedazo de morón
Pierdo verticalidad
por verte sonreir
por verte sonreir
Primavera del 87
P´aquí p´allá
Sueños
Sueños de papel
Tan deprisa
Trampas al Sol
Trampas al sol
un rayito de sol
Versos para ti
Versos para ti
Vientos del Sur

La gossa sorda
Amèrica
Apocalipsi
Ball de Rojos
Batiste Ceba
Batiste Ceba (Vigila)
Borinot
Brut sangonera
Cada dia
Cada Dia (Vigila)
Camals mullats
Camals mullats
Camals Mullats
Carnestoltes
Carnestoltes (Vigila)
Colpeja fort
Colpeja fort
De Matinada
Diuen
El dia que tot rebente
encendre la ciutat
Entre canuts
Estàs fotut
Estàs Fotut (Vigila)
Farem saó
Farem saó
Farem saó
Garrotades
Independència
L'últim Heretge
La font dels 4 xorros
La guàrdia
La Guàrdia
La Lluna Guerrillera
lanostra senyera no es blavera
Mos-Kou
Mr. Bong
NOVES TECNOLOGIES
pura veritat
Putrefactes
Quina calitja
Ràdio Bemba
Ràdio Bemba (Vigila)
resistència
Respira
Senyor Pirotècnic
senyor pirotècnic
Senyor Pirotècnic (Vigila)

SKALDATS
Som de la marina
Tres de Pego
Tres de Pego
Última volta
Vianants
Vigila
Vigila (Vigila)
Vindran

La Kinky Beat
Pirata capitán

la oreja de van gogh
20 de enero
apareces tú
Bonus track
Como dijo aquel genio
Cuantos Cuentos Cuento
Deseos de cosas imposibles
el 20 d´enero
Geografia
Geografia
Irreversible
La paz de tus ojos
la playa
Muñeca de Trapo
Muñeca de trapo
Muñeca de trapo
Nadie como tú

La Oreja de Van Gogh
Només tu

la oreja de van gogh
Perdida
Puedes contar conmigo
Rosas

La Pegatina
 ¿Cómo Explicarte?
Camareiro
Chocolate
Despierto
el gat rumberu
Gran Hermano
I digueu
Je ne t'aime pas
No a la guerra
Penjat
Petrolero
Tomasín
¿Cómo Explicarte?

La polla records
a tu lado
Angeles caidos
aprieta el culo
Capitalismo
Cara al culo
Come mierda
CONTROL L´AMOUR
Críticos
Dia positivo
Dios
Ellos dicen mierda
Era un hombre
Esta todo muy mal
fucking U.S.A
Futuro perfecto
Hombres de respeto
hoy haré la revolución
HOY VAMOS A EXPLICAR LA PALABRA
FEO
Iros todos a la mierda
Los siete enanitos
Lucky man for you
Maigeneraison
Mis cojones y yo
mundo cabron
Nadie es inocente
Nadie llorara por ti
No aburras
NO QUIERO SER UN ROLLING STONE
noche incierta
oi-oi!!
Otro militar
Ou Yea!!
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Puedes ser idiota
punk
QUE TURURU AY QUE TURURU
REVISTAS DEL CORAZÓN
Rincones
Salve
Series de maderos
sorteo (Bonus track)
SUSANITA TIENE UN MARRON
tan harto
Todo por la patria
Txus
Y AHORA UNOS MINUTOS DE
PUBLICIDAD
Ya no quiero ser yo

La puerta de los sueños
Com un indi a la terra
ESPERITS REBELS
HORITZÓ DE LLIBERTAT
L´enèsima cançó d´amor
On
QUÈ HI HA ENTRE NOSALTRES
SENSE HAVER COMENÇAT

La tresca i la verdesca
Busca algú
El valcet de la petita puça
Himne de les tres erres
La Carpa

La Trinca
A collir pebrots
Ahir en van matar mil
Angèlica
Aquesta terra és la nostra terra
Ay, niña salerosa
Baixant de la font del gat
Ball de rams
Barbabum
Bolero
Bones festes
Botifarra de pagès
cantem perquè volem
Cap aquí! Cap allà!
Com el far west, no hi ha res
Com el far-west, no hi ha res
Corason loco
Coses de l'idioma
Coses de l´idioma
Del Poble Sec a Texas
El baiòn de l'OTAN
El ball de Sant Ferriol
El baró de Bidét
El bon mahometà
El canonge de la Seu
El castell de focs
El concert
El Danuvi és blau
El dimoni escuat
El general Bum Bum
El meu col-legi
El petit vailet
El pregó
El rabadà
El sabó i tu
El sermó
El tramvia de Mataró
El tren pinxo de Banyoles
El vestit d'en Pascual
Els drapaires
Els gegants
Els tres mosqueters
Fantasmes
Fantasmes
Festa major
Fora aquesta roba
Ho farme tota la nit
Homenatge
In secula seculorum
L'airet de la matinada
L'amor d'abans
L'angel i en Pascual
L'envelat
L'ofici solemne
La cançò de l´hivern
La dansa del sabre
la dansa del sabre

La faixa
La guerra de l´enciam
La passada
La patata
La processó
La trinca
Les bèsties del naixement
Les sardanes
Llavis de mel
L´IVA
L´ou de Colom
Marieta
Marro
Mentre hi hagi peles
Moros a la costa
Mort de gana
Ningú no compren ningú
Ningú no compren ningú
No em trepitgis
No ve d´un pam
Oda al paper de wàter
Passi-ho bé
Pepeta
Peret, Peret
QUE BONICS SÓN ELS ANUNCIS
Quin nas
Se'n va la Trinca
Si has begut ... (no condueixis)
Tinc el cap fort
Tots conills
Tots som pops
Trampera matinera
Tres cames
Visca tot el diccionari

La troba Kung-fu
Bufa el vent
Calor Calor
Clavell morenet
Dansa d´amor
Shame Blues
Volant
Volant

Lagarto Amarillo
Lejos de veras
Pueblo Rico

Laura Abad
la lluna i el sol són germans

Laura Guiteras
sense tu
Vola

Laura Pausini
amar completamente
bendecida pasión
como si no nos hubieramos amado
donde el aire es ceniza
escucha atento
gente
háblame
inolvidable!
me abandono a ti
mi perspectiva
Se fue
tan importante
tu nombre en mayusculas
víveme

Lax'n'busto
((*abraça´m*))
((És x tu...+))
Abraça´m
abraça´m
ABRAÇA´M (PEMI ROVIROSA)
amb tu
Amb tu
amb tu
amb tu
amb tu
aMB Tu!!
Amnèsia
Amor fosc
Anem per feina
Apareix-te a casa meva
Apareix-te a casa meva

Aquesta nit
Aquesta nit
Aquesta nit
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
ara
Ara o mai
ARA O MAI (JESUS ROVIRA)
Blau
Blau
Blau
Blues del diumenge
Blues del Diumenge
BLUES DEL DIUMENGE(EDUARD FONT)
Bogeria
Cada cop
Cada cop
Cada cop
Cançó del Friscu
Carme Flavià
Carme Flavià
Cel  del Nord
Clau de no
Clau de no
Clau de no
Com gat i gos
Com podria
Començar
Corre, no t´agafin
de vegades
De vegades
Deia
Dolça és la sal
EL CEL DEL NORD
El diable
El Gat
El Pagès
El pintor visionari
El que hi ha dins teu
el que hi ha dins teu..
Ella i el seu fill
Ella i el seu fill
Ella i el seu fill
Els teus ulls pregons
Els teus ulls pregons
Emiliano Zapata
En tu jo sóc etern
EN TU JO SÓC ETERN (CRISTIAN G.
MONTENEGRO)
Ens veurem aviat
Ens veurem ben aviat
És el que hi ha
És per tu
És per tu
És per tu
És per tu...
Faran de tu un heroi
Faran de tu un heroi
Fes un glop
Fish in the water
Friscu
Fum
Galdurik (Perdut)
Gris
Han trucat
Han trucat
Han trucat
han trucat
HE SOMIAT (SALVA RACERO)
Hey! Hey!  Mai! Mai!
Igandeko blusa
Igandeko blusa
Igandeko blusa (Blues del diumenge)
Incomunicació
Incomunicació
Incomunicació
Inevitable relació
INSTANT FUGAÇ
Intuïció
Isaac
Jo vull pau
Jo vull pau
johnny "el melenes"

Júlia
Júlia
La meva terra és el mar
La meva terra és el mar
La meva terra és el mar
la meva terra és el mar
la meva terra és el mar
La meva terra és el mar
La meva terra es la mar
La porta dels somnis
La porta dels somnis
La terra
LA TERRA
Les nits al Liceu
Les nits del liceu
Llenca't
Llença´t
L´ocell
M'agrades tu
Mai més
Mai més!!!
mai no diguis mai a un mai
Més enllà
Més enllà
MÉS ENLLÀ (JESÚS ROVIRA)
Més enllà (RELAX)
Més que la meva sang
Més que la meva sang
Més que la meva sang
Més que la meva sang
Més que la meva sang
Més Roig
Miami beach
Miami Beach
Miami Beach
Miami Beach
M´acompanyaràs
M´acompanyaràs
Nen surt cap al carrer
Nena
Ni un duro
No és l’hora de marxar
No és l´hora de marxar
No és massa tard
No és massa tard
NO ÉS MASSA TARD(JESÚS ROVIRA)
No ho sé
No ho sé
No sé pas com
No sé pas com
NO VAIG TRIAR
No vaig triar
No vaig triar
No vaig triar
No vaig triar
Obsesionat
Obsessionat
Pagès
Passejant per l´habitació
Pensant en tornar a casa
Per què ser gran?
Per tu, mare
PER TU, MARE (PEMI ROVIROSA)
Per una copa
Per una copa
Per una copa
Per una copa
Perdut
Perdut
PERDUT(JESUS ROVIRA)¨
Però mai tu
Però mai tu
Però saps tu que
Pintor Visionari
Poder tocar-te
Presoner
Pujo i Baixo
Quan és fosc
Quan és fosc
Quan vindràs
Quatre Cates
Que boig el món
Qui ets tu
Rock and Roll
Sense cobertura
Sense Sentit
Si te´n vas
Si te´n vas
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Si te´n vas
Si tu vols
SI TU VOLS (PEMI ROVIROSA)
SI T´EN VAS
Sola
Sota el cel rogent
Temps al temps
Tens el que tens
tinc fam de tu
Tinc Fam De Tu
Tinc Fam de Tu
Tinc fam de tu
Tinc fam de tu
Toc de plor
toca´m els ous maria
toca´m els ous Maria!
Tornarem
Tornarem
Trepitja fort
Trepitja fort
Trepitja fort
Trepitja Fort
TREPITJA FORT
Tu
Tu ets la llum
Tu ets la llum
Tu ets la llum
T´estimo (Maite Zaitut)
T´estimo (Maite zaitut)
Umba Parumba
Una altra vegada
Una altre vegada
una altre vegada
Vas tot sol
Veig, sento i penso
VEIG, SENTO I PENSO (PEMI
Viu la vida amb mi
Vull pau

Led Zeppelin
Stairway to heaven
Stairway To Heaven

Lee Ann Rimes
But I Do Love You (B.S.O "Coyote Ugly")
versió en castellà

Lennon, John
Give Peace a Chance
Imagina (Imagine)
Imagine

Lertxundi, Benito
Baldorba

Lexus
Potser demà
Qui Pogués
Saps
Sense
sent amb mi
S´està fent fosc

Lighthouse family
High
Postcards from heaven

Limp Bizkit
Behind blue eyes
My way
Take a Look Around

Living
El meu jardí
Tot per tu

Llach, Lluis
A cara o creu
A cavall del vent
A Cavall del vent
A força de nits
A la taverna del Mar
A les cinquanta estrelles (Dona)
A l´estació
Abril 74
Adéu-siau
Adéu-siau
Al carrer dels Quatre Llits

Al Teatre
Alè
Amor particular
Amor Particular
Amor que m´ets amic
Aprendre
Aquell vaixell
Ara mateix
Arran de terra
Astres
Au blanca
Bambolines
Bon senyor
Bressol de tots els blaus
Cal que neixin flors a cada instant
Camí cap el nou cant
Campanades a morts
Cançó a Mahalta
Cançó a Mahalta
Cançó d'amor
Cançó d'amor a la llibertat
Cançó de Nadal per a ningú
Cançó de rem i de vela (n. XII)
Cançó sense nom
Cançó sense nom
Cançó sense nom  ( On vas )
Cançoneta (la gallienta)
Cant de l'enyor
Cant miner
Canto l´amor
Cels Trencats
Com un arbre un
Companys, no és això
Cop de destral
Corrandes d'exili
Criatura dolcíssima
Damunt d'una terra
Damunt d´una terra
Darrera les montanyes
Darrera les muntanyes
Despertar
Dibuix
Dóna'm la mà
El bandoler
El bandoler
El bandoler
El Cafè Antic
El cant dels ocells
El jorn dels miserables
Ells són aquí
Els meus ulls aquí
Els trens de Kosovo
Embruix de Lluna
En Quitero
Encara
Ens veiem a Folegandros
Escriu-me aviat
Esquizoclub
Et deixo un pont de mar blava
Fabià
Fills d´Hiroshima
Fins el mai
Fins el Mai
Geografia
I amb el somriure, la revolta
I ara de nou
I si canto trist
I si canto Trist
I tanmateix
Infant de Beirut
Insubmís
Ítaca
Jo hi sóc només si vols ser-hi
Jo sé
Jo també he dormit a l'alba
Junts
L'estaca
La barca
La casa que vull
La gallineta
La gallineta
La idea podria enamorar-te
La joia (cançó de reravera)
La Lira (a Bigi)
La Madame
La meva terra
La mula sàvia
La poesia dels teus ulls

La vella Winnie
Laura
LAURA
Laura
Lentament comença el cant (Grec)
Lluna
L´estaca
L´Estanislau anant a palau
Ma tristesa
Mai no sabré
Maremar
Marona
Mireu-me els ulls
Neofatxes globals
Nin non
Ningú sabia el seu nom (Madame)
No
No abarateixis el somni
Només per a tu
Només per a tu
Novembre
Novembre 72
Núvols
Onades
Onades
País petit
Palestina
Penyora
Per un troç del teu cos
Per un troç del teu cos
Per un tros del teu cos
Permis per estimar-te
Pilar
Porrera
Quan l´onada em durà
Quan l´onada em durà a la platja dels morts

Que feliç era mare
Que tinguem sort
Que tinguem sort
Que tinguem sort
que tinguem sort
Res no s´ha acabat
Respon-me
Roda
Roses blanques
Se'n va content
Shenandoah
Si arribeu
Si un adéu d´amor fos encara amor
Silenci
Sol
Som tu i jo
Som tu i jo
Somni
Somniem
Tanta llum de mar (Àrab)
Tata
Temps i temps
Temps i temps
Tendresa
Terra
Tinc un clavell per a tu
Tomb d´atzars
Torna aviat
T´ estimo
Un cinema paradís, si us plau
Un cor a Barcelona
UN HIMNE PER NO GUANYAR
Un himne per no guanyar
Un himne per no guanyar
Un no sé què
Un núvol blanc
Una finestra al mar
Una finestra al mar
UNA IL·LUSIÓ
Vaig i vinc
Vaixell de Grècia
Valset per a innocents
Vell és tan Bell
Venim del nord, venim del sud
Véns
Veritat i Mentida
Vida
Vinc a dur-te amb la veu un cant
d´esperança
Vinc de molt lluny
Vinyes verdes vora el mar

Vull somiar el demà

Lluis el Sifoner
Cançó de plutja

Lluís Gavaldà
A la meva vida
A la meva vida
Silencis

Lluís Gavaldà (Marató05)
A la meva vida
A la meva vida  ( In my life )
A la meva vida (In my life)

Lluís Gili
Ella
És diumenge i plou
Radiografia d´un orgasme
Si tu em dius adéu

Lo, Ismaël
Tajabone

Loquillo
CADILLAC SOLITARIO
Cadillac solitario
La mataré
Quiero un camion
Quin fred al cor, camarada
Ritmo del garage

Lordi
Hard Rock Hallelujah

los de marras
Ahógame
Ayer
Corazón
Desequilibrio
Dicen
Diosa de la noche
Es delito
Hierbagüena
Indisciplina
noches de penas
Pero a tu lado
Quisiera ser
Sexo en la calle

los delinqüentes
Caminito del almendro
Chiclana (con kiko veneno)
Chinchetas En El Aire
De Los Matorrales
Después
Duende garrapata
El abuelo frederick
El aire de la calle
el show de los rateros garrapateros
Estoy sentado en mi cama (con rafael
amador)
La niña de la palmera
la primavera trompetera
los bichos que nacen de los claveles
No llevamos ná
Nube de pegatina
Pirata del Estrecho
Somos
Trabubulandia
Uno más
Ya nadie te quiere

Los fabulosos cadillacs
Vasos vacíos

Los Lobos
La bamba

Los Secretos
Pero a tu lado

Los Suaves
La chica de azul
Malas noticias!
No llores mas por mi
Pobre jugador!
si pudiera
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Lucas Masciano
Al diablo con todo
Azabache
Dos dias

Macaco
Bajo un mismo sol
Como el agua calé
Con la mano levantá
Corte de Luna
Crece la voz
Hilo y Aguja
Ingravitto
Mama Tierra
Sideral
Somos luz
Son Son

macedònia
Bla Bla Bla
Colors
Com el meu gos
Cor costella
Cutxi Cutxi
Divendres
És una broma
Flipat
La delegada
La Delegada
L´Ànec Frederic
Maria de les maraques
Megasideral
Megasideral
nen mimat
pampallugues
Posa´m un suc
Sakam té
Sota els llençols
super fashion
Super fashion
Vaig per tu
viure atabalat

Mago de Oz
Alma
Ancha es Castilla
Aquelarre
Astaroth
Caballo de Troya
CONXURO (da queimada)
creo (la voz dormida II)
Dame tu amor
Des de mi cielo
Des de mi cielo
desde mi cielo
diabulus in musica
Dime con quien andas
El ángel caido
El atrapasueños
El cantar de la luna oscura
El fin del camino
El hijo del Blues
El Lago
el paseo de los tristes
el poema de la lluvia triste
el príncipe de la dulce pena
El que quiera entender que entienda
El santo grial
en nombre de diós
en nombre de diós
Fiesta pagana
Finis Terra
Gaia
Hasta que el cuerpo aguante
Hasta que tu muerte nos separe
Hazme un sitio entre tu piel
Hoy toca ser feliz
hoy toca ser feliz
Jesus de Chamberrí
Kelpie
la cantata del diablo
La conquista
La costa del silencio
La costa del silencio
LA CRUZ DE SANTIAGO
La danza del fuego
la posada de los muertos

La Rosa de los Vientos
La venganza de Gaia
La voz dormida
mago de oz
Mago de Oz
Maite Zai TuT
mañana empieza hoy
Maritormes
molinos de viento
Molinos de viento
Pensando en ti
Polla dura no cree en dios
Requiem
Resacosix
Santa Compaña
Satania
Si te vas
Tres tristes tigres
Van a rodar cabezas

Magribe
Mireia

Makbeth
andreu el porreta
Aquell dia
Cultures
Il·iusions
La Pollancreda
millor sol
per fi divendres
pilar de 3
Voltors

Males llengües
Ara és el moment
Com cada nit
Ei...!!
Fantasmes blancs
Lluny
No hi es
Només són paraules

Malos vicios
Glamour y garrulismo

Mamas and the papas
California dreaming
Monday Monday

Maná
Ana
Arrancame el corazón
Clavado en un bar
Clavado en un bar
Como dueles en los labios
Como dueles en los labios
Dónde jugarán los niños?
El muelle de San Blas
En el moll de Sant Joan (En el muelle de
San Blas versió en català)
En el muelle de San Blas
En el muelle de San Blas
Hechicera
Justicia, tierra y libertad
La puerta azul
Labios Compartidos
No ha parado de llover
Por qué te vas?
Rayando el sol
Se me olvidó otra vez
Vivir sin  aire

Manel
Ai, Dolors!
Al Mar
Al mar!
Al Mar!
Avís per a navegants
Captatio Benevolentiae
Ceràmiques Guzmán
Corrandes de la parella estable
Dona estrangera
Els guapos són els raros
En la que el Bernat se't troba
En la que el Bernat se't troba
En la que el Bernat se't troba
Gent normal (Common People- Pulp)

Nit freda per ser abril
Nit freda per ser abril
No t'enyoro-Cançó d'amor desesperada
(Els Pets)
Pla quinquennal
Roma

Manu Chau
Bixo
Bongo Bong
Clandestino
Desaparecido
Día Luna... Día Pena
El compadre
El Dorado
El Viento
Homens
La Chinita
La Despedida
La Marea
La Primavera
La Vacaloca
La Vie À 2
Lágrimas De Oro
Luna Y Sol
Malegría
Me gustas tu
Me tienes frito
Mi Vida
Minha Galera
Mr Bobby
Papito
Pas assez de toi
Por El Suelo
Promiscuity
Señor Matanza
Trapped By Love
Welcome To Tijuana

Manu Guix
En 3 minuts
En tres minuts
en tres minuts
EN TRES MINUTS
quisiera
Reflexes d´ignorància
Reflexes d´Ignorància
Talent Natural

Manuel, Victor
Solo pienso en ti

Marc Parrot
ALS NÚVOLS
Be negre
Cumpleaños
FAIG LLENYA
MENTIDER
Mentider
Mentider
NO M´ESTIRIS DEL FIL
NO POT SER
PERDO EL NORD
PORTEU-ME CARBÓ
SENSE FER SOROLL
Superheroi
UNA CANÇÓ

Marea
A caballo
A CABALLO
A la mierda primavera
Al culo de una lombriz
Alfileres
AmoR tEmPorErO
Barniz
Barniz
Ciudad de los gitanos
Como el viento de poniente
Como Quiere Tu Abuelita
Con la camisa rota
Corazón de mimbre
Corazón de mimbre
Despellejo
DUERME CONMIGO
El hijo de la Inés
El rastro
En tu agujero

la launa me sabe a poco
La luna me sabe a poco
la rueca
La rueca
La rueca
LIJA Y TERCIOPELO
Manuela canta saetas
marea
Marea
Me estoy quedando solo
mojama
mojama
NO quiero ser un poeta
Pan duro
PERRO VERDE
Prima tristeza
Que se joda el viento
Rojitas las orejas
Romance de José Etxailarena
TrAseGandO
venas con humo y palabras
Vicio
Ya lo dijo el Camarón

Marfan
Colonització
Fuig
He somiat
Ni un trist adéu
Pokemon trist (versió Marfan)
Quan vens tu
Sa Fossa

Marley, Bob
Adam and Eve
Africa unite
African herbsman
All in one (alternativa)
AM-A-DO
Ambush (in the night)
Babylon feel this one
Babylon system
Back out (T)
Bend down low [versió Talking Blues]
Black progress (Say it loud, I'm black and
I'm proud)
Blackman redemption
BRAIN WASHING
Brain washing (disc African herbsman)
Buffalo soldier
Bus dem shut (o ´Pyaka´)
Could you be loved.
Dewdrops
Do it twice
Donna
Donna
Don´t rock the boat (disc African herbsman)

DUPPY CONQUEROR [VERSION]
Exodus
Fire fire
Freedom time (esmenat!)
Freedom time (Get ready)
Fussing and fighting
Fussing and fighting (disc African
herbsman)
Get up, stand up
Give me Trench Town
Guerra (War)
High tide or low tide
High tide or low tide
I know a place
I made a mistake
I shot the sheriff
Iron lion Zion (versió Songs of Freedom)
Is this love
It hurts to be alone
IT´S ALRIGHT
I´m hurting inside (alternative mix)
Jailhouse
Jammin´
Judge not
Judge not
Kaya (disc African herbsman)
Keep on moving (disc African herbsman)

Let him go
Lick samba
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Lively up yourself (disc African herbsman)

Lively up yourself (disc Natty Dread)
Love light (shining)
Man to man
More axe
Mr. Brown
MY CUP
No water
no woman no cry
No woman no cry
No woman, no cry
Nobody knows
One cup of coffee
One in all
One love / people get ready
One world
Picture on the wall
Pimpers paradise.
Place of peace
Place of peace (T)
Pray for me
Punky reggae party (T)
Punky reggae party (versió Babylon by bus)
(T)
Put it on (disc African herbsman)
Real situation
Record a new song
Redemption songs
Revolution (T)
Riding high (disc African herbsman)
ROCK TO THE ROCK
Rocking steady (alternate)
Roots
Roots, rock, reggae
Satisfy my soul Jah Jah
Screw face
SELASSIE IS THE CHAPEL
Simmer down
Sinnerman (alternate take)
Small axe (disc African herbsman)
Smile Jamaica
Smile Jamaica (simple)
So long Rastafari (call you)
So much trouble in the world
Stir it Up
SUGAR SUGAR
Sun is shining (disc African herbsman)
Teenager in love
THANK YOU LORD
THE LORD WILL MAKE A WAY
SOMEHOW
The ten commandments of love
Three Little Birds
Trench town (àlbum Chant down Babylon)

Trench Town Rock (disc African herbsman)

Trenchtown
Trenchtown rock (alternative mix)
Turn yout lights down low
Vexation
Waiting in vain
Walk the proud land
WAR
What goes around comes around (original)

Who colt the game
Who feels it (knows it)
Who the cap fit
Why should I
Why should I

Marta Vidal
Perdido en el sol

Martí (Occitània), Claudi
A mon ostal de la colina
Adessiatz
Anirem veire los batèus
Avançam sul bon camin
Cal daissar lo Lengadòc
Cançon fola
E tu, mon vilatge
Lo camin del solelh
Lo gavian
Los comandos de la nuèit
L´indian

Onze de novembre
Portugal
Sirventés
Un país un poble
Vaquí qu'un ser clavarai ma pòrta
Ville, ma vila

Martí Tirorí
Enmig del riu hi ha una penya
La cançó de Martí Tirorí
Recull de cobles de les danses de Sant
Jaume

McCartney, Paul
Distractions
Hope of deliverance
If u wanna
No more lonely nights
Of the ground
SAY SAY SAY
The songs we were singing
The world tonight

MClan
Antiheroe
Ataque al corazón
Carolina
Carolina
Chilaba y cachimba
El tren que nunca cogimos
Filosofía barata
La calma
Llamando a la Tierra
LLAMANDO A TIERRA
Lola
Los periódicos de mañana
Maggie despierta
Miedo
Qué está pasando
Quédate a dormir
Sin equipaje
Souvenir

McLean, Don
American Pie

Mecano
Cruz de navajas
Cuerpo y corazón
el club de los humildes
Hijo de la luna
Me colé en una fiesta
Me cuesta tanto olvidarte
Mujer contra mujer
Otro muerto

Mecatxis
El gos
La casa prohibida
La nit
La rumba del desamor
No quiero morir

Menaix a Truà
Cap al cel
Cap al cel
Com el vent
El missatger
Enmig de la mar
Hi ha dies
Insomni
Mou-te lentament
Na Maria
No em deixis mai (Sweet Child O'Mine)
No hi ha ningú com tu
Pols en el vent
Quan res no sembla el que és
Secrets
Ulls tancats
Viatge estel.lar d´un adolescent

Mesclat
Acte de Sobirania
Au, jovent
Cançoneta prescindible
Cànon de la terra
Com és possible?
Com goses

Com goses?
Corrandes Colonials
Correllengua
CORRELLENGUA
Crema Catalana
El burgès
El Carrer dels Teixidors
El Drac de Sant Llorenç del Munt
Els funerals del porc
Fel
Foravilers
Manilla
Mesclat
Mesclat
mesclat
Nadala ingrata
No en volem cap
No és això
No Passareu!
No res
Pastis de llima
Permís per Viure
Poll Ressuscitat
Prou fingir l´orgasme
Quatre cavallers
Rates
Revolta Permanent
Serà cumbià o havanera?
Si el rei vol corona
Tall de rel
També per tu
Toc d´Inici
Toc d´Inici
Torna Serrallonga
Torna-m´ho a dir
Torna-m´ho a dir
Viure
Viure

Metallica
Die die my darling
Enter Sandman
Master of puppets
Nothing else Matters
nothing else matters
nothing else matters
Nothing Else Matters
Sad but true
the four horsemen
Until it sleeps
Whiskey in the jar

Michael Jackson
You are not alone

Milanés, Pablo
Un ramito de violetas
Yolanda

Miquel Abras
Contra ti mateix
Contra tu mateix
COR ADORMIT
Entre mil vidres trencats
ENTRE MIL VIDRES TRENCATS
entre mil vidres trencats
FENT CAMÍ
FRÀGIL
LES HORES
No importa
PROMESES
QUASI UNA DONA
Que vols que et faci?
QUÈ VOLS QUE ET FACI?
Sempre
SIRENA DE L´EMPORDÀ

Miravet, Vicenç
No puc oblidar

Mishima
Aguéev
Alguna cosa em diu que sí
D'un costat del carrer
Despertes l'inútil
El temple
Em deuria enamorar
La forma d'un sentit

La tarda esclata
Llavors tu, simplement
Neix el món dintre l'ull
Qui n'ha begut
Un tros de fang
Vine

mojinos escozidos
Las Niñas de La Saye
Tot esperant Ulisses

Monty Phyton
The Meaning of Life

Morrisson, Van
Brown eyed girl

Moustaki, Georges
Gaspard
Hiroshima
Joseph
La pierre
Le Facteur
Le Métèque
Le Temps De Vivre
Ma liberté
Tes gestes

Muchachito Bombo Infierno
115
Conversaciones incompatibles
Luna
Será mejor
Si tu si yo, si, no
Si tu si yo, si, no
Siempre que quiera
Sin vigilancia

Mugroman
Buscant un bar
Cendra

Musical
Aquarius (hair)
Aquarius - anglès
Cançó de Joanot
Cançó d´Osman
Himne dels pirates
Jesucristo superstar
Mein - Herr CABARET
No estàs sola
Perquè he plorat
Si sabes esperar
Singin´ in the rain
The Rocky Horror Picture Show
Would You? - Singin´ in the rain

N'gai n'gai
extranya història
Fotomaton
Kano i Zinder
No hi ha futur
Pol petit
Quan dic el teu nom
Sóc bo, sóc  sant i savi
Sols m´acompanya la ràdio
Sunglasses
Tu ho fas per mi
Una escala

Na fent
Anata ni
pakean utzi arte

Nadales
A Betlem me`n vull anar
Adeste fideles
Anem a Betlem
Àngels i pastors
Ara ve nadal
Caga tió
Caga tió
Cagatio
Campana sobre campana
CANÇÓ DE BRESSOL
CANÇÓ PER CAGAR EL TIÓ
Cançons per fer cagar el tió
Dimoni pelut
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El cant dels ocells
El desembre congelat
El desembre congelat
El dimoni escuat
El dimoni escuat
El noi de la mare
El noi de la mare
El petit vailet
El Rabadà
El rabadà
El Rei herodes
El tamborilero
El trineu
El trineu
Els pastorets
Feu guarnir totes les cases (tradicional
anglesa)
Fum fum fum
La canço del pobre
La Marimorena
La Pastora Caterina
La rondalla dels pastors
Les dotze van tocant
Los peces en el rio
Marxa dels reis de l'orient
Más allá
NiT De NaDaL
NIT DE NADAL
NIT DE NADAL
PARE NOËL
Pastorets de la muntanya
Pastorets de la muntanya
Sant Josep i la Mare de Déu
Santa nit
tronc de nadal
VENIU TOTS ELS HOMES

Narcís Perich
A l´horitzó
Cançó per la pau
El sol surt per tothom
Els vells somnis
He vist
Helga
La vida
Sense tu
Vas de pal
Wrolo

Neil Young
Com un huracà (Like a hurricane)
Cor daurat ( Heart of Gold)
My My, Hey Hey (Caigut Del Cel)
Pólvora als dits

Nek
Amor inmenso
Llegas tú
para ti seria

nena daconte
En qué estrella estará
Idiota
Marta
No sé como decirte
Si supieras

Nikol Kollars
Bizarre Love Triangle
Bizarre Love Triangle (Adaptació)

Nilsson, Harry
Everybody's Talkin'
I Guess the Lord Must be in New York City

Nina
NUNCA DEJES DE SOÑAR
Quan somiïs fes-ho en mi
Tot queda enrera

Nina Simone
730 días
Ain´t got no, I got life
Ganas de tí

Nirvana
About A Girl

All Apologies
Been A Son
Blew
Blew
Come As You Are
In Bloom (traduïda)
In His Room
Lithium
Lounge Act
Love Buzz  (traduïda)
Rape Me
Silver
Smells Like Teen Spirit
Smells Like Teen Spirit (espanyol)
Something In The Way
Where did you sleep last night

No ho sé
115
Amor d´estiu
ARA QUE TOT SEMBLA ESTAR TANT
LLUNY
Àudio
Bonita De Mas
Cap a Betlem van dos minyons
Come What May
cosses imposibles
Crida!
Dansa
Diles - Malú
El mapa del teu cor
El mapa del teu cor
El Meu Cirerer
EL PAS DEL TEMPS -JUNTS
El tallarín
els Avantpassats
ÉS... UN AMIC ÉS ( o amiga)
Eskarransits-Cançó a Breda
Euskeraz eta Kitto / lin ton taun
FUNK DE TU - JUNTS
FUNK DE TU - JUNTS
Ganes
Globus d´aigua
Hasta siempre
HIMNE DE LA SEU D´URGELL
Hui fa vent
Idil.li de l astre rei
Inocents-Eskarransits
Intent d´assaig
Junts
Junts- Eskarransits
ke rule
La Carrau
La Tarara
La Tarara
LADINADAINA
Love story
luna rossa
L´Agenda
MIL I UNA NITS -JUNTS
Moon river
NO DEIXIS DE SOMIAR -JUNTS
NO ESPERA RES MÉS-JUNTS
No pasarán
No puc viure sense tu
Plou i fa sol
Prometença
Quan somrius
Records
rellotge
Sant Ignasi- Els escarransits
Sant Ignasi-Eskarransits
Sé (Autor: Bizarre)
SEKERA NO
SEMPRE SERÀS PROP DE MI -JUNTS
Sent amb mi
she´s the one
SI T´HO PENSES -JUNTS
Sigues lliure
Sol a la platja
Somriu
Soy de Aragon
Such
Te he echado de menos hoy
Temporada Alta
Temps difícils
Temps Mort
This is the new shit

TORNAR A NÉIXER - JUNTS
UNA VEU PER AL MÓN
Verigut
VULL TORNAR A TENIR-TE -JUNTS
When you say nothing at all

No Nem Bé
Autòmat o l´home de la màquina
Idiota
Oxigen
Parets verdes
Punts suspensius
Seda
Skalariak - Sociedad Canníbal
Sobre els dies
Tobogan

NOFX
Champs Elysées

Nogueras, Pep
Vola

nohosé
Carnaval
Desgracia humana
Festa Estranya
Llibertat
Tu

Nou Romancer
A la ciutat dels moixos
A la vorera de l´hort
Amants
Amor clandestí
Amor petit
Aquesta remor...
Cafè amb llet
Don Blasco
Don Francisco
El comte Flor
El titella
Groc
Jo vull una rosa
La carta
La caseta blanca
La dansa de la mort
La donzella i el mariner
La filla del cant
La lluna i la dama
La porquerola
La sal
Mediterrània
Prendrem un te
Quatre
Sa grega
Sant Joan
S´aventura
Ulls de moixa

NoWayOut
A lo perdido
lejos de aki
Mírame
No Voy A Salir
Sin ti

Nua (Marc Grasas)
CRIDA
Lluny

O'Sullivan, Gilbert
Alone Again (Naturally)
Claire
What's In a Kiss

OASIS
Champagne Supernova
Don´t go away
Go let it out
Let there be love
Live forever
Sad Song
Stand By me
Talk tonight
Wanderwall
wonderwall
Wonderwall

WONDERWALL (versió en castellà)

Obrint pas
1939
1939
A València
Àfrica
Alça´t
Alça´t
Amb la meua gent
ara
Avui com ahir
Avui com ahir
Avui com ahir
Barricades
Benvingut al paradís
Benvingut al Paradís
Benvinguts al paradís
Caça de bruixes
Caça de bruixes
Cada cop
Cada cop
Camins
Camins
Cançó de bressol
Cante
Cau la nit
Continuant avançant
Continuant Avançant
Dakar
Del Sud
Del Sud
Des de la nit
Des de la nit
el cant dels maulets
El cant dels Maulets
EL CANT DELS MAULETS
El foc i la paraula
El foc i la paraula
El Gran Circ dels Invisibles
El gran circ dels invisibles
El gran circ dels invisibles
El gran circ dels invisibles
El gran circ dels invisibles
El ritme de la gent
Els crits de la terra
Els crits de la terra
Esperant
Esperant
Esperant
Esperant
Esperant
Kolore bizia
La flama
La flama
La flama
La Flama
La Flama
La Flama - acords
La Revolta de l´ànima
Lluna de plata
Lluny d´aqui
L´últim combat
L´últim combat
Mentides
Mentides
Mentides
Més Lluny
més lluny
No hem oblidat
no hem oblidat
No hem oblidat
No hi ha demà
No hi ha demà
No hi ha demà
No hi ha demà
No hi ha demà
NO HI HA DEMÀ SI NO ES AMB TU
No tingues por
No tingues por
NO TINGUIS POR
No tinguis por
No tinguis por
Novembre
novembre
Novembre
Novembre
Novembre
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Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Oblidat
On ets?
On vas?
Punt de mira
Punt de mira
Quan es fa fosc
Quan es fa fosc
Quan ja no ens quede res
Quan no hi ets
quatre vents
Quatre vents
Quatre Vents
Records
Records
Records
RESPECTE
Respecte
Respecte
Sense terra
som
Som
Som
Som
SOM I SEREM !    ||*||
Som més
Somnis de Lluna
Sota el cel
Sota el seu cel
Telefeixisme
Temps difícils
Temps d´esclatar
Terra
Tio Canya
Tornar a casa
Tornem a casa
Trencar el silenci
Tres segles
Tres segles
tres segles
trets al cor
Una història
Una història d´amor
Una història d´amor
Una història d´amor
Viure
viure
Viure
Viure
Viure
ViuRe

Ocults
Hola Pilar
Pa amb Oli nacional

Odi
Diari d´una guerra
La terra dels origens  ODI
Tornaras (avanç nou dics ODI 2007)

Ojos de brujo
Buleria del ay!
Cale bari
Ley de gravedad
Memorias perdias
Naita
Quien engaña no gana
Tanguillo de maria
Tiempo de solea
Ventilaor rumba 80
Zambra

Oldfield, Mike
Family man
Foreign afair
Incantations - Hiawatha's Departure
Islands
Moonlight shadow
Shadow on the wall
To France

Opció k-95
Angoixa
Bandera negra

BCN 12-O
Colpeja un per aturar cent
Company Guillem
El meu K
És per tu
És per tu
Estem farts
Estem farts
Foscor mortal
Impacte
La victòria depen de tu
Nation of Oi!
NO SÓC ESPANYOL
No sóc espanyol
Nº 12
Oi! de Barcelona
Rosa de Foc
Saoirse
Working Class Hell

Oprimits
Alça´t
Amb sa cultura
Cap al cel
Estels
Independència i llibertat
LA REVOLUSIÓ
La Unió
Món diferent
Parc nacional
Per Palestina
Per un futur millor
Poble respectat
Poble Viu
Podrem fer mal
Podrem fer mal
SA NOVA DIMENSIÓ
Salvem mallorca
Seguirem lluitant
Seleccions
Seleccions
Som optimisteso
Terra lliure
Tolerancia zero
Tornant a començar
Vida
Vull ser famós

Orquestra plateria
Ligia Elena

Oscar Briz
Per la punta

Oskorri
Arbola bat zan
Euskalherrian euskaraz

Ossifar
en gori cuper te morenes
Es Club d´Esplai
Es Club d´Esplai
Es xerif Ripoll
Los quemelos
L´amo en Pep de sa Sínia
mi sarquento
Mi Sarquento
Salvem ses Someres
S´ase
S´ase
Tarsan de los serdos
Tòfol Colom
Toni Begut

Ovidi Montllor
Als companys
Als nous amos
Assaig de cantic en el temple
Bon vent i barca nova
Cançó de les balances
Cançó del llaurador
De manars i garotades
De manars i garrotades
Diccionari de butxaca
El desesperat
El diluvi
El meu poble Alcoi
Ell

Els amants
Els banyetes
Encara nois, encara
Garrotada en swing
Homenatge a Teresa
Homenatge a Teresa
La cançó del cansant
La cançó del cansat
La cançó del cansat
La ciència i el refredat
La fera ferotge
La fera ferotge
La fera ferotge
La Samarreta
La samarreta
Les meves vacances
Lliçó de sumes i verbs
L´escola de Ribera
L´ofici que més m´agrada
Món divertit
M´aclame a tu
Perquè vull
Perquè vull
Sageta de foc
Serà un dia que durarà anys
Serà un dia que durarà anys
Serà un dia que durarà anys
Si Senyor
Tot explota pel cap o per la pota
Tot explota pel cap o per la pota
Una de por
Una escala qualsevol
Una nit a l´òpera
Va com va
Visc el que veig
Voleu guerra ?

Ozzy
Bark at the moon
Forever
Waiting for darkness

Paco Muñoz
La meua terra
Mà al cor
NABAB
Nabab
Nabab
Naix Clara la memória
Penyagolosa

Paper Mullat
Un mosso mort

paradise lost
Xavier

Paral·lel 84
Descalç

Pau Alabajos
Aloma
Cançó amagada (rera la Cançó de Bressol)

Cançó de bressol
Cançó explicita
Despertar
En companyia d´abisme
Futur en venda
La clau
L´art pour l´art
Manifest sexual
Miratges
Oriol

Pearl Jam
Wishlist

Pel·lícules diverses
As time goes bye
BEAUTIFUL THAT WAY (BSO La Vida Es
Bella)
Come What May
Creu en mi - El Llibre de la selva
Get Me to the Church On Time - My fair
lady
I want to spend my lifetime loving you - El
Zorro

Just you wait - My fair lady
Lady in red
Little Green Bag - Reservoir Dogs
Moon river
On the Street Where You Live - My fair lady

Over the rainbow
Side by side
Something Stupid (Moulin Rouge)
Swingin' on a Star
The way we were - Tal como eramos
Where Do I Begin - Love Story
Whitney Houston - I will always love you
(Siempre te amaré)
With a Little Bit O' Luck - My fair lady
Without You - My fair lady
Wouldn't It Be Loverly? - My fair lady
You're the One That I Want
You´re the one that I love

Penya, Tomeu
Avui, demà
Cabrera
Conèixer-te
Cris
De tot cor
Demà quan te'n vagis
D’una gatera
El dimoni dins jo
Els cors ferits
Illes dins un riu
Lluna de Formentera
Lluna de Formentera
M'agrada es Rock
Mallorquí
Mallorquins i Catalans
ningu no et  fa hombra
Pels bons temps
Per s´aeroport del Prat
Plou
Plou
Rock and roll dels millors anys
S'Estalella
Sirena
Som ca teva
Trenc
T´estim
T´estim així
Un tassó de suc
Una aclucada d´ull
Una nit d´estiu

Pep López i..Sopars de Duro
El rei del minut
La Festa

Pep Roig
A l´Ovidi
Carta a la societat comformista
Horitzó de paraules
Identitat de futur
Món neci

Pep Sala
Fes-me un lloc al teu costat
No em diguis mai adéu

pepet i marieta
Barcelona

Pere Espinosa
Parla
Queda´t per sempre aquí

Pereza
Animales
Caramelo
Como lo tienes tú
Dale a la guitarra
lo que tengo yo a dentro
pienso en aquella tarde
Pienso en aquella tarde
Princesas
Princesas
Que alegría más tonta
Superjunkies
Todo
todo
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Peter Paul and Mary
La cruel guerra
Puff, el drac màgic

Pi de la Serra, Quico
A poc a poc
El burgès
Fernanda
L'home del carrer
Nocturna
Oració
Si els fills de puta volessin no veurien mai el
sol
Sóc el millor
Suau
Un dia gris a Madrís

Pignoise
Dame tres días
Diez horas
en mi habitación
Mentiras
Mundo perdido
nada podra salvarte
Nada que perder
nada que perder
Perder el tiempo
Perder el tiempo
Por verte
SiGo esPeRaNdOtE
Te entiendo
Xk tu no estas
xtrangero

Pilseners
Acer roent
Barça em pertany a mi
Barcelona
Barcelona
El despertar roig
Exili
Herois del nostre temps
Hi´nem
La Meva Terra
Miserables
Parla Català
Stalingrad
Temps de llibertat
Tenim un nom
Un cant a la senyera

Pink floyd
Another brick in the wall
another brick in the world (part 2)
Comfortably Numb
DOGS
Hey you
Learning to Fly
Money
PIGS ON THE WING - Català
Shine on your crazy diamond
Wish you where here

Pinka
A les tres línies
A les tres línies (Pinka)
Al darrere del meu núvol d´ambició
Al darrere del meu núvol d´ambició
Cada dia
Cada dia (Pinka)
Capsa amb rodes
Capsa amb rodes (Pinka)
Cares brutes
Cares brutes (Pinka)
Cartes (Pinka)
Crida per mi
De cap a cap (Somnis)
Decrèixer amb tu
Decréixer amb tu (Pinka)
Direcció l´infern
DL´I
Dolç verí
D´un músic (Pinka)
El caçador
El suc de l´alegria
Encara no! (Pinka)
Entre el joc i la crueltat (Pinka)

Fugir (Pinka)
Home gran (Pinka)
L´última
L´última (Pinka)
No pares (Pinka)
Quan no hi sóc (Pinka)
Sal (Pinka)
Sense direcció
Sense direcció
Somnis (Pinka)
Un tros de cel
Un tros de cel (Pinka)
Vivint al meu espai (Pinka)

Piperrak
Ahorkate
Basta ya
demokratzia
Fugir
Ke le voy a hacer
KUALKIER DIA
kualkier dia
La Botella
Mi primer amor
Mi primer amor!!
soy un gnomo
ZOOFILIA

Pirats Sound Sistema
Bombes
Digues què faràs
La lluita
Lletres de colors
Mentides
Mosso d´esquadra / riki
Per què?
Poc a poc
Tancs

Pla, Albert
Añoro
Crim d´amor
Diarrea mental
El gallo Eduardo Montenegro
Joaquín el Necio
La barricada de SantPau centdeu
La platja
la sequia
la violació
La violació
LA violació
L´historia del 600
Marcelino Arroyo Del Charco
Papa jo vull ser torero
Pepe Botika - Donde estan mis amigos?
Somnis
Veintegenarios
Vida d'un gat
vida d´un gat
Vida d´un gat

Platero y tu
El roce de tu cuerpo
Ramon

Poble Basc
Gernikako arbola

Police
English man in New York
Every little thing she does is magic
Evey breath you take
Message in a bottle
Roxanne
So Lonely
Walking on the moon

POLÒNIA TV3
Especial Cap d´any
Himne d´Espanya de Els Pets
sobreviuré
Sobreviuré (Especial 1/11/2006)

Pomada
En Pere Gallerí
Maria Mercè

Popular Americana

Balada per un rodamon
El vell smoky
Hobo's Lullaby
L'hora dels adeus
La casa del sol naixent
Lonesome cowboy
On top of old Smoky
Scarborough Fair
Yakety axe

Popular espanyola
Bruno el payaso
Pedro Navaja

Popular Russa
Els vaixells d’Stienkarrassi

Popular sudamericana
Duerme negrito
El preso número nueve
Guantanamera

Populars i popularitzades dels
Països Catalans
A la voreta de la mar
A MADRID ME´N VULL ANAR!!
Adéu, bona nit
Ai adeu cara bonica
Ai les dones!
Ai mare aneu a missa
Aniversari - Super 3
Ara
Arri arri tatanet
Baixant de la Font del Gat
Bells ulls
Cançons de manifestació
Cargol treu banya
Catalunya comptat gran
CATERINA D´ALIÓ
El ball de la civada
El cant del poble
El compte Arnau
El gat
El gegant del pi
el gegant del pi
El general bum-bum
El mariner
El Micalet de la seu
El pare va al mercat
El petit vailet
El poll i la puça
El rei vol corona
El rossinyol
El senyor Ramon
El testament d'Amèlia
El testament d'Amèlia
El Vilano
Els segadors
Els tres amics
Els tres tambors
Els ulls són per mirar
En Pere de la Cullera
En Pere de la Cullera
En Pere de la Cullera
En Pere Gallarí
En Pere Gallerí
Entrem ja al menjador
ESPAN YA   VENÇUDA
FELIP KINTOS (6K´S)
Josefina cuixa fina
L'emigrant
L'estudiant de Vic
L'hereu riera
L'home de cromanyó
La balanguera
La Bepa
La cabreta
La canço del lladre
La cançó dels paletes
La Castanyera
La dama d'Aragó
La filadora
La gata i el gos
La lluna, la pruna
La manta al Coll
La masovera
La pastoreta
La presó de Lleida

La presó del rei de França
La santa espina
La xocolata
Llarg i prim, parent d'en Bufa
Lo Carrilet de la Cava
Lo Tio Pep
L´hora dels adéus
Mare de Déu del Carme
Mare vull casar-me
Martí Tirorí
Muntanyes regalades
Napoleó
Nit de trons
No t'en fiïs de les dones
No trobaràs la mar
No volem ser
Pere de la Cullera
Pere de la Cullera (totes les versions)
Pere Gallerí
Pere Gallerí
Plou i fa sol
Quan el pare no té pa
ROSERET DE ROSES BLANQUES
Roseta d'olivella
roseta dolivella
Rossinyol, bon rossinyol
Sant Antoni de Gavarda
Si tu vas al cel
SOM 6 MILLONS DE CATALANS
SOM ELS CATALANS
Som els cavallers
Terra
Tiruriruri
Tot baixant per Collsacabra
Un dos ra
Un esquimal perdut en el desert
Un senyor damunt d'un ruc
Una d'esdrúixoles
Una plata d´enciam
Vells temps
Vicent de la meua vida
Virolai
Volem pa amb oli

Populars Occitanes
Aqueres montanhes
Joan petit
La civada
Se canto

Porretas
Antimilitar antisocial
Marihuana

Portet, Quimi
La Rambla
Propaganda

Price, Allan
La casa del sol naixent

Prince
Purple Rain

Procol Harum
A whiter shade of pale

Projecte Atzucac
Fama
Fe en la fi
Solitud
Tres anys

Queen
39
A kind of Magic
Another One Bites The Dust
Barcelona
Barcelona
Bicycle race
Bijou
Bohemian Rhapsody
Breakthru
Crazy litlle thing called love
Delilah
Doing all right
Don´t lose your head
Don´t stop me now
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Fat bottomed girls
Fooling around
Friends will be friends
Gimme the prize
Good old fashioned lover boy
Hammer to fall
Headlong
Heaven for everyone
How can I go on
I Can´t Live With You
I want it all
I want to break free
I was born to love you
Ikuskizunak jarraitu behar du (THE SHOW
MUST GO ON)
In the lap of the gods (revisited)
Is this the world we created?
It´s a hard life
I´m in love with my car
Keep passing the open windows
Keep yourself alive
Killer Queen
lagunak beti lagun (Friends will be friends)

Las palabras de amor ( The words of love)

Let´s turn it on
Liar
Living on my own
Love me like there´s no tomorrow
Love of my life
Made in heaven
Maitasuna ergelkeria da (Crazy little thing
called love)
Mr Bad Guy
Mustapha
My love is dangerous
Need your loving tonight
Now I´m here
One vision
One year of love
Pain is so close to pleasure
Princes of the universe
Put out the fire
Radio Ga Ga
Rain must fall
Sail away sweet sister
Scandal
Seven seas of Rhye
Somebody to love
Spread your wings
Take my breath away
Tear it up
Teo toriatte
Thank God it´s Christmas
The Golden Boy
The miracle
The Prophet´s song
The show must go on
There must be more to life more to life than
this
These are the days of our lives
Tie your mother down
Too Much Love Will Kill You
We are the champions
we are the champions
we are the champions
We will rock you
Who wants to live forever
You and I
Your kind of lover
You´re my best friend

Quico el Célio, el Noi i el Mut de les
Ferreries
Es cantava i es canta

Quim Vila
Estic enganxat al cor de la ciutat

R Kelly
I believe i can fly

Rafa Xambó
Somnis republicans

Rah-mon Roma
A plegar veles

Balla aquesta dansa
Cal nedar
El parlar d´un amic
La classe malalta
Masurca del bon dia
Remo amunt, remo avall
Som molta colla
Sono andato dal dottore
Un món de mones

Raimon
Al vent
Al vent
Al vent (accords)
Amanda
Com un puny
D'un temps d'un país
De nit a casa, junts
Diguem no
DIGUEM NO (A LA GUERRA)
He deixat ma mare
He mirat aquesta terra
Indesinenter
Jo vinc d'un silenci
L´última llum
País Basc
Parlant-me de tu
Sobre la pau
Treballaré el teu cos
T´he conegut sempre igual
Veles e vents

Rammstein
Asche zu Asche
Du riechst so gut
Mein teil

Ramon Muntaner
Cançó de carrer

Ramones
Blizkrieg Bop
I wanna be sedated

Rancid
Red Hot Moon

Rauxa
Brut
Choripan
choripan (versió correcta)
Churumbele
churumbele
Collarets de llum
De petit
De petit
El country d´en Pau
El country d´en Pau (versió correcta)
El diablo te busca
Firingolo
Flis Flas
Fuig
Great Fire
L'escut
Lola la Tavernera
Lola la tavernera
LOLA LA TAVERNERA
Negreta Meva
Negreta meva
Plora guitarra
Somia
Somia
Tant de temps
Tant de temps
Teteria
vora la mar es nada

RBD
Aun hay algo
Dos enamorados
Enseñame
Este corazon
Fuego
Futuro ex-novio
La chica del biquini azul
Liso sensual
me he anamorado de un fan

Mexico
QUE HAY DETRAS
quiero tenerte
Rebelde
salvame
santa no soy
Solo quedate ne silencio
Tranquilo Nene
Tras de mi
tras de mi
Un poco de tu amor
Una cancion

Red  Banner
El negoci de mentir
Et penses que no es nota

Red Hot Chili Peppers
Otherside
Otherside (red hot chili peppers)
Under the Bridge

Reincidentes
Ay, Dolores!
El comercio del dolor
El Romance de las Piedras
Himno al Bar
Sin reaccionar
Un pueblo
Vicio

Revolta 21
1984
300 anys...
ALLIBERAMENT PERSONAL
Angoixa
Atac imperialista
Compte enrera
Dignitat humana
El crit d´un poble
El dia i la nit
El mateix que tu sents
Endavant amb el somni
Ensorrem el poder
És l´odi!!!
Especulació
Factoria de por
Fins que les coses canvin
Huracà Sam
Inverteix l´espiral
Invisibles
La Clau
La Clau
La Força Del Vent
La màquina de l´evolució
La Revolta
Las madres de la plaza de mayo
Llarga espera
Malcom X
Morts paral·leles
No crec
No fa tant
No oblidis mai
No som el que som
P.O.D.E.R
Príncep Blau
Refugiats/ades
Sempre Camarada
Tu mateix/a
Una vida millor?
vol ser una bomba

Riba, Pau
Lluna robada
Noia de porcellana
noia de porcellana
Noia de porcellana

Ricky Martin
Livin la vida loca
te extraño, te olvido y te amo

Rios, Miguel
AñO 2000 (look at that night)
Bienvenidos
Blues del autobús
Santa Lucía

Todo a pulmón

Roberta Flack
Killing me softly with his song

Roberto Carlos
El Progreso

Rock&Cat
Només una cançó (G. Quintana & P. Sala)

Quan els llums s´apaguen (LL. Gavaldà)
Silencis
Silencis (J.Thió & LL. Gavaldà)
Turquesa (Gossos & Cris Juanico)

Rodriguez, Silvio
Ojalá
Quien fuera
Rosana
Tu imagen
Unicornio

Roger Mas
Anem
Caminant
Cor pur
Dóna´m vida
Dos Falcons
El diable, la princesa i jo
El rei de les coses
Goigs de la Mare de Déu del Claustre de
Solsona
I la pluja es va assecar
L'home i l'elefant
La ciutat de l'astoret
La cuca fera
La Lluna
La senyora dels guants vermells
Les obagues de l'eixample
Oda a Francesc Pujols
Odissea?
Passió de son
Plus Ultra
Preludi
Si tu m'ho dius...
Voleu que vos la cante?

Rogers, Kenny
The coward of the country

Roig
Actituds paraplègiques
Al infern
Benvinguda al paradís
El venedor de somnis
Els amos de la terra
Els llops no ploren
Juntes un gran incendi
La tempesta
l´Aquelarre

Rolling stones
Angie
Angie
Jumping Jack Flash
Rough justice
Satisfaction
Wild horses
Wild horses

Ronan Keating
if tomorrow never comes
when you say nothing at all
When you say nothing at all

Rosana
A fuego lento
deray
Que bonito
Si tu no estas
Siempre de frente
Sin miedo

Roser
Desperté
Foc
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Rossell, Marina
Campanes de l´ermita
La Gavina
Quan tothom viura d'amor

Roure, Marta
Sentir El Món Girar

S23
Setembre

Sabina, Joaquin
19 dias y 500 noches
A mis cuarenta y diez
a mis cuarenta y diez
A ti que te lo haces
Adiós, adiós
Ahora que...
Así estoy yo
Asi estoy yo sin ti
Asi estoy yo sin ti (acords correctes)
Ataque de tos
Barbi Superestar
Barbi Superstar
Besos de Judas
Besos en la frente
Caballo de cartón
Calle melancolía
Cerrado por derribo
Cerrado por derribo
Cómo decirte, cómo contarte
Como te digo una "co" te digo la "o"
Con la frente marchita
Con un par
Corre, dijo la tortuga
Corre, dijo la tortuga (amb acords)
Cuando era más joven
Cuervo ingenuo
De purísima y oro
Dieguitos y Mafaldas
Donde habita el olvido
Eclipse de mar
Eh, Sabina
El caso de la rubia platino
El joven aprendiz de pintor
El muro de Berlín
Enterrado en vida
Eva tomando el sol
Güisqui sin soda (sexo sin boda)
Hay mujeres
Juana la loca
Juegos de azar
la canción más hermosa del mundo
Locos de atar
Medias negras
Mentiras piadosas
Noches de boda
Ocupen su localidad
Ocupen su localidad (vàlida)
Oiga doctor
Pacto entre caballeros
Pero qué hermosas eran
Pisa el acelerador
Pobre Cristina
Pongamos que hablo de Madrid
Ponme un trago más
Ponme un trago más
Princesa
Que demasiao
Que demasiao
Que se llama soledad
Quién me ha robado el mes de abril?
Rebajas de enero
Tratado de impaciencia nº 11
Una canción para la Magdalena
Una de romanos
Y nos dieron las diez
Y si amanece por fin
Y sin embargo te quiero... (Nos sobran los
motivos)
Yo quiero ser una chica Almódovar
Zumo de neón

Sabotatge
LA NOVA MODA
Lluita!

Sala, Pep
Amor rovellat
Avel.li
BANDES SONORES
Cançó anglesa
Cant de la pau
Cor de la nit
Deixeu que toquin les campanes
Dues llunes a l´espai  (NOU DISC UN
PETIT MOMENT DE DUBTE)
Dues llunes en l´espai
El que senties per nadal
Enlaira't
Escrit a la paret
Fes-me un lloc al teu costat
Hem vingut a fer soroll
Hores d'insomni i rom
Ironies de la Vida
la força de les armes
La força de les armes
La força de les armes
La força de les armes
La Taverna d'Old John
L´HORA BRUIXA
Més Enllà
Nascuts en la boira
No hi haurà cap treva
Papiroflèxia en va
Pensant en tu
Quan recordis el seu nom
Si no fos per tu
Si no fos per tu
Suite de la boira
Suite de la boira - C
TRES SEGONS  (nou disc "un petit
moment de dubte")
TU ETS TOT EL QUE TINC
Un petit moment de dubte

Sangtraït
15 de juliol 1099
15 juliol 1099
Bèstia negra
buscant una dona
Buscant una dona
Cara i Creu
el bosc de formigó
El bosc de formigó -serina
El museu dels arbres morts
El vol de l'home ocell
el vol de l´home ocell
Els senyors de les pedres
Etiopia
Fortadora d´ànimes
Inqui-missió
la festa
la reina del gel
Lluna negra
Mar de verí
Mercader d´il·lucions
Mirall de silenci
No recordo
Noctàmbulus
Ploro per tu
Revelacions
Sang
Sang en el fang
Sèntencies d´amor
Sentiments de paper
Serina
somnis entre boires
Timidesa
T´estimaré sempre

Sanjosex
El Camí

Sant Gatxo
Apatia
Buscant el moment
Contracorrent
Cor encès
Demà
Diferent
Donant què fer
El gran germà

Fet un vell
Fosc
Hafida
Intentant recordar
Mentides
Mina
Només és por
Per tal d´amagar
Quan no tingues ningú
Qui serà?
Si no és com tu
Somni
Tantes vegades
Tornaràs
Una i mil voltes
Vigila

Santa justa klan
A TODA MECHA
Con NAgelina Jolie se me va la olla

Sanz, Alejandro
A LA PRIMERA PERSONA
Amiga mia
Se le apagó la luz

Saratoga
A morir
Las puertas del cielo
Más de mil años
Parte de mi
perro traidor
si amaneciera
siento que no estas

Sardanes
Barcelona (Sardana) composta per Luis
Aguilé a l´any 1976
EL SALTIRÓ DE LA CARDINA
HIMNE A L´EMPORDÀ
L'empordà -sardana

Satriani, Joe
I Believe

Sau
A prendre pel cul
A prop del mar
Això es pot salvar
Això es pot salvar
Al final del carrer
Al teu costat
Amb la lluna a l´esquena
Amb la meva ombra
Amb la meva ombra
Amb un llibre mai estaras sol
Amor a fons perdut
Amor a fons perdut
Ara o Mai
Balada 27 (El somni s´ha acabat)
Boig per tu
Boig per tu!
Cançó de la noia de l´altre cantó de bar
Cançó de Nadal
Cap on vas
CERCLES
com la primera nit
Corre, corre´t, corre
Deprimit
DEPRIMIT V
Deu mil anys i un dia
El teu estiu
El teu nom
el tren de mitja nit
El tren de Mitja Nit
El tren de mitjanit
El tren de mitjanit
Els dies de cada dia
Els dies passen
Els millors anys
Els temps estan canviant
Encara que siguin de bar
Entrarem al Cel per la porta de servei
Envia'm un àngel
És inutil continuar
És inutil continuar
Et trobes sola

Fa molt temps que no sé res de tu
Fa molt temps que no ser res de tu
Fes el que vulguis
Fins al final
foc al cos
Foc al cos
Glòria
Glòria
Gloria per tu
Has perdut
Jo ho espero tot de tu
Junts de nou per primer cop
L'11 de setembre
L'onze de Setembre
la força de les armes
La lluna i jo
La mar de bé
La noia de l´altre cantó del bar
La vida per segons
Laia
Laia
Lluny de tot
L´11 de setembre
l´onze de setembre
l´onze de setembre
màgic whisky
Mai sabràs per què
Mai seré prou bo per tu
Me'n torno a sau
Me´n torno a Sau
Molt lluny de casa
Molt lluny de casa
ningú ens mourà d´aquí
No et dire cap mentida (pero no et dire tota
la veritat)
no he nascut per militar
No he nascut per militar
no hi ha trapezistes
No puc deixar de fumar
No puc més
No sempre és fàcil
No sóc capaç
No volíem fer-nos grans
No volíem fer-nos grans
Noia de Canyella
Només ho faig per tu
Només ho faig per tu
Només ho faig per tu
On son els ocells
Paranoia
Pare  (Serrat)
Percentatges
Perestroika
Perestroika
Poemes i promeses
Qüestió de "Knack"
Records d´Irlanda
Res a perdre
res semblant a res
Restaurant xinès
Sense estil
Si un dia he de tornar
Suposem per un moment
Tanca els ulls
Tango amor, tango a mort
Temps difícils
Tornar a començar
Tothom vol el que no té
Tren de mitja nit
Tren de mitjanit
Tu encens el meu foc
Tu ho esperes tot de mi
T´han vist
Vespres de desembre
Viatge llarg
Vida moderna
Vine a veure´m
Viure sense tu
Voler,poder

Scorpions
Big city nights
Rock you like a hurricane
send me an angel
Still loving you
un crit a dins
wind of change
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Wind of change

Seeger, Pete
Mai em casaré ( I never will marry )
Què se n'ha fet, d'aquelles flors?
Where have all the flowers gone

Seguridad social
A tontas y a locas (pa que me provocas)
Chiquilla
Comerranas

Sense Sal
Berlín
D'aquí a cinc anys (5 years time - Noah &
The Whale)
El Far (Rocks and daggers - Noah and the
Whale)
El rebost d'un vell pescador
Fases
L'home Sol
La caixa
Maria
Oda a la fortalesa
Tramaran anar a Mart
Vals a su estrella
Varsòvia
Vents hivernals (Winter Winds - Mumford &
Sons)

Sergi Contrí
Recorde

Series TV
7 vidas
Arale
Bola de drac
Bola de drac (fi)
Bola de drac GT
Bola de drac GT
Bola de drac GT
Bola de drac GT
Bola de drac Z ( fi )
Bola de drac Z (2)
Cançó d´inici de Lo Cartanyà
Escurçó negre
Fama
Ferros a les dents
Fushigi Yugi ending
Fushigi Yugi opening
Gran heroe americano
Heidi fi
Heidi, inici
inuyasha
inuyasha
Jeanne lladre kamikaze
jeanne, lladre kamikaze (1r ending)
jeanne, lladre kamikaze (1r opening)
jeanne, lladre kamikaze (2n ending)
jeanne, lladre kamikaze (2n opening)
Kimagure Orange Road
La abeja Maya
la màgica Do-re-mi (1r ending)
la màgica Do-re-mi (1r opening)
la màgica Do-re-mi (2n ending)
la màgica Do-re-mi (2n opening)
la màgica Do-re-mi (3r ending)
la màgica Do-re-mi (3r opening)
la màgica Do-re-mi (4t ending)
la màgica Do-re-mi (4t opening)
la màgica Do-re-mi (ending especial)
Los Serrano
love hina
Marco fi
Marco, Inici
Mazinger Z
Mazinger Z - Castellà
One Piece (opening 1)
Plats bruts-This girl will be mine
Pokemon
Polonia
Porca Misèria
She´s a lady
Shin Chan
SHIN SHAN
slam dunk, la gran esmaixada

serrano, ismael

ANA
Papa cuentame otra vez
papà cuentame otra vez
SI PETER PAN VINIERA
ya quisiera yo
zona cero

Serrat, Joan Manel
Aquelles petites coses
Ara que tinc 20 anys
Ara que tinc vint anys
Barcelona i jo
Cada loco con su tema
Caminante no hay camino
Cançó de matinada
Cançó de matinada
Cantares
Cantares
Capgròs (o Malson per entregues (2ª part))
(A la memòria de´n Josep Maria Bardagí)

Cremant núvols
De mica en mica
El camí fa pujada i me´n vaig a peu
El mal de la tarongina
El teu àngel de la guarda (dedicada a la
seva filla, Candela)
Els Vells Amants
En paus
Fugir de tu
Helena
Ja tens l´amor
Kubala
La lluna
La rosa de l´adéu
La tieta
Malson per entregues
MARTA
Me'n vaig a peu
Mediterráneo
Mediterráneo
Mô
Paraules d'amor
Paraules D´amor
pare
Pare
Per al meu amic
Per construir un bell somni
Perdut en la ciutat
Plou ( versió inèdita interpretada a la
Marató de TV3 del 2005))
Salam Rashid
Si hagués nascut dona
Si no fos per tu
Una guitarra

Sex Pistols
Anarchy in the Uk
God save the queen
My way

Shakira
Estoy aqui
Hips dont lie
underneath your clothes
whenever, wherever

Sherpah
Anclados en el pasado
Cantar, saltar, ballar

shitting milks
Aquesta nit
Borracha
Caus
El camí
No és per tu
Petita llum
Segueix el moviment
Stones
Trobaré

Simon and Garfunkel
A heart in New York
America
April come she will
Bridge Over Troubled Water
Bye Bye Love

Cecilia
El Condor Pasa
El so del silenci
Fira de Scarborough
He was my brother
Homeward Bound
I am a rock
Keep the Customer Satisfied
Kodachrome
Mrs. Robinson
Slip sliding away
Sound of Silence
The 59th Street Bridge Song (Feelin'
Groovy)
The Boxer
The sound of silence
Wednesday Morning, 3 A.M.

Simple Plan
Addicted
crazy
Crazy
I miss You
I´d do anything
I´m just a Kid
My Christmas List
Perfect
Shut up
Untitled
Untitled (How could this happen to me?)
Welcome to my life
Welcome to my life
Worst Day Ever

Sinatra, Frank
I´m a fool to want you
Strangers in the night

Sisa, Jaume
A sota l´alzina
Conspiració
Coristes i numismàtics
El cabaret galàctic
El congrés dels solitàris
El fill del mestre
El gran Jordiet
El setè cel
El setè cel
Germà aire
Himne Galàctic
L'Home dibuixat
La clau del foc
La coca
La música és sublim
La primera comunió
No cal parlar
Òrbites blaves
Parc Temàtic
Qualsevol nit pot sortir el sol
Refugi terrenal
Terrabastall
Totes estimades
Un noi del barri
Vida estel·lar

Ska-p
A la mierda
Abolición
Al Turrón
America latina ¡¡LIBRE!!
Animales de laboratorio
Bla, bla, bla
Cannabis
CASPOSOS
Circo Ibérico
consumo gusto
El gato lópez
EL HOMBRE RESAKA BAILA SKA
El niño soldado
El olvidado
El Rayo Vallecano
El vals del obrero
Eres un@ más
España va bién
Esquirol
Estampida
Gato lópez
Insecto urbano

Insensibilidad
Intifada
Juan sin tierra
Kacikes
La sesera no va
Mc Dollar
Mestizaje
mis colegas
Mis Colegas
Ñapa es
niño soldado
Niño Soldado
No te pares
Paramilitar
Planeta eskoria
Rayo Vallecano
Revistas del corazón
Romero el madero
Sectas
Seguimos en pie
Sexo y religion
Simpático holgazán
Solamente por pensar
Tío Sam
Vergüenza
Villancico
Violencia machista
Welcome to hell

Skabag
Visca la terra

Skafam
BOIKOT
CUBA REVOLUCIONARIA
INTIFADA CATALANA
MAR ENDINS
PAU ENTRE POBLES

Skalariak
Agur Euskal Herriari
Ale
Ale
Amb tu
Corazón rebelde
Despídeme
Estoy de revuelta!
EUSKARAZ JAUNTZI HADI ETA HAUGI
Global Musik
Global musik
Hartu
Jaia
josé república
Neska reggae
Nuesta manifestación
Oligarquía
Puto alcohol
Quién nos ha robado?
Sarrera V
segi segi segi
Si Hay Que Okupar
skalare rude klub
Sólo vivir
Todos los hintxas

SKAMOT
Balla el milionari
Els portadors del blau
La cova de l´ogre
L´arbre vell
Mar i Ska
No et rebaixes
Sant Rock
Ska la huela!!

Skapada General
L´Skapada General

Skaparrapid
Dona rebel·lat
temps perdut

Skatacrak
A les armes
Crema
Eleccions
Ni CIM ni TGV
Obrers
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Racó lliure
Ressaca

Skatala
ara no és temps
De Jamaica a Roma via Budapest
Dibuix d´una nova era
EL TIO MANEL
Ets un barato
GUARRINDONG (War in dung)
LLINÀTICS
LLUNÀTICS
Monigot
Oh! vell barrabàs
SIN CERVEZA NO HAY REVOLUCIÓN

Sopa de cabra
Així ets tu
així ets tu
Al mig del camí
Aquesta nit
Bloquejats
Blujins-Roc
Brilla
buscant la sort
cada minut
Cada minut
Camins
camins
cardiaco y acabado
Cau el Sol
Cau el sol
Cuando todo vaya mal
Dans de la Llum
De l´Univers
De poc a molt
Deixa´m dir una cosa
Dies de carretera
Dins un Nuvol
Dona
Ei Nois
El boig de la ciutat
El boig de la ciutat (acords alternatius)
El carrer dels torrats
El far del sud
El Far del Sud
El far del sud
el far del sud
El llarg viatge
El Sexo
El sexo (que me hace feliz)
El so de la llum
El vaixell perdut
El vaixell perdut
Els teus somnis
Els teus somnis
Era dolça
És inutil continuar
Exil.lis
Exilis
Fes la teva sort
Flors de fum
Guerra
Hores bruixes
Instants del temps
Instants del temps
Instants del temps
Junts
JUNTS
L'empordà
L'home estàtic
La balada de Dicky Deeming
La cara partida
la darrera minada enrere
la darrera mirada enrera
La llum
La Llum
Lletania
L´ empordà
l´empordà
L´estació de França
L´ESTACIÓ DE FRANÇA
L´estiu dels Anys
Mai trobaràs
Mala Sang
mala sang
Mala Sang
mentre el món es mou

Mentre el món es mou
M´enganxo
Naixent cada matí
Naixent cada matí
Nits de Glòria
No esperis més
No hi ha camí
No tinguis pressa
No vull canviar de pell
Només és amor
On ets?
Passaran uns anys
Pell de Lluna
per no dir res
Per no dir res
Plou i fa sol
Podré tornar enrera
Podré tornar enrera
Podré tornar enrere
Quan es faci fosc
Quan es faci Fosc
quan es faci fosc
Quan et mous
Seguirem somiant
Seguirem somiant
Seguirem somniant
Seguirem somniant
sempre amb tu
Sempre hi haurà un bon motiu
Sents
Sents
Si cadascú
Si et quedes amb mi
Si et quedes amb mi
Si et va bé
Si et va bé
Si et va bé
Si et va bé
SOTA UNA ESTRELLA
Sota una estrella
Tenia 18 anys
Tornaré a ser lliure
Tot el que vull
Tot queda igual
TU, JO I LA CIRCUMSTÀNCIA
Un full en blanc

Sota Zero
Avançar
Cridaré
Del cel al món
Dia rere dia
Digues
El limit del silenci
El limit del silenci
Fas venir calor
Fas venir calor
Jo de petit vull ser com tu
Jo de petit vull ser com tu
La teva il·lusió
Llestos
Mai més
Mai més
Metamorfosi
No deixis de pensa
Per tu
Quan ets
Qui és l´animal
Sempre ho has tingut clar
Si no és per tu
Vella per dins
Viure morint
Vull ser

Soziedad Alkoholika
Amigo de bar
Nos vimos en Berlón
PIEDRA CONTRA TIJERA

Spears, Britney
ADIÓS -Where are you now (versió en
castellà)-

Springsteen, Bruce
Born in the USA
Brilliant Disguise
Cadillach Ranch
Cover me

Devils & Dust
Rock poruc
Streets of Philadelphia
Streets of Philadelphia
The river
The river
THE RIVER

Status quo
Again and again
Rockin'all over the world
Rockin´ All Over The World
Rolling home
Whatever You Want

Stereòffon's
Clar de nit
Fam
Obligat al canvi
Tornaré

Stivell, Alan
Tri Martolod

stratovarius
Black Diamond
coming home
destiny
eagleheart
forever
forever free
Infinity
legions
out of the shadows
paradise
Soul Of A Vagabond
Soul Of A Vaganbound
Speed of light

strombers
Adiós mi amor
borracha
Borracha
CARA VIDA
Chíngale
Colorea
COLOREA
Cuba
Cuba
Cuba
Despacito
Despacito
Dices
Dices
El coche de Manolo
El coche de Manolo
EL GRAN BERNARDINI
El meu poble
El meu poble
Festa blutal
Fiesta ilegal
Fiesta ilegal
Fiestero
Fiestero
Gran Bernardini´s
Judith
La calle Caramelo
la calle caramelo
La calle Caramelo
La canción que suena mal
La dansa del sonat
La dansa del sonat
La dansa del sonat
la fiesta ilegal
La gota
La gota
La nit de sant Joan
La nit de sant Joan
Marcè
Mercè
MERCÈ
Mercè
Mil tragos más
Mil tragos más
Móns
Ojos de niño
Ojos de un niño
patum

Patum
Per què?
QUAN SIGUIS ENLLÀ
Quan siguis enllà
Reina grifa
Stromber
Ven
Ven
Verdadero
Verdadero
VERDADERO ( CD QUE RULI! )
Xeilo el bataca
Xeilo el bataca

Su Ta Gar
bada itxaropena
GUDARI - SOLDAT
HI HA ESPERANÇA - bada itxaropena en
català
Itxaropena
Jo Ta Ke
jo ta ke ( en català) cops i fum
ZABALERA BEGIRA

sumwats
Com puc cridar

Supertramp
Bloody well right
Breakfast in America
Crazy
Don´t leave me now
Dreamer
Dreamer
Fool´s overture
From now on
Give a little bit
Goodbye stranger
It's raining again
Logical Song
School
Take the long way home

Survivor
Eye of the tiger

System of a down
Aerials
B. Y. O. B.
B.Y.O.B. (Bring Your Own Arms)
Chop Suey
Chop Suey!
Cigaro
Kill Rock´n´Roll
Prison song
Psycho
Spiders
Toxicity
X

Tancat per defunció
Amor d´Estiu

Tangos
Adios muchachos
Milonga sentimental

Tatu
How soon is now

Tazenda
Domo mia (sard)

Teatre Musical
Himne dels Pirates (Mar i Cel):

Temps Mort
Crida!
Globus d´aigua
Records
TeMpS MoRt

Ten cc
I´m not in love

Teràpia de Shock
20 minuts d'espera
Ara
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Compta amb mi
Corrupció
El Bar
Festes del Tura
La realitat
La Soledat
La Soledat
La taverna
Només ho saps tu!
Pobres i rics
Princesa
Seguint el vent
Sense tu
Sense tu

The Bangles
Eternal Flaime

The calling
Wherever You Will Go

the companys
Apuja´t la bragueta
Aquest territori
auliva arbequina
Cervesa
Estrany
HE SOMIAT
Jo flipo
Lo meu poble
Mascle ibèric
Països Catalans
Per sempre
Ràpid, ràpid
Sempre fas tard
Sóc pagès
Xut

The Doors
Light My Fire
L´America
The End

The drifters
On broadway
Saturday night at the movies
Save the last dance for me
stand by me
There goes my baby
Under the broadwalk
Up on the roof

The J.A.F.
Princeseta

The Notting hillbillies
Bewildered
Blues stay a way from me
Feel like going home
One way gal
Please baby
Railroad song
That´s where I Belong
Weapon of prayer
Will you miss me
Your own sweet way

The rasmus
First Dat Of My Life
In the shadows
Still Standing

The wonders
That Thing You Do!

tierra santa
El canto de las sirenas
El canto de las sirenas
Quién llora hoy por ti
Una juventud perdida

Tipuaixí
Murphy

Titot i David Rosell
El so de la felicitat

Titot i David Rossell

Conte medieval
Digueu-me
El So de la Felicitat
L´Home de Srebenica
Odi
Viatge Efímer a la Vall dels Mots

tomeu penya
Aina
Avui
rock and roll star
Xiula

Tomeu Planells
Seria aquesta nit

Toni Beiro
Todo por un sueño
Y mi llanto se fue

Tontxu
PARA TOCAR EL CIELO

Toti Soler
Em dius que el nostre amor

Tradicionals
Cançó del caragol

Transfer
Canción pa´ unos colegas
Domesticao
Sin contrato

Tro
El Fossar de les Moreres

Trulls
A prop teu
ARA
De nit
Dimarts d´estiu
ETS ON ETS
M´han fet així
NO TINGUIS POR
POTSER DEMÀ
Quan perdi aquest somriure
Què se n´ha fet de tu?
QUÈ?
Vora el foc

Tuna, cançons de
Bella Nit
Clavelitos
Vampiro

Turner, Tina
GOLDENEYE
The Best

U2
All I Want Is You
Beautiful day
Desire
Elevation
I Still Haven´t Found What I´m Looking For

New year´s day
Pride (In the Name of Love)
Sunday Bloody Sunday
Sunday Bloody Sunday
Vertigo
Where the Streets Have No Name
With or Without you
With or Without You

Uf..!
1998
Colors
El Diable
Elipra
Hora punta
Rimar somriures
Sempre
Sense mirar enrera
Un crit de llibertat
Un dissabte qualsevol
Viatjant amb el vent

Xops d´esperança

Umpah-Pah
Bevent Passat
El llegat del drapaire
Escac i Mat
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Nina ensucrada
Nina ensucrada
Novembre
Novembre
Subsidi per vell
Un joc d´ous (des la Plaça Gomila)
Un ral no és foradat
UN RAL NO ÉS FORADAT
Venedor de mentides

Vai, Steve
For the love of god

Van de kul
Amb tu hi seré
Cor de marbre
En aquesta ciutat
Enamorat de tu
Enamorat de tu
Lluna
MIRAR ENREA
Quan tornaràs
Quins temps aquells
Ram de roses
Renunciar
Si fos...
Si fos...

Vasco Rossi
Amore
Il mondo che vorrei
Laura
Non sopporto
Silvia
Susanna
Una canzone per te

Vega, Suzanne
Luka

Víctor
Potser

Viglietti, Daniel
A desalambrar

Vinicius de Moraes / Antonio Carlos
Jobim
Garôta de Ipanema

Vinicius de Moraes / Toquinho

A tonga da mironga do kabuletê

Voltor
Quan no quede res

waylander
A Hero´s Lament
A Hero´s Lament
Awakening

Whiskyns
A fora
Amb els anys
Amb els anys
Ara
Balla
Ben estrany
Buit
Buit
Cada Cop
Cada cop que te´n vas
Cau
Cel, terra i més enllà
Com m´agrades
Com m´agrades
com tu
cor de pedra
cor de pedra
De tu i de mi

Del sud
desembre
DIARI DE DEMÀ
Donaria el meu alè
Donaria el meu alè
El que tinc
El teu nom
Ella
Ets el meu vici
Fem-ho!
Gaudeix el silenci
Gaudeix el silenci (Enjoy the silence)
guia´m
guia´m
Guia´m
Immigrant
Isabel
Isabel
Isabel
JO I TU
Jo volia
Jo volia
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l´home del bigoti
L´HOME DEL BIGOTI
L´últim show
Millor demà
Mort natural
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No tornaran
No tornaran
No tornaran
ON
Paraules
Parlar per parlar
PASSEN
pel camí
pel camí
Pel Camí
Per poder dir un altre any
Per poder dir un altre any
Per poder dir un altre any
PER PODER DIR UN ALTRE ANY
Per poder dir un latre any
Puc ser jo
Puc ser jo
Puc ser jo
quan tots dos
Que no surti el sol
Reus
sara
se n´ha anat
Sempre que hi ha lluna plena
sentiments
sentiments
si és amb tu
Si et fas gran amb mi
Si et fas gran amb mi
Silenci
Sobre un mirall
sobre un mirall
Souvenirs
temps perdut
torno a ser
Tot i així
TOTS SABEN
Trens d´alta velocitat
Trenta
t´he anyorat
Ulleres de sol
un home com cal
un tebi alè

Wilco
I am Trying to Break Your Heart

Winchester, Rakel
El mario de la carnisera
Era infeliz en su matrimonio

Within Temptation
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Xavier Panades
CONTRAATAQUEM
CUCO I KIKA
Cuco i kika
DEIXEU-ME ESCOLLIR QUI SOC
EI NENA
El camí
PER QUÈ  NO LI DIUS?
QUI SON ELS ÀNGELS?
TENEBRES I TERANYINES
TRENCACLOSQUES

Xeic!
Contes
Emocions
Futur en venda
Lesbo
Malson
Tradicions

Xerramequ tiquis miquis
Autoorganitzador de passions

Xesco Boix
El cargolet
El dit
El mussol
Jo que no parava
m´he comprat un elefant
Peu polidor
Tumbalalaika
Un peixet en el fons de l'estany

Xumi
Mai es tard per estimar
Testimo

Yawn
Today

Yellowcard
Back Home
empty aparment
Ocean Avenue
Way away

Young, Neil
Campaigner
Powderfinger

Zappa, Frank
My guitar wants to kill your mama

Zea Mays
Gelditzen dena...Isiltasuna

Zenit
Siento
Te quiero
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3 Doors Down

Here without you

A hundred days had made me older
since the last time that I´ve saw your pretty face

A thousand lights had made me colder and I don’t think I can look at this the same

But all the miles had separate
They disappear now when I’m dreaming of your face

I’m here without you baby
but your still on my lonely mind
I think about you baby
and I dream about you all the time
I’m here without you baby
but your still with me in my dreams
And tonight it’s only you and me

The miles just keep rollin
as the people either way to say hello
I´ve heard this life is overrated
but I hope that it gets better as we go

I’m here without you baby
but your still on my lonely mind
I think about you baby
and I dream about you all the time
I’m here without you baby
but your still with me in my dreams
And tonight girl it’s only you and me

Everything I know,
and anywhere I go
it gets hard but it won’t take away my love
And when the last one falls,
when it’s all said and done
it get hard but it won’t take away my love

I’m here without you baby
but your still on my lonely mind
I think about you baby
and I dream about you all the time
I’m here without you baby
but your still with me in my dreams
And tonight girl it’s only you and me

Anglès

Let me go

one more kiss could be the best thing
one more lie could be the worst
and all these thoughts are never resting
and you´re not something I deserve

in my head there´s only you now
this world falls on me
in this world, there´s real and make believe
this seems real to me

And you love me, but you don´t know who I am
I´m torn between this life I lead
and where I stand
you love me, but you don´t know who I am
so let me go
let me go

I dream we head to what I hope for
and I turn my back on loving you
how could this love be a good thing
when I know what I´m going through

Anglès

in my head there´s only you now
this world falls on me
in this world, there´s real and make believe
this seems real to me

And you love me, but you don´t know who I am
I´m torn between this life I lead
and where I stand
you love me, but you don´t know who I am
so let me go, just let me go

no matter how hard I try
I cant escape these things inside
I know, I know
but all the pieces fall apart
you will be the only one who knows
who knows

And you love me, but you don´t know who I am
I´m torn between this life I lead
and where I stand,
you love me, but you don´t know who I am
so let me go
just let me go

you love me, but you don´t
you love me, but you don´t
you love me, but you don´t know who I am

you love me, but you don´t
you love me, but you don´t
you love me, but you don´t know me...

4 Horitzons

El pa amb tomàquet

El pa amb tomàquet

El pa amb tomàquet
és genial
amb un raig d´oli
i un pessic de sal.

Posa-hi pernil
o potser fuet
formatge o el que sigui
sempre és molt bo.

Suca, suca, suca´l
suca, suca´l bé,
el pa amb tomàquet
s´ha de sucar bé.(bis)

Aquest àpat deliciós
és ben català
no el sap preparar
cap altra nació.

Fins i tot els més savis
aquells que ho saben tot
han assegurat que el plat
és el millor que hi ha.

Suca, suca, suca´l...(bis)

Pa de pagès
o potser xapata
pa integral
fins i tot gallec.

Pa de pinyons

Català

Pàgina 26 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

4 Horitzons

de pipes o d´anous
amb qualsevol pa
pots fer aquet plat.

Suca, suca, suca´l...(bis)

Ja fa més de 600 anys
d´amèrica va arribar
una bola ben vermella
cap al poble català.

Un bon dia un sembrador
el va sucar amb el pa
i va assegurar que el plat
no es pot explicar.

Suca, suca, suca´l...(bis)

4 Horitzons per Sempremés!

La història del mirall.

Era una vegada un mirall.

Era una vegada un vitrall.

Vivien sols.

Morien sols.

Els colors reflectien la claror

de les estrelles, la lluentor

del sol a sobre el mar.

Separats no podien estar.

Però estaven sols.

Seguien sols.

Moririen sols.

Un llibre antic, maltractat,

va explicar-me aquesta història

sols per treure´m la cabòria

que em rondava pel cap.

I a l´horitzó infinit,

quan ja era negra nit,

em vaig veure reflectit

en aquell mirall.

Que estava sol.

Català

A Flock Of Seagulls

Coming back to life

Where were you when I was burned and broken
While the days slipped by from my window watching
Where were you when I was hurt and helpless
Because the things you say and the things you do surround me
While you were hanging yourself on someone else´s words
Dying to believe in what you heard
I was staring straight into the shining sun

Lost in thought and lost in time
While the seeds of lifeand the seeds of change were planted
Outside the rain fell dark and slow
While I pondered on this dangerous but irresistible pastime
I took a heavenly ride through our silence
I knew the moment had arrived
For killing the past and coming back to life

I took a heavenly ride through our silence
I knew the waiting had begun
And headed straight..into the shining sun

Anglès

Funky Cold Medina

Funky cold medina

Cold cooling at a ball
Looking for some action
But like Mick Jagger said
I can´t get no satisfaction.
The girls are all around
But none of them wanna get whith me
My threads are fresh and i´m looking def
Yo, wassup whith the l o c
the girls are all jocking
At the other end of the bar
having drinks whith some no name chump
When they know that i´m the star
So I got up and strolled over
To the other side of the cantina
I asked the guy."why you so fly?"
He said "Funky cold Medina"

Tjis brother told me the secret
On how to get more chicks
Put a little medina in your glass
And the girls´ll come real quick
It´s better than any alcohol
Or afrodesiac
A couple of sips of this love potion and
she´ll be on your lap
So I gave some to my dog, when he began to big
And he licked his bowl and he looked at me
And did the wild thing on my leg
He used to scratch and bite me
Before he was much much meaner
But now all the poodles run to my house for the funky cold medina.

You know what I´m saying
I got every dog in my neighborhood breaking down door
I got Spuds McKenzie, Alex from Strolls
They won´t leave my dog alone whith that medina thing.

I went up to this girl
She said "Hi my name is Sheela"
I thought she´d be good to go whith a little funky cold medina,
She said "I´d like a drink", I said "ok, I´ll go get it"
And then a couple of sips, she cold licked her lips and I knew that she
was
with it

Anglès
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A Flock Of Seagulls

Y mi llanto se fue

Toni Beiro - Y mi llanto se fue

intro: LAsus4 LAm/fa LAbmaj7/fa
DO7 DO7/re REm SOL Lam

DO7  DO#dim	     REm
	Ha muerto algo dentro de mi
SOL			  LAm
	me duele en el corazon
DO7  DO#dim	     REm
	no se si voy a poder salir
SOL			    LAm
	te fuiste con todo mi amor

FA				MI
	Ha muerto algo dentro de mi
SOL			REm
	y canto para ver amanecer
SOL			LAm
	ay lerelele le lere lereleley
MI   |		LAm   SOL  FA
	y mi llanto se fue ie ie
MI				LAm   SOL  FA MI
	y mi llanto se fue ie iee

                  (.Una Rascada)
  LAm.			  FA.
	Tu cara en cada instante
	 MI.			  LAm
	y sueño la noche entera
				 FA
	que vienes a acariciarme
	  MI			 LAm
	y paso la noche en vela

  LAm 	   FA
	Oh luz de luna llena
  MI		     LAm
	tu calida luz me lleva
			    FA
	cantando de cama en cama
       MI			 LAm . .
	y asi me quito las penas

Ha muerto1
Ha muerto2

Lerelele le leey x4

Lerelele le leey
y canto para ver amanecer
ay lerelele le lere lereleley
y mi llanto se fue ie ie...

Castellà

A.E. Antoni Gaudí

A Llarvent! (R/G)

A Llarvent vam arribar amb moltes ganes de disfrutar,
d´una història que tots plegats viuríem amb éssers animats.
Llarvent i els seus habitants, tots plegats eren ben estranys,
en Salvador i la Paquita, en Jaumet i la Perica.

Uuuuuuu a a a a uuuuuuuua a a a aaaaaaa

A Llarvent, farem un campament
A Llarvent hi haurà molt bona gent
A Llarvent, R/G en augment
A Llarvent hi haurà molt bon ambient.

El Soliva de caneló no volia cap petó.
La Violeta al ser despistada, el bikini li va fer baixada.
Pol Sallés, preguntes mil, la dieta l´ha deixat un fil.
La Lliró amb la morenor, puja muntanyes com un campió.

Uuuuuuu a a a a uuuuuuuua a a a aaaaaaa

A Llarvent, farem un campament
A Llarvent hi haurà molt bona gent
A Llarvent, R/G en augment
A Llarvent hi haurà molt bon ambient.

En Juju és pelo Panten, i amb el seu avi Londinenc.
Núria Closas i les picades li van deixar les galtes massacrades.
El Nil que de seguida riu, es fa el tonto però és ben viu.
Marta Vidal i el caminar moltes butllofes li van deixar.

Uuuuuuu a a a a uuuuuuuua a a a aaaaaaa

A Llarvent, farem un campament
A Llarvent hi haurà molt bona gent
A Llarvent, R/G en augment
A Llarvent hi haurà molt bon ambient.

Les sortides de l´Ausias són belles fantasies.
La Mireia poca cosa, però ens ha deixat amb la boca grossa.
El Muñosito tot cofoi, entremeliat caram quin noi.
El susto de l´Aida ens va espantar, però carai com va remuntar.

Uuuuuuu a a a a uuuuuuuua a a a aaaaaaa

A Llarvent, farem un campament
A Llarvent hi haurà molt bona gent
A Llarvent, R/G en augment
A Llarvent hi haurà molt bon ambient.

Els massatges del Martí Roca, i en els Zulús quina patxoca.
La Jana dixa-la anar, no para mai de parlar.
En Robert el mogli és, fa anar el carro com un pagès.
Les cames de la Neus, la fan caure de cap a peus.

Uuuuuuu a a a a uuuuuuuua a a a aaaaaaa

A Llarvent, farem un campament
A Llarvent hi haurà molt bona gent
A Llarvent, R/G en augment
A Llarvent hi haurà molt bon ambient.

El Duco tan llargarut, només li falta ser pelut.
La Yasmina es pentina, carai quina noia tan fina.
El gran de l´Albert, de gran serà un vell verd
La Fiona va arribar tard, però de riure se n´ha fet un fart.

Uuuuuuu a a a a uuuuuuuua a a a aaaaaaa

A Llarvent, farem un campament
A Llarvent hi haurà molt bona gent
A Llarvent, R/G en augment
A Llarvent hi haurà molt bon ambient.

Els pantalons del Ferran 12 dies aguantaran.
El pallasso de l´Oriol, dorm cada dia sota el sol.
La limusina del Pepet faràs les corbes tot del dret.
El Guillem i el seu trau, l´han deixat encara més babau.

Català
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El goril·la del Joan de Pujalt era el més gran.
Ai la Laia la curandera, tots els nens li van al darrere.
La Laura la guitarrista, haviam si pots seguir-li la pista.
Amb la Núria acabrm, perquè tots molt ens l´estimem.

Uuuuuuu a a a a uuuuuuuua a a a aaaaaaa

A Llarvent, farem un campament
A Llarvent hi haurà molt bona gent
A Llarvent, R/G en augment
A Llarvent hi haurà molt bon ambient.

Caminant

caminant,
poc a poc anem construint
allò que ens fa ser com som.
caminant,
agafats tots de les mans
cerquem junts el camí
intentant que allò que tots volem
es vagi fent realitat
i canviant el mon que ens hem trobat
intentant-lo fer millor.

Podem canviar el món si tots ens hi posem
podem canviar el món si tots ens ajudem
podem canviar el món si tots ens ho creiem
podem canviar el món si també ens ajudes tu!

Caminant,
pujem cingles i turons
observant el nostre entorn
caminant,
compartint tot allò que
els nostres ulls van descobrint
coneixem molta gent ben diferent
que va enriquint els nostres caus
i veiem que el món és de tothom
i que hem de cridar tots ben fort

podem canviar el món si tots ens hi posem
podem canviar el món si tots ens ajudem
podem canviar el món si tots ens ho creiem
podem canviar el món si també ens ajudes tu!

Català

Un món de colors

Tot caminant m´acosto cap al cau
cada dissabte des de fa molts anys
records d´una infància que no tornarà
moltes imatges sempre quedaran

aahhh, aahhh, aahhh... 1,2,3,i!

ara ja surt el sol i al despertar
tenim un món de colors, m´estan cridant
taronja, groc i vermell i el blau i el verd
i ara ja els tenim tots per caminar.

vaig una foto de l´estiu passat
una travessa que vam fer plegats
a la motxilla coses per menjar
i una guitarra per poder cantar

aahhh, aahhh, aahhh... 1,2,3,i!

ara ja surt el sol i al despertar
tenim un món de colors, m´estan cridant
taronja, groc i vermell i el blau i el verd
i ara ja els tenim tots per caminar

Català

m´agrada fer gresca saltar jugar i ballar
córre atrape´m jo ja m´he escapat
som els més petits ningú ens pot aturar
i si ho intentes ja t´ho trobaràs

aahhh, aahhh, aahhh... 1,2,3,i!

ara ja surt el sol i al despertar
tenim un món de colors, m´estan cridant
taronja, groc i vermell i el blau i el verd
i ara ja els tenim tots per caminar

i ara ja surt el sol i al despertar
tenim un món de colors, m´estan cridant
tenim un món de colors, m´estan cridant
tenim un món de colors, m´estan cridant!

Abba

Adiós a medias

mas alla de la distancia
que nos separo
imagino tu mirada
con la luz del sol
siento el viento,cruel lamento
de mi juventud
como imaginar que iba a perderla
a cara o cruz
nos salio muy cara la jugada
no hubo marcha atras
era pronto nadie se esperaba
el no verte mas
y al despertar
me olvido de que ya no estas
me dejaste aqui
y solo te puedo llorar
yo no se vivir asi
me cuesta tanto aceptar
que me dejaste aqui
me perdere en la oscuridad
que supone estar sin ti
como puedo acostumbrarme
a esta sensacion
hay un agujero negro
en mi corazon
lleno de aire mis pulmones
miro alrededor
y a pesar de no olvidarte
me siento un poco mejor
y al despertar
me olvido de que ya no estas
me dejaste aqui
y solo te puedo llorar
yo no se vivir asi
me cuesta tanto aceptar
que me dejaste aqui
me perdere en la oscuridad
que supone estar sin ti
y al llegar a las montañas
que te vieron al nacer
creo que oigo el eco de tu voz
cuando empieza a amanecer
y al despertar
me olvido de que ya no estas
me dejaste aqui
y solo te puedo llorar
yo no se vivir asi
me cuesta tanto aceptar
que me dejaste aqui
navegare en la oscuridad que supone estar sin ti

Castellà

Pàgina 29 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Abba

Animal instinct

Animal instinct   (The Cranberries)

 Mim                lam                          DO
Suddenly something has happened to me
            RE	           mim
As I was having my cup of tea
Mim     lam               DO
Suddenly I was feeling depressed
      RE                       mim
I was utterly and totally stressed
         lam                          DO   RE  mim
Do you know you made me cry eaaa  huoh
         lam                          DO   RE
Do you know you made me die

Mim - Lam - DoM - ReM

And the thing that gets to me
Is you´ll never really see
And the thing that freaks me out
Is I´ll always be in doubt
It is a lovely thing that we have
It is a lovely thing that we
It is a lovely thing, the animal
The animal instinct

Uuuuhhuuuuuuuu

So take my hands and come with me
We will change reality
So take my hands and we will pray
They won´t take you away
They will never make me cry, no
They will never make me die

And the thing that gets to me
Is you´ll never really see
And the thing that freaks me out
Is I´ll always be in doubt

The animal, the animal, the animal instinct in me
It´s the animal, the animal, the animal instinct in me
It´s the animal, it´s the animal, it´s the animal instinct in me
[2 vegades]

Anglès

Chiquitita

Chiquitita, tell me what's wrong
You're enchained by your own sorrow
In your eyes there is no hope for tomorrow
How I hate to see you like this
There is no way you can deny it
I can see that you're oh so sad, so quiet

Chiquitita, tell me the truth
I'm a shoulder you can cry on
Your best friend, I'm the one you must rely on
You were always sure of yourself
Now I see you've broken a feather
I hope we can patch it up together

Chiquitita, you and I know
How the heartaches come and they go and the scars they're leaving
You'll be dancing once again and the pain will end
You will have no time for grieving

Anglès

Chiquitita, you and I cry
But the sun is still in the sky and shining above you
Let me hear you sing once more like you did before
Sing a new song, Chiquitita
Try once more like you did before
Sing a new song, Chiquitita

So the walls came tumbling down
And your love's a blown out candle
All is gone and it seems too hard to handle
Chiquitita, tell me the truth
There is no way you can deny it
I see that you're oh so sad, so quiet

Chiquitita, you and I know
How the heartaches come and they go and the scars they're leaving
You'll be dancing once again and the pain will end
You will have no time for grieving
Chiquitita, you and I cry
But the sun is still in the sky and shining above you
Let me hear you sing once more like you did before
Sing a new song, Chiquitita
Try once more like you did before
Sing a new song, Chiquitita
Try once more like you did before
Sing a new song, Chiquitita

Chiquitita, esp

Chiquitita, dime por qué
tu dolor hoy te encadena
en tus ojos hay
una sombra de gran pena.

No quisiera verte asi
aunque quieras disimularlo
si es que tan triste estás
para qué quieres callario

Chiquitita, dimelo tú
en mi hombro, aquí llorando
cuenta conmigo ya
para así seguir andando

Tan segura te conocí
y ahora tu ala quebrada
déjamela arreglar
yo la quiero ver curada

Chiquitita, sabes muy bien
que las penas vienen y van y desaparecen
otra vez vas a bailar y serás feliz,
como flores que florecen.

Chiquitita, no hay que llorar
las estrellas brillan por ti allá en lo alto,
quiero verte sonreir para compartir
tu alegria, Chiquitita.

Otra vez quiero compartir
tu alegria Chiquitita.

Chiquitita, dime por qué
tu dolor hoy te encadena
en tus ojos hay
una sombra de gran pena.

No quisiera verte asi
aunque quieras disimularlo
si es que tan triste estás
para qué quieres callario

Chiquitita, sabes muy bien
que las penas vienen y van y desaparecen
otra vez vas a bailar y serás feliz,
como flores que florecen.

Chiquitita, no hay que llorar
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las estrellas brillan por ti allá en lo alto,
quiero verte sonreir para compartir
tu alegria, Chiquitita.

Otra vez quiero compartir
tu alegria Chiquitita.

Otra vez quiero compartir
tu alegria Chiquitita.

Fernando

Can you hear the drums Fernando?
I remember long ago another starry night like this
In the firelight Fernando
You were humming to yourself and softly strumming your guitar
I could hear the distant drums
And sounds of bugle calls were coming from afar

They were closer now Fernando
Every hour every minute seemed to last eternally
I was so afraid Fernando
We were young and full of life and none of us prepared to die
And I'm not ashamed to say
The roar of guns and cannons almost made me cry

There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando

Now we're old and grey Fernando
And since many years I haven't seen a rifle in your hand
Can you hear the drums Fernando?
Do you still recall the frightful night we crossed the Rio Grande?
I can see it in your eyes
How proud you were to fight for freedom in this land

There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando

There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
Yes, if I had to do the same again
I would, my friend, Fernando...

Anglès

Gracias por la música (Thank You For The Music)

Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez las bromas que sé, me salen seguro al revés pero
hay un talento, en mi singular y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz
orgullosa lo puedo anunciar, por eso Quiero dar las gracias a las canciones que
transmiten emociones quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir, debo admitir que
con la música vale vivir por eso quiero dar las gracias por este don en mi. Todos decían
que fui una niña precoz bailé y canté y sobresalí por mi voz y hoy me pregunto cual es la
razón por que siempre gana la

Castellà

gran atención una simple canción si he hace con el corazón, por eso... Quiero dar las
gracias a las canciones que transmiten emociones quiero dar las gracias por lo que me
hacen sentir, debo admitir que con la música vale vivir por eso quiero dar las gracias por
este don en mi. Que suerte tuve soy tan dichosa al cantar quiero que todos disfrutemos
juntos que feliz, que placer, exclamar Quiero dar las gracias a las canciones que
transmiten emociones quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir, debo admitir que
con la música vale vivir por eso quiero dar las gracias por este don en mi. por eso quiero
dar las gracias por este don en mi.

Abba - Gracias por la música - Traducció literal

No tengo nada especial
de hecho soy algo aburrida
Si cuento un chiste, seguro que ya lo has oído antes.
Pero tengo un talento,
algo maravilloso,
y es que todo el mundo me escucha
cuando empiezo a cantar,
lo agradezco tanto y me enorgullece,
todo lo que quiero es cantar alto y fuerte,

(ESTRIBILLO)
Por eso digo
gracias por la música, las canciones que canto
gracias por toda la alegría que dan.

Quién puede vivir sin ellas
pregunto honestamente
¿cómo podríamos vivir,
qué haríamos sin una canción o un baile?
Por eso digo gracias por la música
por todo lo que me da.

Mi madre decía que bailaba antes de que supiera andar
Decía que empecé a cantar mucho antes de que supiera hablar
Y a menudo me pregunto ¿cómo empezó todo?
¿Quién descubrió que nada es capaz de atrapar un corazón
como lo hace una melodía?
Estoy admirada.

¡Que suerte tuve!
soy la niña de pelo rubio
quiero cantar fuerte a todo el mundo
¡Qué alegría! ¡Que placer! ¡Qué suerte!

Take a chance on me

If you change your mind, I'm the first in line
Honey I'm still free
Take a chance on me
If you need me, let me know, gonna be around
If you've got no place to go, if you're feeling down
If you're all alone when the pretty birds have flown
Honey I'm still free
Take a chance on me
Gonna do my very best and it ain't no lie
If you put me to the test, if you let me try

Take a chance on me
(That's all I ask of you honey)
Take a chance on me

We can go dancing, we can go walking, as long as we're together
Listen to some music, maybe just talking, get to know you better
'Cos you know I've got
So much that I wanna do, when I dream I'm alone with you
It's magic
You want me to leave it there, afraid of a love affair
But I think you know
That I can't let go

If you change your mind, I'm the first in line
Honey I'm still free
Take a chance on me
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If you need me, let me know, gonna be around
If you've got no place to go, if you're feeling down
If you're all alone when the pretty birds have flown
Honey I'm still free
Take a chance on me
Gonna do my very best and it ain't no lie
If you put me to the test, if you let me try

Take a chance on me
(Come on, give me a break will you?)
Take a chance on me
Oh you can take your time baby, I'm in no hurry, know I'm gonna get you
You don't wanna hurt me, baby don't worry, I ain't gonna let you
Let me tell you now
My love is strong enough to last when things are rough
It's magic
You say that I waste my time but I can't get you off my mind
No I can't let go
'Cos I love you so

If you change your mind, I'm the first in line
Honey I'm still free
Take a chance on me
If you need me, let me know, gonna be around
If you've got no place to go, if you're feeling down
If you're all alone when the pretty birds have flown
Honey I'm still free
Take a chance on me
Gonna do my very best, baby can't you see
Gotta put me to the test, take a chance on me
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)

Ba ba ba ba baa, ba ba ba ba baa
Honey I'm still free
Take a chance on me
Gonna do my very best, baby can't you see
Gotta put me to the test, take a chance on me
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)

Ba ba ba ba baa, ba ba ba ba baa ba-ba
Honey I'm still free
Take a chance on me

(fade)

Waterloo

My, my, at Waterloo Napoleon did surrender
Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way
The history book on the shelf
Is always repeating itself

Waterloo - I was defeated, you won the war
Waterloo - Promise to love you for ever more
Waterloo - Couldn't escape if I wanted to
Waterloo - Knowing my fate is to be with you
Waterloo - Finally facing my Waterloo

My, my, I tried to hold you back but you were stronger
Oh yeah, and now it seems my only hope is giving up the fight
And how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Waterloo - I was defeated, you won the war
Waterloo - Promise to love you for ever more
Waterloo - Couldn't escape if I wanted to
Waterloo - Knowing my fate is to be with you
Waterloo - Finally facing my Waterloo

So how could I ever refuse
I feel like I win when I lose -

Waterloo - Couldn't escape if I wanted to

Anglès

Waterloo - Knowing my fate is to be with you
Waterloo - Finally facing my Waterloo

Abús

mälherba

et vaig dir que marxessis i no em vas fer cas
et trencaria l´esquena si veiés el que fas
no em costaria esborrar-te del tot
si tingués prou força per arrencar-te d´un cop

però ets com una mala herba
tant dreta arrelada i odiosa
com el pél d´una barba deixada
quan no té encara la mida exacta

prou llarga per ser vista
prou curta per no ser prou
prou toba per oblidar-se´n
prou dura per saber quan cou

emprenyadora fins a la medul.la
funàmbula imbècil i contrapés cap ni un
tot fent tentines destorbes els astres
encara que estiguem escoltant el ´pink moon´

les flors, els rius, els mars i els arbres
arrelen profund com el cep moribund
tu et queixes perquè no ets prou madura
et molesta d´estar al mig de no se sap on

Català

AC/DC

Dirty deeds done dirt cheap

If you´re havin´ trouble with the high school head
He´s givin´ you the blues
You wanna graduate but not in his bed
Here´s what you gotta do
Pick up the phone, I´m always home
Call me any time
Just ring 36 24 36 hey
I lead a life of crime

Dirty deeds, done dirt cheap
Dirty deeds, done dirt cheap
Dirty deeds, done dirt cheap
(Dirty deeds and they´re done dirt cheap)
(Dirty deeds and they´re done dirt cheap)

You got problems in your life of love
You got a broken heart
He´s double dealin´ with your best friend
That´s when the teardrops star fella
Pick up the phone, I´m here alone
Or make a social call
Come right in, forget ´bout him
We´ll have ourselves a ball hey

Dirty deeds, done dirt cheap
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Dirty deeds, done dirt cheap
Dirty deeds, done dirt cheap
(Dirty deeds and they´re done dirt cheap)
(Dirty deeds and they´re done dirt cheap)
Yeahhh

If you got a lady and you want her gone
But you ain´t got the guts
She keeps naggin´ at you night and day
Enough to drive you nuts
Pick up the phone, leave her alone
It´s time you made a stand
For a fee, I´m happy to be
Your back door man hey

Dirty deeds, done dirt cheap
Dirty deeds, done dirt cheap
Dirty deeds, done dirt cheap
(Dirty deeds and they´re done dirt cheap) yeah
(Dirty deeds and they´re done dirt cheap)
(Dirty deeds and they´re done dirt cheap)
(Dirty deeds and they´re done dirt cheap)

Concrete shoes, cyanide, TNT
(Done dirt cheap)
Neck ties, contracts, high voltage
(Done dirt cheap)

Dirty deeds, done dirt cheap
Dirty deeds, done dirt cheap
Dirty deeds, do anything you want me to
Done dirt cheap
Dirty deeds, dirty deeds, dirty deeds,
Done dirt cheap, ahhhhh

Hell´s Bells

I´m a rolling thunder, a pouring rain
I´m comin´ on like a hurricane
White lightning´s flashing across the sky
You´re only young but you´re gonna die

I won´t take no prisoners, won´t spare no lives
Nobody´s putting up a fight
I got my bell, I´m gonna take you to hell
I´m gonna get you, Satan get you

TORNADA:
Hell´s Bells
Yeah, Hell´s Bells
You got me ringing Hell´s Bells
My temperature´s high, Hell´s Bells

I´ll give you black sensations up and down your spine
If you´re into evil you´re a friend of mine
See my white light flashing as I split the night
´Cause if GOOD´S on the left, then I´m stickin´ to the right

I won´t take no prisoners, won´t spare no lives
Nobody´s puttin´ up a fight
I got my bell, I´m gonna take you to hell
I´m gonna get you, Satan get you

TORNADA

yeow
Hell´s Bells, Satan´s comin´ to you
Hell´s Bells, he´s ringing them now
Hell´s Bells, the temperature´s high
Hell´s Bells, across the sky
Hell´s Bells, they´re takin´ you down
Hell´s Bells, they´re draggin´ you around
Hell´s Bells, gonna split the night
Hell´s Bells, there´s no way to fight, yeah
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Ow, ow, ow, ow

Hell´s Bells

High voltage

Well you ask me ´bout the clothes I wear
And you ask me why I grow my hair
And you ask me why I´m in a band
I dig doin´ one night stands
And you wanna see me do my thing
All you gotta do is plug me into high

I said high
High voltage rock ´n´ roll
High voltage rock ´n´ roll
High voltage, high voltage
High voltage rock ´n´ roll

Well you ask me why I like to dance
And you ask me why I like to sing
And you ask me why I like to play
I got to get my kicks some way
And You ask me what I´m all about
Come on let me hear you shout high

I said high
High voltage rock ´n´ roll
High voltage rock ´n´ roll
High voltage, high voltage
High voltage rock ´n´ roll
Rock ´n´ roll

I said high, I get high, aaaah!
High voltage rock ´n´ roll
High voltage rock ´n´ roll
High voltage, high voltage
High voltage rock ´n´ roll

Stars, bulbs....
Spotlight, put the lights out, turn me on
(High voltage rock ´n´ roll)
(High voltage rock ´n´ roll)

Wine, women and song
(High voltage, high voltage)
Plugged in and turned on.....

Anglès

Highway to hell

Living easy, livin´ free
Season ticket, on a one - way ride
Asking nothing, leave me be
Taking everything in my stride
Don´t need reason, don´t need rhyme
Ain´t nothing I would rather do
Going down, party time
My friends are gonna be there too

I´m on the highway to hell
Highway to hell
I´m on the highway to hell
Highway to hell

No stop signs, speedin´ limit
Nobody´s gonna slow me down
Like a wheel, gonna spin it
Nobody´s gonna mess me ´round
Hey Satan! Paid my dues
Playin´ in a rockin´ band
Hey Mama! Look at me
I´m on my way to the promise land
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I´m on the highway to hell
Highway to hell
I´m on the highway to hell
Highway to hell

Dont stop me!

I´m on the highway to hell!
I´m on the highway to hell!
I´m on the highway to hell!
I´m on the highway to hell!

And I´m goin down..all the way!
I´m on the highway to hell..

Highway to hell

INTRO:
            A                 D/f#  G      D/f#  G     D/F#  G     D/F#   A
E------------------------------------------------------------------------------
B-----------2--2--2-----------3--3--3------3--3--3-----3--3--3------------2--2-
G-----------2--2--2-----------2--2--0------2--2--0-----2--2--0------2-----2--2-
D-----------2--2--2-----------0--0--0------0--0--0-----0--0--0------0-----2--2-
A-----------0--0--0-------------------------------------------------------0--0-
E-----------------------------2--2--3------2--2--3-----2--2--3------2----------

A A A
              D D/F# G              D D/F# G
     Livin' easy,        livin' free,
D D/F# G       D/F#    A A
     Season ticket on a one way ride
A A A           D D/F# G             D D/F# G
     Askin' nothin,      leave me be.
  D D/F# G     D/F#   A A
     Takin' ev'rythin' in my stride.

     Don't need reason, don't need rhyme,
     Ain't nothin' i'd rather do.
     goin' down, party time.        E5  <-----instead of an A.
     my friends are gonna be there too.

Chorus
             A    A  A   D/A      G   --º
    i'm on a highway to hell             Repeat
    D/F#     A    A  A   D/A      G
    on the   highway to hell          --º

Additional verses

    no stop signs, speed limit,
    nobody's gonna slow me down.
    like a wheel, gonna spin it.
    nobody's gonna mess me around.

    Hey, satan, pay'n' my dues,
    playin' in a rockin' band.
    hey, momma, look at me.
    I'm on my way to the promised land.

Anglès

R.I.P ( Rock In Peace )

Leave me alone
Like a dog with a bone
Like a stone thats been thrown
Let me be on my own

"Estribillo":
Let me rock
Let me roll
Let me rock
Let me rock in peace

Outta my way
Got a boogie to play
Every dog has his day
Rock n rolls here to stay

"Estribillo"

(Feels good, for my mama, just like I knew it would)

I get my kicks
Outta playin my licks
Outta layin my chicks
Down on Route 66

"Estribillo"

Rock, rock, rock in peace

Outta my way
Got a boogie to play
Every dog has his day
Rock n rolls here to stay

"Estribillo"

Rock, rock, rock in peace

Like Little Richard
Oh Jerry Lee
Chuck baby
I wanna rock

Castellà

Rock ´n´ roll singer

My Daddy was workin´ nine to five
When my Momma was havin´ me
By the time I was half alive
They knew what I was gonna be
But I left school and grew my hair
They didn´t understand
They wanted me to be respected as
A doctor or a lawyer man
(But I had other plans)

Gonna be a rock ´n´ roll singer
Gonna be a rock ´n´ roll star
Gonna be a rock ´n´ roll singer
I´m gonna be a rock ´n´ roll,
A rock ´n´ roll star

Well I worked real hard and bought myself
A rock ´n´ roll guitar
I gotta be on top some day
I wanna be a star
I can see my name in lights
And I can see the queue
I got the devil in my blood
Tellin´ me what to do
(And I´m all ears)

Gonna be a rock ´n´ roll singer
Gonna be a rock ´n´ roll star
Gonna be a rock ´n´ roll singer
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I´m gonna be a rock ´n´ roll,
A rock ´n´ roll star
(I hear it pays well)

Well you can stick your nine to five livin´
And your collar and your tie
You can stick your moral standards
´Cause it´s all a dirty lie
You can stick your golden handshake
And you can stick your silly rules
And all the other shit
That you teach to kids in school
(´Cause I ain´t no fool)

Gonna be a rock ´n´ roll singer
I´m gonna be a rock ´n´ roll star
Gonna be a rock ´n´ roll singer
I´m gonna be a rock ´n´ roll
A rock ´n´ roll star

Gonna be a rock ´n´ roll singer
Gonna be a rock ´n´ roll star
Gonna be a rock ´n´ roll singer
I´m gonna be a rock ´n´ roll
A rock ´n´ roll star
Yes I are!

T.n.t.

See me ride out of the sunset
On your colour TV screen
Out for all that I can get
If you know what I mean
Women to the left of me
And women to the right
Ain´t got no gun
Ain´t got no knife
Don´t you start no fight

´Cause I´m T.N.T., I´m dynamite
(T.N.T.) and I´ll win the fight
(T.N.T.) I´m a power load
(T.N.T.) watch me explode

I´m dirty, mean and mighty unclean
I´m a wanted man
Public enemy number one
Understand
So lock up your daughter
Lock up your wife
Lock up your back door
And run for your life
The man is back in town
So don´t you mess me ´round

´Cause I´m T.N.T. I´m dynamite
(T.N.T.) and I´ll win the fight
(T.N.T.) I´m a power load
(T.N.T.) watch me explode

T.N.T., (oi, oi, oi)
T.N.T., (oi, oi, oi)
T.N.T., (oi, oi, oi)
T.N.T., (oi, oi, oi)
T.N.T., (oi, oi, oi) , I´m dynamite
(T.N.T., oi, oi, oi), and I´ll win the fight,
(T.N.T., oi, oi, oi), I´m a power load
(T.N.T.), watch me explode!

Anglès

Acció Festiva

La Torrada

A vegades les coses
no van com havies previst,
no organitzis les teves petjades
no programis el teu destí.

Improvitza la vida,
improvitza el teu camí,
que la vida es muntarà sola,
és sols un joc.. divertit!

A vegades les coses
no van com havies previst,
és impossible controlar
per quin costat caurà.. la torrada!

Salta salta deixa't anar trepitja les penes i vine a ballar!
Salta salta deixa't anar trepitja les penes i vine a ballar!
Salta salta deixa't anar trepitja les penes i vine a ballar!
Salta salta deixa't anar trepitja les penes i vine a ballar!

No perdis les forces
dissenyant el teu demà
perquè és impossible
de controlar

No perdis les forces
dissenyant el teu demà
perquè és impossible
de controlar per quin costat caurà..
La Torrada!

Salta salta deixa't anar trepitja les penes i vine a ballar!
Salta salta deixa't anar trepitja les penes i vine a ballar!
Salta salta deixa't anar trepitja les penes i vine a ballar!
Salta salta deixa't anar trepitja les penes i vine a ballar!

A vegades les coses
no van com havies previst!

Català

Nit Jove

Ja fa temps que t'estic buscant,
només voldria tenir-te al davant
Les nits són llargues si no ets aquí.
Deixa l'Oriol i vine amb mi!

El whisky es l'únic camí
que cura aquest meu desig.
El whisky és la medicina
que em cura la melancolia

Nit jove, Nit Jove
Nit jove, Nit Jove

Camino sense pressa  pels carrers adormit,
ja no recordo el principi d'aquesta nit,
el teu record em torna al cap
envia l'Oriol a pendre pel sac!

Català
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El whisky es l'únic camí
que cura aquest meu desig.
El whisky és la medicina
que em cura la melancolia

Nit jove, Nit Jove
Nit jove, Nit Jove

Passa a l'acció

La música sona tot ha començat,
som Acció Festiva tot solucionat,
i si no us agrada ho tenim molt clar
nosaltres seguirem tocant ska!

Si algun dia heu sentit a parlar,
d'un grup jove català
doncs avui pots estar preparat,
avui és el dia l'acció ha començat!

Català

Somiaré

Si pogués retornar al temps enrere
Si pogués evitar tot el que ha passat
Si pogués recordar el teu somriure
Si poguéssim tornar a riure plegats

Somiaré que puguem estar junts, riure plegats,
Somiaré amb tu!
Somiaré que puguem estar junts, riure plegats,
Somiaré amb tu!

I ara recordem els bons moments que hem passat junts
I ara recordem els moments de felicitat.

I ara recordem els bons moments que hem passat junts
I ara recordem els moments de felicitat.

Si pogués retornar al temps enrere
Si pogués evitar tot el que ha passat
Si pogués recordar el teu somriure
Si poguéssim tornar a riure plegats

Somiaré que puguem estar junts, riure plegats,
Somiaré amb tu!
Somiaré que puguem estar junts, riure plegats,
Somiaré amb tu!

Català

Adrià Puntí

Solitud

com un mossén ben sord
tot confessant un cor de muts
la solitud em rep amb un ram de flors
-hola bon dia, benvingut què tal com et va?
seriosa digna d´un galant

Català

enganxosa amiga fleuma i figa flor,
sense prèvi avis et vindrà a visitar
innocent, quan menys fa falta et ve a trobar
de bon cor, de bon gust
hi ha algú que a la fi no et vol, hi ha algú, sense rancor
com un senyor l´he convidat a un te melós
hem xerrat junts amb pau pels descosits
tots dos fins tards perduts hem passejat pel port
hem barrejat un cigarret, ben tous fent tombs
tots junts hem renegat del temps
com bons cosins hem anat al llit,
idiota i crua, llefiscosa amb gust,
xiripitiflautica ambulant
quan menys fa falta et ve a trobar innocent.
hi ha algú que a la fi no et vol,
hi ha algú, sense rancor
signes del temps, on ets? sota el cobrallit
a cada voraviu, rera cada cul
tot fent un pipi, cosint calçotets
ebri recordant el pa amb vi oli i sal
li he picat l´ullet amb riure de peix
delicadament li he volgut dir adéu
s´ha enrampat la mà, de genolls plorant
m´ha agafat el pit ben fort m´ha dit
noooo, no em deixis mai, mai sola...

Sota una col

Adrià punti – sota una col

Me comprat un bon dia,
El gastaré en un lloguer,
Ara em supero,
Ploro i m’aixeco,
Jugaré a xancla amb uns esclops.

Me rifat un bon dia,
Portaré un núvol al cap,
M’enamoro,
És el meu dia,
De nit avui pot surtir el sol.

Tu i jo sols, sota una col,
Tu i jo sols, rere un llançol.

Ni cohibits ni guripes,
Ni la meva obra em fa cas,
Les xuxeries, són clandestines,
Si em fan bufar els hi ruflu el nas.

De lo que em peto les classes,
L’àvia maria té son,
No està quieta, senyora Enriqueta,
Ella soleta s’empassa el sermó.

Tu i jo sols, sota una col,
Arraserats rere el resol,
Tu i jo sols, rere un llançol.

Cauen 10 pometes d’un plomer,
Sé que és el meu dia, que és tot meu.
La mare crida, nens i nenes,
És l’hora d’anar a berenar pa amb oli.

Tu i jo sols, sota una col,
Amagadets, fent-nos petons,

Tu i jo sols, com dos cargols,
Abrigadets, sense llençols

Cau la pluja aixuta sobre el test,
Sé que és el meu dia, que és tot meu.

La mare ens crida a nens i nenes,
Tothom de dret al llit hi ha matines.

Tu i jo sols
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Tu i jo sols
Tu, jo, sols.
Cauen 10 pometes d’un plomero.

Aerosmith

come together

Here come old flattop
he come grooving up slowly
He got joo-joo eyeball
he one holy roller
He got hair down to his knee
Got to be a joker he just do what he please

He wear no shoeshine
he got toe-jam football
He got monkey finger
he shoot coca-cola
He say "i know you, you know me"
One thing I can tell you is you got to be free
Come together right now over me

He bag production
He got walrus gumboot
He got ono sideboard
he one spinal cracker
He got feet down below his knee
Hold you in his armchair you can feel his disease
Come together right now over me

He roller-coaster
he got early warning
He got muddy water
he one mojo filter
He say "one and one and one is three"
Got to be good-looking ’cause he’s so hard to see
Come together right now over me

Anglès

Eat the rich

Well I woke up this morning
On the wrong side of the bed
And how I got to thinkin´
About all those things you said
About ordinary people
And how they make you sick
And if callin´ names kicks back on you
Then I hope this does the trick

´Cause I´m sick of your complainin´
About how many bills
And I´m sick of your bitchin´
´Bout your poodles and your pills
And I just can´t see no humor
About your way of life
And I think I can do more for you
With this here fork and knife

Eat the Rich: there´s only one thing that they´re good for
Eat the Rich: take one bite now - come back for more
Eat the Rich: I gotta get this off my chest
Eat the Rich: take one bite now, spit out the rest, uh huh

Anglès

So I called up my head shrinker
And I told him what I´d done
He said you´d best go on a diet
Yeah I hope you have some fun
And a don´t go burst your bubble
On rich folks who get rude
´Cause you won´t get get no trouble
When you eats that kind of food
Now they´re smokin´ up their junk bonds
And then they go get stiff
And they´re dancin´ at the yacht club
With Muff and Uncle Biff
But there´s one good thing that happens
When you toss your pearls aside
Their attitudes may taste like shit
But go real good with wine

Eat the Rich: there´s only one thing that they´re good for
Eat the Rich: take one bite now - come back for more
Eat the Rich: I gotta get this off my chest
Eat the Rich: take one bite now, spit out the rest, uh huh

Believe in all the good things
That money just can´t buy
Then you won´t get no bellyache
>From eatin´ humble pie
I believe in rags to riches
Your inheritance won´t last
So take your Grey Poupon my friend
And shove it up your ass!

Eat the Rich: there´s only one thing that they´re good for
Eat the Rich: take one bite now - come back for more
Eat the Rich: I gotta get this off my chest
Eat the Rich: take one bite now, spit out the rest

Eat the Rich: there´s only one thing that they´re good for
Eat the Rich: take one bite now - come back for more
Eat the Rich: don´t stop me now I´m goin´ crazy
Eat the Rich: that´s my idea of a good time baby

I don´t want to miss a thing

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
While you&#8217;re far away and dreaming
I could spend my life in this sweet surrender
I could stay lost in this moment forever
Every moment spent with you is a moment I treasure

Don&#8217;t wanna close my eyes
Don&#8217;t wanna fall asleep
&#8216;Coz I&#8217;d miss you baby
And I don&#8217;t wanna miss a thing
&#8216;Coz even when I dream of you
The sweetest dream would never do
I&#8217;d still miss you baby
And I don&#8217;t wanna miss a thing

Laying close to you
Feeling your heart beating
And I&#8217;m wondering what you&#8217;re dreaming
Wondering if it&#8217;s me you&#8217;re seeing
Then I kiss your eyes
And thank God we&#8217;re together
I just want to stay with you in this moment forever
Forever and ever

Don&#8217;t wanna close my eyes
Don&#8217;t wanna fall asleep
&#8216;Coz I&#8217;d miss you baby
And I don&#8217;t wanna miss a thing
&#8216;Coz even when I dream of you
The sweetest dream would never do
I&#8217;d still miss you baby
And I don&#8217;t wanna miss a thing

Anglès
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I don&#8217;t wanna miss one smile
I don&#8217;t wanna miss one kiss
I just wanna be with you
Right here with you just like this
I just wanna hold you close
Feel your heart so close to mine
And just stay here in this moment for all the rest of time
Baby, baby

Don&#8217;t wanna close my eyes
Don&#8217;t wanna fall asleep
&#8216;Coz I&#8217;d miss you baby
And I don&#8217;t wanna miss a thing
&#8216;Coz even when I dream of you
The sweetest dream would never do
I&#8217;d still miss you baby
And I don&#8217;t wanna miss a thing

I don´t want to miss a thing (Yo no quiero perder una cosa )

Aerosmith - Yo no quiero perder una cosa

Yo podría quedarme despierto solo para escucharte respirar
Mirar tu sonrisa mientras estás dormida
Mientras tu estás alejada y soñando
Yo podría pasar mi vida en esta dulce entrega
Yo podría quedarme perdido en este momento para siempre

Bien, cada momento pasado contigo
Es un momento que yo atesoro
Yo no quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido
Porque te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Porque aún cuando sueño contigo
El más dulce sueño nunca haría

Yo aún te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Estando junto a ti
Sintiendo tu corazón latir

Y me pregunto que estás soñando
Preguntándome si soy yo a quien estás viendo
Luego beso tus ojos y agradezco a Dios que estemos juntos

Y yo solo quiero estar contigo
En este momento para siempre, para siempre y siempre
Yo no quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido
Porque te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Porque aún cuando sueño contigo
El más dulce sueño nunca haría
Yo aún te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Yo no quiero perder una sonrisa
Yo no quiero perder un beso
Bien, simplemente quiero estar contigo

Aquí contigo, simplemente así
Solo quiero sostenerte fuerte
Sentir tu corazón cerca del mío
Y simplemente quedarme aquí en este momento
Por todo el resto del tiempo

No quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido

Porque te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Porque aún cuando sueño contigo
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El más dulce sueño nunca haría

Porque te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Yo no quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido
Porque te extrañaría, nena

Y yo no quiero perder una cosa
Porque aún cuando sueño contigo
El más dulce sueño nunca haría
Yo aún te extrañaría, nena

Y yo no quiero perder una cosa
No quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido, si
No quiero perder una cosa
No quiero perder una cosa

I don´t want to miss a thing (Yo no quiero perder una cosa )

Aerosmith - Yo no quiero perder una cosa

Yo podría quedarme despierto solo para escucharte respirar
Mirar tu sonrisa mientras estás dormida
Mientras tu estás alejada y soñando
Yo podría pasar mi vida en esta dulce entrega
Yo podría quedarme perdido en este momento para siempre

Bien, cada momento pasado contigo
Es un momento que yo atesoro
Yo no quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido
Porque te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Porque aún cuando sueño contigo
El más dulce sueño nunca haría

Yo aún te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Estando junto a ti
Sintiendo tu corazón latir

Y me pregunto que estás soñando
Preguntándome si soy yo a quien estás viendo
Luego beso tus ojos y agradezco a Dios que estemos juntos

Y yo solo quiero estar contigo
En este momento para siempre, para siempre y siempre
Yo no quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido
Porque te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Porque aún cuando sueño contigo
El más dulce sueño nunca haría
Yo aún te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Yo no quiero perder una sonrisa
Yo no quiero perder un beso
Bien, simplemente quiero estar contigo

Aquí contigo, simplemente así
Solo quiero sostenerte fuerte
Sentir tu corazón cerca del mío
Y simplemente quedarme aquí en este momento
Por todo el resto del tiempo

No quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido

Porque te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Porque aún cuando sueño contigo
El más dulce sueño nunca haría
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Porque te extrañaría, nena
Y yo no quiero perder una cosa
Yo no quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido
Porque te extrañaría, nena

Y yo no quiero perder una cosa
Porque aún cuando sueño contigo
El más dulce sueño nunca haría
Yo aún te extrañaría, nena

Y yo no quiero perder una cosa
No quiero cerrar mis ojos
No quiero quedarme dormido, si
No quiero perder una cosa
No quiero perder una cosa

La pau

Perquè tantes guerres
perquè tants morts
perquè tantes baralles
perquè tants plors

Només vull una cosa
prou s´ha acabat
ja se que potser no puc fer res però
vull cridar ben fort:

Demà jo no guerres
Demà ja no morts
Demà no baralles
Demà ja no plors(bis)

Català

Living on the edge

There´s somethin´ wrong with the world today
I don´t know what it is
Something´s wrong with our eyes

We´re seeing things in a different way
And God knows it ain´t His
It sure ain´t no surprise

Chorus:
We´re livin´ on the edge

There´s somethin´ wrong with the world today
The light bulb´s gettin´ dim
There´s meltdown in the sky

If you can judge a wise man
By the color of his skin
Then mister you´re a better man than I

Chorus:
We´re livin´ on the edge
You can´t help yourself from fallin´
Livin´ on the edge
You can´t help yourself at all
Livin´ on the edge
You can´t stop yourself from fallin´
Livin´ on the edge

Tell me what you think about your sit-u-a-tion
Complication - aggravation
Is getting to you

Anglès

If chicken little tells you that the sky is fallin´
Even if it wasn´t would you still come crawlin´
Back again?
I bet you would my friend
Again & again & again & again & again

Tell me what you think about your sit-u-a-tion
Complication - aggravation
Is getting to you

If chicken little tells you that the sky is fallin´
Even if it was would you still come crawlin´
Back again?
I bet you would my friend
Again & again & again & again

Something right with the world today
And everybody knows it´s wrong
But we can tell ´em no or we could let it go
But I would rather be a hangin´ on

Chorus:
Livin´ on the edge
Livin´ on the edge
Livin´ on the edge

Chorus:
Livin´ on the edge
You can´t help yourself from fallin´
You can´t help yourself at all
Livin´ on the edge
You can´t stop yourself from fallin´
Livin´ on the edge
You can´t help yourself
You can´t help yourself
Livin´ on the edge
You can´t help yourself at all
You can´t help yourself
Livin´ on the edge
You can´t help yourself from fallin´
Livin´ on the edge

Agua Bendita

A Tu Lado

cuando estoy a tu lado me siento como un
niño RE/LAm
en el vientre de su madre calentito i protejido SIm/SOL
No siento dolor ni siento tristeza RE/LAm
he borrado las penas de mi cabeza SIm/SOL

eres tant bonita y tant alucinante
que daria mi vida por poder penetrarte
No es por absesión ni es por vicio
simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo.

Me fascinan tus labios, me encanta tu sonrisa
me guastria besarte y no verte triste nunca
cuando te miro siempre me derrito
tengo ganas de tocarte peor estoy muy confundido.

Si algo te ha molestado quiero pedirte perdon
pero tambien quiero pedirte que no me niegues tu amor
No es por absesion y es por vicio
simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo

Tengo miedo de perderte y no temo a nada mas
Tengo miedo de perderte y no temo a nada mas
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A tu lado

cuando estoy a tu lado me siento como un niño en el vientre de su madre calentito y
protejido no siento dolor ni siento tristesa se borran las penas de mi cabeza

eres tan bonita y tan alucinante que daria mi vida por poder penetrarte no es por obsesion
ni espordicio simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo

me facinan tus labios y me encanta tu sonrisa me gustaria vesarte y no verte triste nunca
cuando te miro a la cara siempre me derrita tengo ganas de tocarte pero estoy muy
confundido

si algo te ha molestado quiero pedirte perdon pero tambien quiero pedirte que no me
niegues tu amorno es por obsesion ni espordicio simplemente te quiero y no me atrevo a
decirlo

tengo miedo de perderte y no temo a nada mas [2x]
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A tu lado

A TÚ LADO

Cuando estoy a tú lado me siento como un niño
En el vientre de su madre, calentito y protegido
No siento dolor, ni siento tristeza,
Se borran las penas de mi cabeza

Eres tan bonita y tan alucinante
Que daría mi vida por poder penetrarte
No es por obsesión, ni es por vicio
Simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo

Me fascinan tus labios, me encanta tu sonrisa
Me gustaría besarte y no verte nunca triste
Cuando te miro a la cara siempre me derrito
Tengo ganas de tocarte pero estoy muy confundido

Si algo te ha molestado quiero pedirte perdón
Pero  también quiero pedirte que no me niegues tu amor
No es por obsesión, ni es por vicio
Simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo

Tengo miedo de perderte y no temo a nada más…( 2x)
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A tu Lado..

A Tu LADO

Cuando estoy a tú lado me siento como un niño

En el vientre de su madre, calentito y protegido

No siento dolor, ni siento tristeza,

Se borran las penas de mi cabeza

Uooo, uoooo uooooooooo

Eres tan bonita y tan alucinante

Que daría mi vida por poder penetrarte

Castellà

No es por obsesión, ni es por vicio

Simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo

Uooo, uoooo uooooooooo

Me fascinan tus labios, me encanta tu sonrisa

Me gustaría besarte y no verte nunca triste

Cuando te miro a la cara siempre me derrito

Tengo ganas de tocarte pero estoy muy confundido

Uooo, uoooo uooooooooo

Si algo te ha molestado quiero pedirte perdón

Pero también quiero pedirte que no me niegues tu amor

No es por obsesión, ni es por vicio

Simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo

Tengo miedo de perderte y no temo a nada más…( 2x)

agua bendita

Semos agua bendita! Keremos!ke el papa dimita!
Semos agua bendita! Keremos!ke el papa dimita!
El padre nuestro ke esta en los cielos
Pisoteado sea su nombre!
Agase mi voluntad
Asi en la tierra komo en el infierno!
Semos agua bendita!
Keremos!ke el papa dimita!
Semos agua bendita!
Keremos!ke el papa dimita!
El pan nuestro de kada dia
Kojamoslo hoy sin trabajar!
No pagemos nuestras deudas
Y no nos arrepentimos de na de lo ke hemos hecho!
Semos agua bendita!
Keremos!ke el papa dimita!
Semos agua bendita!
Keremos!ke el papa dimita!
Y ahora akba kon bateria cantando:
Si los kuras y papas supieran
La paliza ke les van a dar
Se pasarian el dia gritando
Libertad! libertad! libertad!
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Billy Joe

Billy Joe

Esto es una canción popular
que la hemos hecho para protestar
Billy Joe no es el vaquero
si no ahora el barriobajero.

Billy Joe nació en un barrio muy pequeño;
que le enseño a vivir sin dinero
Billy Joe ya fumaba hachís,
y de vez en cuando una rayita de spit.
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Ya todos los sábados solía salir
y nunca le faltaba su cuartito de spit
y al cabo de un tiempo ya fue todos los dís
y yo como amigo siempre le repetía:

Billy Joe déjalo. (Bis)

El me contestaba que lo quiero dejar
pero siempre hay algo que celebrar.

Billy Joe no te metas tanto spit
que te vas a romper la naríz. (Bis)

Billy Joe tuvo malas compañias
y estuvo raro algunos días
Billy Joe se montó en el caballo
levantó el brazo y dijo adiós a la vida.

Una mañana, cuando yo subía
en su casa un coche policía
Billy Joe tumbado en la camilla
había muerto; sobredosis de heroína.

Heroína, heroína, heroína, asesina,
heroína, heroína, heroína, que el gobierno patrocina.(Bis)

Dolor

Dolor

El dolor que siente un burro
cuando le tiran del rabo
es el dolor que siento yo
cuando de ti me separo. (Bis)

Por la vía pasa el tren,
por la autopista los coches,
por mi mente pasas tú todas las noches.

Rubia, morena, peliroja o castaña,
siempre serás tú y a mí no me engañas.
Con tus cuentos tus mentiras,
tus problemas y tu vida
siempre serás tú y a mí no me engañas.

Tan sólo me llamas cuando te hago falta
mientras tanto me demuestras tu ignorancia
siempre engañando, siempre criticando
y a la gente vas gorreando.

Espero que con esta canción
te he dicho lo que pensaba
por si alguna vez te lo preguantabas.
Pero a pesar de esto
sé que siempre serás tú
y aunque no pienses en cambiar
te diré una cosa...

Sigo enamorado de ti. (Bis)

Castellà

El señor de los anillos

El señor de los anillos
Agua Bendita

Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos a todos y atarlos en las
tinieblas.

Frodo Bolsón escapó de La Comarca,
Con Pippin y Merry y su amigo Samsagaz.
Huyendo de los ginetes negros,

Castellà

Pasaron por Bree y encontraron a Trancos.
Se dirigían al bar de Rivendell,
Donde estaba herido y hasta allí fueron con él.
Llegaron a la casa de Élrond,
Ahí encontraron a Gandalf el Gris.
A Bilbo Bolsón, a Legolas el elfo,
A Gimli el enano y a Boromir.
Estaban todos...

Mithrandir, siempre Mithrandir
Oh Mithrandir, siempre Mithrandir

La compañía se disolvió,
Cuando llegaron a los campos de Rohan.
Frodo Bolsón se dirigió,
A los Emyn Muil con su amigo Samsagaz.
Pippin y Merry fueron capturados,
Boromir murió por salvar a los medianos.
Trancos, Gimli y Legolas el elfo,
Fueron a Fangorn siguiendo los rastros.
Allí encontraron de nuevo a Mithrandir,
Desaparecido en Moria, aparece en Fangorn.

Oh Mithrandir, siempre Mithrandir
Oh Mithrandir ,siempre Mithrandir

Fueron a Édoras para hablar con el rey,
Le sacaron de su tumba y se fueron a isengard.
Para destruir a Saruman,
Le rompieron el bastón.
Y de allí todos a Gondor... Uooh, Uooh

Y hasta aquí ya llegó el señor Frodo Bolsón. X2

Con su amigo Samsagaz,
Encontraron a Gollum.
Que les condujo al interior de Mordor,
Por un camino equivocado.
Allí encontraron a Ella-Laraña,
Y Frodo Bolsón fue capturado.
Maese Samsagaz tuvo que ir a rescatarlo,
Y consiguieron escapar.
Para dirigirse hacia el Monte del Destino,
Donde encontraron a Gollum otra vez.
En un despiste Gollum mordió a Frodo,
Le arrancó el anillo con el dedo y todo. Aay, Aay.
Empezó a saltar y a bailar de ilusión,
Cuando resbaló, tropezó con una piedra
Y cayó por la Grieta del Destino.

Oh Mithrandir, siempre Mithrandir
Oh Mithrandir ,siempre Mithrandir
Oh Mithrandir, siempre Mithrandir
Oh Mithrandir ,siempre Mithrandir

Pippin y Merry

Por la Grieta del Destino se cayó... por la Grieta del Destino

Como un traidor... x4

Oh Mithrandir

Peregrino Gris... siempre estás a mi lado cuando te necessito

Oh Mithrandir ,siempre Mithrandir

El señor de los anillos

El señor de los anillos
Agua Bendita

Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos a todos y atarlos en las
tinieblas.

Frodo Bolsón escapó de La Comarca,
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Con Pippin y Merry y su amigo Samsagaz.
Huyendo de los ginetes negros,
Pasaron por Bree y encontraron a Trancos.
Se dirigían al Vado de Rivendell,
Frodo estaba herido y hasta allí fueron con él.
Llegaron a la casa de Élrond,
Ahí encontraron a Gandalf el Gris.
A Bilbo Bolsón, a Legolas el elfo,
A Gimli el enano y a Boromir.
Estaban todos...

Mithrandir, siempre Mithrandir
Oh Mithrandir, siempre Mithrandir

La compañía se disolvió,
Cuando llegaron a los campos de Rohan.
Frodo Bolsón se dirigió,
A los Emyn Muil con su amigo Samsagaz.
Pippin y Merry fueron capturados,
Boromir murió por salvar a los medianos.
Trancos, Gimli y Legolas el elfo,
Fueron a Fangorn siguiendo los rastros.
Allí encontraron de nuevo a Mithrandir,
Desaparecido en Moria, aparece en Fangorn.

Oh Mithrandir, siempre Mithrandir
Oh Mithrandir ,siempre Mithrandir

Fueron a Édoras para hablar con el rey,
Le sacaron de su tumba y se fueron a isengard.
Para destruir a Saruman,
Le rompieron el bastón.
Y de allí todos a Gondor... Uooh, Uooh

Y hasta aquí ya llegó el señor Frodo Bolsón. X2

Con su amigo Samsagaz,
Encontraron a Gollum.
Que les condujo al interior de Mordor,
Por un camino equivocado.
Allí encontraron a Ella-Laraña,
Y Frodo Bolsón fue capturado.
Maese Samsagaz tuvo que ir a rescatarlo,
Y consiguieron escapar.
Para dirigirse hacia el Monte del Destino,
Donde encontraron a Gollum otra vez.
En un despiste Gollum mordió a Frodo,
Le arrancó el anillo con el dedo y todo. Aay, Aay.
Empezó a saltar y a bailar de ilusión,
Cuando resbaló, tropezó con una piedra
Y cayó por la Grieta del Destino.

Oh Mithrandir, siempre Mithrandir
Oh Mithrandir ,siempre Mithrandir
Oh Mithrandir, siempre Mithrandir
Oh Mithrandir ,siempre Mithrandir

Pippin y Merry... Merry y Pip  x2

Por la Grieta del Destino se cayó... por la Grieta del Destino

Gollum traidor... x4

Oh Mithrandir

Peregrino Gris... siempre estás a mi lado cuando te necessito

Oh Mithrandir ,siempre Mithrandir

Felip Kintos

Ta mare a la sang
Hi tenia vi blanc
Ton pare el cornut
alcohòlic reconegut
Quan anaves a 4 grapes
Ja li foties als cubates
I et van batejar
Amb vodka a la mà
Fe fe Felip Kintus
Al vi hi suques melindros i el teu biberó
Era orujo en un porró
Quan anaves al bar
En tornaves tot tajat
I més d´un dia
Et recollien a comissaria
Et van donar una beca
Per veure tanta Xibeca i la teva pell
Feia olor a Moscatell
Quan anaves a pixar
Es desbordava el Gaià
I quan et van fer bufar
La màquina va rebentar
Fe fe Felip Kintus
Anaves tot torrat
Quan aquella nit
Vas caure del terrat

Català

Mama

MAMA

Vaya horas de llegar
ya vas de lao a lao,
Hueles a tabaco.
Dónde has estao
con quien has ido,
estás hecho un asco.

Mama, ten cuidao, que te vomito,
mama, ten cuidao.

Tira pa tu habitación
que no te vea tu padre,
córtate esos pelos
que mañana ya hablaremos.

Mama...

Como me cuesta llegar a la cama
todo me da vueltas he bebio demasiao,
pero ahora que me quiten lo bailao.

Mama...
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Mitrandir

Mitrandir

Frodo Bolson escapo de la comarca  LA-/FA
Con Pippin y Merry y su amigo Samsagaz  DO/SOL
Huyendo de los jinetes Negros
Pasaron por Bree y encontraron a Trancos
Se dirigían al Vado Rivendel
Frodo estaba herido y hasta allí fueron con él
y llegaron a la casa de Elrond
Y allí encontraron a Gandalf el Gris
A Bilbo Bolson, a Legolas el Elfo
A Gimli el enano y a Boromir
Estaban todos
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ohhhh Mitrandir, siempre Mitrandir

La compañia se disolvio
Cuando llegaron a los Campos de Rohan
Frodo se dirigió
A los Emil Muil con su amigo Samsagaz
Pippin y Merry fueron capturados
Boromir murió por salvar a los medianos
Trancos, Gimli y Legolas el elfo
fuerno a Fangorn siguiendo los rastros
Allí encontraron de nuevo a Mitrandir
Desaparecido en Moria, apareció en Fangorn
Ohhhh Mitrandir, siempre Mitrandir

Fueron a Édoras para hablar con el Rey
Le sacaron de su tumba y se fueron a Isengard
Para destruir a Saruman
Le rompieron el bastón
Y de allí todos a Gondoooooor
Y hasta aqui, ya llegó, el Señor Frodo Bolson
Con su amigo Samsagaz
Encontraron a Gollum
Que les condujo
Al interior de Mordor
Por un camino equivocado
Allí encontraron a Ella-Laraña
Y Frodo Bolsón fue capturado
Maese Samsagaz tuvo que ir a rescatarlo
Y consiguieron escapar
Para dirigirse hacia el Monte del Destino
Donde encontraron a Gollum otra vez
En un despiste Gollum mordió a Frodo
Le arrancó el anillo con el dedo y todo
AAAAy aaaaaaaY empezó a saltar y a bailar de ilusión
cuando resbaló, tropezó con una piedra
Y cayó por la ruta del Destino
Ohhh Mitrandir, siempre Mitrandir
Bis Bis

Pippin y Merry, Merry y Pippin
Gollum traidor, Gollum traidor
Peregrino Gris, siempre estás a mi lado cuando lo necesito

volar

Que más da?  Que más da?
Si puedo pero no quiero dejar de fumar?
Pero yo quiero volar y volar
y reírme desde lo alto de esta puta ciudad
¡Ya està bien! ¡Ya està bien!
Todo el dia en el barrio sin nada que hacer
Pero yo quiero volar y volar
y reírme desde lo alto de esta puta ciudad
¡Siempre igual! ¡Siempre igual!
Y acabo pillando un talego y me lo voy a fumar
Pero yo quiero volar y volar
y reírme desde lo alto de esta puta ciudad
¡Pero yo quiero volar!
Eso es todo y a fumar y a volar!

Castellà

Aguilera, Christina

beautiful

Every day is so wonderful
And suddenly, it´s hard to breathe
Now and then, I get insecure
From all the pain, I´m so ashamed

I am beautiful no matter what they say
Words can´t bring me down
I am beautiful in every single way
Yes, words can´t bring me down
So don´t you bring me down today

To all your friends, you´re delirious
So consumed in all your doom
Trying hard to fill the emptiness
The piece is gone and left the puzzle undone
That´s the way it is

You are beautiful no matter what they say
Words can´t bring you down
You are beautiful in every single way
Yes, words can´t bring you down
So don´t you bring me down today...

No matter what we do
(no matter what we do)
No matter what we say
(no matter what we say)
We´re the song inside the tune
Full of beautiful mistakes
And everywhere we go
(everywhere we go)
The sun will always shine
(sun will always, always shine)
But tomorrow we might awake
On the other side

We are beautiful no matter what they say
Yes, words won´t bring us down
We are beautiful in every single way
Yes, words can´t bring us down
So don´t bring me down today...

Don´t you bring me down...today...
Don´t you bring me down...mmmmm...today...

Anglès

Lady Marmalade

Where´s all my soul sisters
Let me hear ya flow sisters
Hey sister, go sister,
Soul sister, flow sister
Hey sister, go sister,
Soul sister, flow sister

(Mya:)
He met Marmalade down in old Moulin Rouge
Strutted her stuff on the street
She said,
Hello, hey Joe
You wanna give it a go,
Oh

gitchie gitchie ya ya ta ta
(Hey hey hey)
Gitchie gitchie ya ya he oh oh
(Hee oh)
Mocha Choco Lata ya ya
(Ooh yeah)
Kreo Lady Marmalade
(Oh)

Voulez vuco shea avec moi,
ses swa (oh oh)

Anglès
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Voulez vuco shea avec moi,
(Yeah yeah yeah yeah)

(Pink:)
He sat in a booth
While she freshened up
Boy drank all that magnolia wine
Oh her black satin jeans
Suades are free
Yeah

gitchie gitchie ya ya ta ta
(ya ya yeah)
gitchie gitchie ya ya he oh oh
(Ooh yeah yeah)
Mocha Choco Lata ya ya
(Yeah, yeah)
Kreo Lady Marmalade,
Uh

Voulez vuco shea avec moi,,
ses swa (ce soir)
Voulez vuco shea avec moi,
(Ooh)

(Lil´ Kim:)
Yeah, yeah, aw
come through with the
Money and the garter backs
Let ´em know we
´Bout that cake,
Straight out the gate
We independent women,
Some mistake us for whores
And say, why spend mine
When I can spend yours
Disagree, well that´s you
And I´m sorry
I´m a keep playing
These cats out like Atari
heeled shoes,
Gettin´ love from the Jews
Four bad ass chicks
From the Moulin Rouge
Hey sisters, soul sisters
Betta get that dough sisters
We drink wine with
Diamonds in the glass
By the case, the
Meaning of expensive taste
We wanna gitchie githcie ya ya ta ta
(Come on)
Mocha Choco Lata ya ya woo o yea
(What?)
Kreo Lady Marmalade

One more time, come on

Marmalade
(Ooh yeah)
Lady Marmalade
(Ooohh)
Marmalade
(Oh yeah)

(Christina:)
Hey, hey, hey hey yea
Touch of her skin
Feeling silky smooth,
Oh
Color of cafe au lait,
All right
Danger sat seit side wont to the ground

More, more, more

(Pink:)

Now he´s back home
Doing nine to five
(Nine to five)

(Mya:)
Living the gray flannel life

(Christina:)
But when he turns
Off to sleep,
Memories keep

More, more, more

Gitchy gitchy ya ya ta ta
(ta ta oh)
Gitchy gitchy ya ya he
(Oh oh)
Mocha Choco Lata ya ya
( Ya Ya)
Creole Lady Marmalade
Voulez vuco shea avec moi,
Ce soir (ce soir)
Voulez vuco shea avec moi,
(All my sisters, yeah)
Voulez vuco shea avec moi,
Ce soir (ce soir)
Voulez vous coucher avec moi
(Oh)

Wonderful

Every day is so wonderful
And suddenly, it´s hard to breathe
Now and then, I get insecure
From all the pain, I´m so ashamed

I am beautiful no matter what they say
Words can´t bring me down
I am beautiful in every single way
Yes, words can´t bring me down
So don´t you bring me down today

To all your friends, you´re delirious
So consumed in all your doom
Trying hard to fill the emptiness
The piece is gone and left the puzzle undone
That´s the way it is

You are beautiful no matter what they say
Words can´t bring you down
You are beautiful in every single way
Yes, words can´t bring you down
So don´t you bring me down today...

No matter what we do
(no matter what we do)
No matter what we say
(no matter what we say)
We´re the song inside the tune
Full of beautiful mistakes
And everywhere we go
(everywhere we go)
The sun will always shine
(sun will always, always shine)
But tomorrow we might awake
On the other side

We are beautiful no matter what they say
Yes, words won´t bring us down
We are beautiful in every single way
Yes, words can´t bring us down
So don´t bring me down today...

Don´t you bring me down...today...
Don´t you bring me down...mmmmm...today...

Anglès

Pàgina 44 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Aguilera, Christina

Ai, ai, ai

Tot això eren vinyes

Torre amb piscina amb jardí privat
equis pessetes el metre quadrat
zona tranqui·la amb vistes al mar
a 10 minuts de la capital

Per l´autopista només un salt
i a 500 metres els Catalans
si truca ara ens hi trobarà
la senyoreta Maite el convencerà

Ple d´ocellets, esquirolets i papallones i bolets
de llenyataires, pastorets i pescadors i pagesets
mira quin bé de Déu! quina ufanura!
un raconet feliç tot envoltat de bosc
lluny de la vida grisa es venen nius d´amor

tot això eren vinyes, tot això era blat
tot era verd, tot era camp sembrat
no trobo casa meva!
no trobo casa meva!

Ple d´ocellets, esquirolets i papallones i bolets
de llenyataires, pastorets i pescadors i pagesets
mira quin bé de Déu! quina ufanura!
un raconet feliç tot envoltat de bosc
lluny de la vida grisa es venen nius d´amor

Torre amb piscina amb jardí privat
equis pessetes el metre quadrat
zona tranqui·la amb vistes al mar
a 10 minuts de la capital

Vingui-ho a veure, no s´ho creurà
quin alt standing aconseguirà
aquí vetllem pel seu benestar
digui a la Maite com ho vol pagar

i els ocellets, esquirolets i papallones i bolets
faran que visqui enmig d´un somni natural i muntanyenc
mira quin bé de Déu! quina ufanura!
un raconet feliç tot envoltat de bosc
lluny de la vida grisa es venen nius d´amor

tot això eren vinyes, tot això era blat
tot era verd, tot era camp sembrat
no trobo casa meva!
no trobo casa meva!

Català

Aida Mauri

Cançó de guerra

em va dedicar un somriure
que a mi em va fer plorar
era un nen de pell fosca
i aquell nen el van matar

diuen que a les guerres
tothom mort sense ilusions
però em va dedicar un somriure
que em va portar la pau al cor

i malgrat que jo plorava
 no es van pas aturar
van continuar destrint somriures
nomes perquè no entenien
qu tots som iguals

.....

Català

Fins a l´ultim instant

(ritme de 5)

Sol Do
em va dedicar un somrriure
Re Sol
que a mi em va fer plorar
Do Sol
era un nen de pell fosca
Re Sol
i a aquell nen el van matar

Sol Do
Diuen que en les guerres
Re Sol
Tothom mor sense ilusions
Do Sol
pero em va dedicar un somriure
Re Mim
que va portar la pau al mon

Tornada:
Do Re
I malgrat que jo plorava
Sol Mim
No es van pas aturar
Do Re Sol
Van continuar destruint somrriures
Re Do
Nomes perquè no entenien
sol
que tots som iguals

Aquell nen de pell fosca un somrriure em va dedicar
quan els soldats d´alemanya
d´un tret el van matar

i una llagrima densa
per ma cara rodolà
fins m´arriba al cor encara
i em farà plorar demà

Tornada

Els meus sentiments exploten
sense control enfurismats
perquè apagaven vides
no miraven mes enllà

darrera de cada mort
s´hi amagava un demà
ple de riures i rialles
ple d´amor i felicitat

Català
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Tornada
Re Mim Sol

Al Tall

Cant del Maulets

Eixiu tots de casa que la festa bull,
feu dolços de nata i coques de brull,
polimenteu fustes i emblanquineu murs
perquè Carles d´Àustria ha jurat els Furs.
Enrameu de murta places i carrers,
abastiu de piules xavals i xiquets,
aclariu la gola amb vi i moscatell,
que no hi ha qui pare el pas dels maulets.
Vine Pilareta que et pegue un saxó,
els peixos en l´aigua i els amos al clot,
i si no l´empara el Nostre Senyor,
tallarem la cua a Felip de Borbó.
Si l´oratge es gira en mal dels maulets
vindran altres dies que bufe bon vent.
Quan més curt ens lliguen més perill tindran.
Passeu-me la bota i seguiu tocant

Català

La negociació

A les dotze del mig dia, porta de l’ajuntament,
van fent colla els empresaris de la nit i els llocs d’ambient,
hi ha una forta discrepància sobre l’hora de tancar
entre el sindicat noctàmbul i el poder municipal.

Catorze ulleres de sol suporten la llum del dia
i al despatx del regidor, treballen l’ordre del dia.

Pugen les escales, van de dos en dos,
un municipal fa de conductor,
trenquen a l’esquerra, dret el corredor,
les portes tancades, les llums de neó.

Ja estan davant de la sala, ja estan davant del saló,
un colp rètol de bisagra obri la negociació,
una llum clara i resolta cau sobre la comissió,
una llum que posa en guàrdia catorze ulleres de sol.

Sillons de tapisseria subjecten al sindicat,
sillons situats de cara al lluminós finestral.
caps de costat i colls catxos van aolorant el parany.

Entra el regidor i les secretaries,
entra a contra llum, va amb els funcionaris,
s’emplacen de cara als pardals nocturns,
un colp de carpeta i un bon colp de puny.

Va llegint l’ordre del dia l’autoritat competent,
dona una agra benvinguda i enceta el seu parlament.

"Tinguen vostès molt en compte, cavallers del sindicat,
que aquesta negociació avui s’ha de clausurar.
Que l’ajuntament diu l’hora a la que s’ha de tancar
i que si algú el posa en dubte ja se pot anar anant".

Català

Catorze ulleres de sol abandonen les cadires
entre brams i exclamacions i “clics” de fotografies.

Tots els funcionaris cap al regidor,
adrecen els ulls presos d’estupor,
reacciona el líder dels locals nocturns,
es trau les ulleres i s’empara els ulls.

"No tornaren a la taula si no ens canvieu de lloc,
no te perquè el sindicat aguantar de cara el sol".

El regidor molt astut no va tardar en respondre:
"Cara al sol eu estat sempre i això esta ja per sabut.

Però si eixe es el problema, no tardarem en resoldre’l,
canviem de lloc i escoltem-ne el que eu de dir sobre el tema".

Una gran moguda es va organitzar,
carpetes amunt i expedients avall,
soroll de cadires i alguns comentant:
"Guanyen un a zero els del sindicat".

No n’hi hagué acord aquell dia, i el regidor va dinar
una crema de albergina i un entrecot ben torrat.

RRB

Lladres

Lladres que entreu per Almansa
no sou lladres de saqueig,
que ens poseu la cova en casa
i des d´ella governeu.
Governeu de lladrocini
i rapinyeu governant;
sou fartons de vida llarga
que mai voleu acabar.
El nostre plat cada dia
ens el torneu a llevar;
l´aparteu amb elegància
com si no tinguérem fam.
I amb rabosera elegància
ens heu forçat a oblidar
que si sentim buit el ventre
és per manca de menjar.
No s´ensenya en les escoles
com va esclafar un país,
perquè d´aquella sembrada
continuen collint fruits.
Hi ha un licor en la resina
dels antics oliverars
que fa tendra la memòria
i aclareix la veritat.
Lladres que entreu per Almansa
no sou lladres de saqueig,
que ens poseu la cova en casa
i des d´ella governeu.

Català

No en volem cap

No en volem cap
Que no estiga borratxo
No en volem cap
Que no estiga bufat
Volem, volem, volem
Que estiguen tots  borratxos,
Volem, volem,volem
Que estiguen tots contentes.

Els cinc som de la població;
Som el més borratxos  de tot Castelló,
Si  mos  emborratxen és per comprimís,
La nostra medicina sempre es el ví.

Català
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Som els més animals de tot el poble
I anem a ca les nòvies i no mos volen
Perquè sempre bevem vi i aiguardent,
Som –sujetos de risa- de tota la gent.

Tots junts, tots junts, tots junts
La quadrilla dels borratxos,
Tots junts, tots junts, tots junts,
La quadrilla dels bufats.

Tio Canya

En la pobla hi ha un vell
en la pobla hi ha un vell
que li diuen tio Canya:
porta gorra i brusa negra,
porta gorra i brusa negra,
i una faixa morellana.
Tres voltes només va anar
el tio Canya a València:
primer quan va entrar en quintes
i en casar-se amb sa femella.
La tercera va jurar
de no tornar a xafar-la;
que a un home que ve del poble,
ningú fa abaixar la cara.
Set vegades va fer cua,
set vegades va fer cua,
en presentar uns papers,
per no saber expressar-se,
per no saber expressar-se,
en llengua de forasters.
Aguantà totes les burles,
les paraules agrejades,
i a la Pobla va tornar.
Tio Canya, tio Canya,
no tens les claus de ta casa:
posa-li un forrellat nou
o et farà fum la teulada.
Tio Canya tingué un fill
Tio Canya tingué un fill
que li diuen tio Canya:
porta gorra i brusa negra
porta gorra i brusa negra,
i una faixa morellana.
Bé recorda el tio Canya
quan varen portar-lo a escola
set anys, la cara ben neta,
ulls oberts, camisa nova.
Però molt més va obrir els ulls
el xiquet del tio Canya
quan va sentir aquell mestre
parlant de manera estranya.
Cada dia que passava,
Cada dia que passava
anava encollint els muscles
per por a que el senyor mestre
per por a que el senyor mestre
li fera alguna pregunta.
Aguantà càstigs i renyes
sens gosar d´obrir la boca
i la escola va odiar.
Tio Canya, tio Canya,
no tens les claus de ta casa:
posa-li un forrellat nou
o et farà fum la teulada.
Cròniques del carrer diuen
cròniques del carrer diuen
d´uns nets que té el tio Canya
que són metges a València
que són metges a València

Català

professors i gent lletrada.
Quan a estiu vénen al poble,
visiten el tio Canya
i el pobre vell se´ls escolta
parlant llengua castellana.
Però cròniques més noves
expliquen que el tio Canya
ja compta amb besnéts molt joves
que alegren la seua cara.
Mai parlen en castellà
mai parlen en castellà
com han après dels seus pares,
sinó com la gent del poble,
sinó com la gent del poble
la llengua del tio Canya.
Reviscola, tio Canya,
amb gaiato si et fa falta
que a València has de tornar
Tio Canya Tio Canya
no tens les claus de ta casa:
posa-li un forrellat nou,
perquè avui tens temps encara

Al-Mayurqa

Conqueridor

Des de lo conqueridor
 parlam clar i en català
 fins que el primer Borbó
 arribà per emprenyar
des de lo conqueridor
parlam clar i en català.
 Per decret va prohibir
 que xerrassim mallorquí,
 Felip cinquè decidí
 Nova Planta introduir
Per decret va prohibir
Que xerrassim mallorquí.
 Lo Gran General Consell
 ben de pressa suprimí
 i de Madrid van venir
 recaptadors amb fusell
lo Gran General Consell
ben de pressa suprimí.
 I de llavonses ençà
 sa llengua han perseguit
 dictadors mals d'oblidar,
 presidents que ens han traït
i de llavonses ençà
sa llengua han perseguit.

Música i lletra: Toni Roig

Català

No ens fareu callar

No ens fareu callar
 No ens fareu callar
 malgrat ens segueu la vida
 No ens fareu callar,
 hereus sou de dictadura.
 No deixarem de cantar
 per molt que tengueu mà dura.
 No per esser majoria
 la raó vos fa costat.
 Expressar-nos amb llibertat

Català
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 és lluita de cada dia.
 No ens fareu callar
 malgrat ens segueu la vida
 No ens fareu callar
 polítics de dreta estantisa
 Sols ens podreu marginar
 servint-vos de la mentida.
 Defensors del feixisme
 vos manca sensibilitat.
 Conviure al vostre costat
 és un nou colonialisme.
 No ens fareu callar
 malgrat ens segueu la vida
 No ens fareu callar,
 caureu com fruita madura.
 Fills sou de satanàs,
 heu destrossat la natura.
 La història vos jutjarà,
 anunci del cant de sibil·la.
 El cel roig vos castigarà,
 cremareu en eterna foguera.
 No ens fareu callar
 malgrat ens segueu la vida

Música i lletra: Toni Roig.

Alan Parsons Project

Eye In The Sky

    Don´t think sorry´s easily said
    Don´t try turning tables instead
    You´ve taken lots of Chances before
    But I´m not gonna give anymore
    Don´t ask me
    That´s how it goes
    Cause part of me knows what you´re thinkin´

    Don´t say words you´re gonna regret
    Don´t let the fire rush to your head
    I´ve heard the accusation before
    And I ain´t gonna take any more
    Believe me
    The sun in your Eyes
    Made some of the lies worth believing

    Chorus:
        I am the eye in the sky
        Looking at you
        I can read your mind
        I am the maker of rules
        Dealing with fools
        I can cheat you blind
        And I don´t need to see any more
        To know that
        I can read your mind, I can read your mind

    Don´t leave false illusions behind
    Don´t Cry cause I ain´t chnaging my mind
    So find another fool like before
    Cause I ain´t gonna live anymore believing
    Some of the lies while all of the Signs are deceiving

Anglès

    (chorus)

Old and Wise

    As far as my eyes can see
    There are Shadows approaching me
    And to those I left behind
    I wanted you to Know
    You´ve always shared my deepest thoughts
    You follow where I go

    And oh when I´m old and wise
    Bitter words mean little to me
    Autumn Winds will blow right through me
    And someday in the mist of time
    When they asked me if I knew you
    I´d smile and say you were a friend of mine
    And the sadness would be Lifted from my eyes
    Oh when I´m old and wise

    As far as my Eyes can see
    There are shadows surrounding me
    And to those I leave behind
    I want you all to know
    You´ve always Shared my darkest hours
    I´ll miss you when I go

    And oh, when I´m old and wise
    Heavy words that tossed and blew me
    Like Autumn winds that will blow right through me
    And someday in the mist of time
    When they ask you if you knew me
    Remember that You were a frined of mine
    As the final curtain falls before my eyes
    Oh when I´m Old and wise

    As far as my eyes can see

Anglès

Silence and I

    If I cried out loud
    over sorrows I´ve Known
    And the secrets I´ve heard
    It would ease my mind
    Someone sharing the load
    But I won´t breathe a word

    We´re two of a kind
    Silence and I
    We need a chance to talk things over
    Two of a kind
    Silence and I
    We´ll find a way to work it out

    While the children laughed
    I was always afraid
    of the Smile of the clown
    So I close my eyes
    Till I can´t see the light
    And I hide from the sound

    We´re two of a kind
    Silence and I
    We need a chance to talk things over
    Two of a kind
    Silence and I
    We´ll find a way to work it out

    I can hear the cry
    Of the leaf on a tree

Anglès
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    As it Falls to the ground
    I can hear the call
    of an Echoing voice
    And there´s no one around

    We´re two of a kind
    Silence and I
    We need a chance to talk things over
    Two of a kind
    Silence and I
    We´ll find a way to work it out

Albert Pla

Crim d'Amor

Ella em deia que no m'estimava
i doncs què volia què volia que fes
senyor policia què volia que fes
es feia l'estreta amb mi el seu marit
però es deixava sobar els pits
per qualsevol malparit

i ai que vaig pensar molt discretament
quina solució era la que em convenia

la violaré per darrera vegada
i quan se'm passin les ganes
ansiaré assassinar-la
d'una forma impulsiva bèstia i desesperada
serà ràpid però amb calma
perquè jo l'estimava
comprengui comissari
que és que ella m'excitava
que és que jo l'estimava

és un crim d'amor
que és tan sols un crim d'amor
sense mala intenció

li arrancaré els seus mugrons de princesa
i amb la seva llengua n'hi faré una infusió
li rebentaré el cap
li desgarraré el cony
i em faré una palla sobre el seu cadàver
perquè ella m'excitava
comprenguin policies
que és que jo l'estimava

és un crim d'amor
que és tan sols un crim d'amor
sense mala intenció

no em pegui senyor comissari
que em rebentarà el llavi
i no podré confessar

però de què se m'acusa
però per què cony se'm jutja
per ser una ànima dèbil
o per ser un criminal

si és que jo amb aquest crim
he escrit la meva innocència
la decència de l'home
sensible en decadència
la locura l'amnèsia
d'una bèstia ferida

Català

mai que cruel és la llei
que dura és la justícia
si jo sols volia espantar-la una mica
espantar-la ja estava
perquè ella m'excitava
perquè jo l'estimava
comprengui comissari
comprenguin policies
que és que ella m'excitava
que és que jo l'estimava.

Diarrea Mental

Sucio puerco solitario
voy vomitando mi llanto
y al verme tan inútil
nadie quiere darme un beso
porque apesto a estercolero
y hasta se me caen los mocos
me los como y es penoso
no poderlos compartir
nunca nadie se ha atrevido
a darme un poco de cariño

Soy repugnante. Un cerdo
peor que un puerco
porque será

que si me miro en el espejo
me entra ese mal sabor de boca
y tengo ganas de escupir
será de rabia que escupo
por mi asqueroso destino
soy peor que un marginado
pero si reniego del sistema
o maldigo esta sociedad
si me cago en este mundo
me cago en los calzoncillos
me contengo
no puedo evitarlo
me cago en todo

Y luchando contra mi sino
ni siquiera me permito
ni la más leve sonrisa
pues si estoy alegre erupto
Me atraganto en mi alegría
y siempre se me escapa un pedo
cuando me pongo contento
no lo resisto
no puedo aguantarme
porque será

Mi ser es un vertedero
pura basura una miseria
un gran montón de porquería
se me revuelven las tripas
de tanto asco que me doy
y vomito de tristeza
cuando miro lo que soy
Mi vida es una horrible pesadilla

a veces sueño
que soy pura fragancia perfumada
sensual
y ese sueño huele tan bien
dulce ambrosía
brisa primaveral
quién pudiera dormir eternamente

Pero luego me despierto
ya volví a cagarme encima
ya volví a ensuciar la cama
y de nuevo me reencuentro
en mi apestada realidad
con mi fétido pasado
mi putrefacto futuro
con mi inmensa verdad de hedor amargo
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yo sufro de un horrible mal
un mal llamado diarrea mental
yo sufro de un horrible mal
un mal llamado diarrea mental.

El Gallo Eduardo Montenegro

Los pajaritos cantan,
las nubes se levantan
las gallinas ponedoras
en vez de poner huevos
consuelan a un gallito desolado
pues como cada mañana
cuando fue a anunciar el día
el gallo se quedó sin habla
la voz no le salía
tenía una afonía y ni cacarear podía
por mucho que abriera el pico no le salía ni pío
¿cómo iba a empezar el día si su canto no se oía?
estaba convencido que el mundo se acabaría
así que San se acabó
el sol sólo saldrá
el día en que las gallinas
se pongan a mear
presta atención
a lo que este gallo afónico te quisiera decir
kikirikikí...
Los pajaritos cantan,
las nubes se levantan
y el mundo gira gira y gira
y el sol brilla brilla y brilla
creer que se detendría
porque un gallo padeciera una afonía
eso era una tontería
como esa que algunos hombres creen
que viven eternamente
que su alma sube al cielo
aunque su cuerpo haya muerto
¡como si en el firmamento
hubiera sitio para tantos!
San se acabó
lo único que sube al cielo
son los pedosque se tiran los gusanos
cuando comen sus despojos

Parecía el patito feo abandonando el gallinero
le despedían con pañuelos llorando sus gallinas
sin rumbo ni norte alguno
y errando se fue el gallo
hasta que un día muy cansado
se paró a dormir un poco
era el reposo del guerrero

Y en un bosque encantado
bajo un roble milenario
no hay futuro dijo el sabio
siguió preguntando en vano
¿quién puñeta fue primero?
¿fue la gallina o fue el huevo?
San se acabó
y el amanecer llegó y no se oyó cantar un gallo
ese día tan absurdo lo estaba anunciando un búho
presta atención
a lo que un burro cualquiera opinaría
sobre esta absurda cuestión
ay ay ay ay...

Los pajaritos callan
y es que era un búho que no cantaba
"hola gallo" dijo el búho
esto es un bosque encantado
soy el bicho que buscabas
yo soy quien despierta al sol cada mañana
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al lobo vegetariano y al león republicano
y a todos los bichos raros
soy un búho yo soy brujo
¿te has fijado que cursi es la moraleja
del cuento de la lechera?

Aquí nada es como parece
aquí uno no nace aqui uno se hace
sin que nadie te lo mande
sólo se hace lo que place
¡atrévete si quieres
a no hacer nunca lo que debes!
San se acabó
aquí hay gallo encerrado
¿donde está el cuarto pié del gato?
más vale pregunta en mano
que cien respuestas volando
presta atención
yo sé cómo arreglar el mundo
ruego un poco de silencio
lo diré bien fuerte y claro ¡pero sólo una vez!
yo cantaré así o así o asá
como a mí me dé la gana cantar

Los pajaritos cantan
las nubes se levantan
¿en verdad quién fue primero?
¿la tortuga o el conejo?
¿existe realmente una gallina
que ponga los huevos de oro?
érase una vez un gallo
que sabía el final del cuento
que fueron muy felices, que comieron perdices
a mí me importa un pito
si el mundo funciona a pilas
con butano o gasolina

Es doloroso ser sabio
y descubrir la sopa de ajo
apartó un árbol enorme
y por fin pudo ver el bosque
y yo lo que quiero es largarme
con la música a otra parte
San se acabó
los músicos de bremen han sido asesinados
el burro, el perro, el gato
y el cádaver del gallo
aún nadie lo ha encontrado
presta atención
sabes tú qué pasaría
si el viento y el agua
y toas las cosas transparentes
de repente
tuvieran color...

L'home que ens roba les nòvies

sols hi ha un home que recordin les iaies les iaies més velles
que recordin com se'ls amorrava a les calces quan elles eren joves
sols hi ha un home que recordin les iaies
que recordin com desperta les nenes quan deixen de ser nenes
perquè ell és l'home amb qui somnien les dones quan somnien amb homes
i ell és l'home que mulla les dones quan es consolen soles
i ell és l'home amb qui sospiren les dones que els homes no poden
i ell és l'home que conforta les dones
i ell és l'home que consola les dones
i ell és l'home amb qui es masturben les noies
i ell és l'home que ens roba les nòvies
i ell és l'home que ens roba les nòvies
i ell és l'home que espia les dones i fa sol i és diumenge
i ell és l'home que miracle la hòstia les fa seves de pressa
i ell és l'home que acompanya les dones de braçet a l'església
i ell és l'home que confessa les dones
i ell és l'home que pastura les dones
el cabró que se'ns carda les cabres
i ell és l'home que ens roba les nòvies
i ell és l'home que ens roba les nòvies
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ell és el goril.la que sorgeix de les ombres i ens reclama les verges
ell és el monstre que s'emporta les joves a les nits de turmenta
la criatura que pretenen les nenes per tot menys per dur al ventre
i ell és l'home que se'n riu de nosaltres
l'alimanya que s'oculta a les coves
i és la bèstia que emborratxa les dones
i ell és l'home que ens roba les nòvies
i ell és l'home que ens roba les nòvies

i ell és l'home el gran home el mil homes que obsessiona les dones
o potser és l'home que es pensen els homes que obssesiona les dones
l'obsessió que turmenta qualsevol relació entre un home i les dones
i ell és l'home que no veuen els homes
i ell és l'home que sols saben les dones
el fantasma que enfosqueix a les dones
la cadena que carreguen els homes
és la pena que hi ha entre homes i dones
i ell és l'home que ens roba les nòvies
i ell és l'home que ens roba les nòvies.

La platja

si a la platja vas
si a la platja vaig
si a la platja anem

i si una cala trobes
i si una cala trobo
i si una cala trobem

i si tu prens el sol
i si jo prenc el sol
si prenem el sols

si jo veig una dona
i si tu veus un home
és que som nosaltres

mira tu quina casualitat
que ens ha tocat per viure
que és aquella dona ets tu
i aquell home sóc jo

i si jo et miro a tu
i tu em mires a mi
ens mirem els ulls

i si m'acosto a tu
i tu t'acostes a mi
ens acostarem els dos

i si jo et toco a tu
i tu em toques a mi
quin agradable plaer

m'excito jo
t'excites tu
ens excitem els dos

mira el sol es pon
i tu i jo estem sols
reconeix que les circumstàncies
en aquest cas són favorables

i si jo et toco els pits
i tu em toques els ous
què serà què farem

que si m'alço jo
que si t'obres tu
els dos disposats

un orgasme tu
un orgasme jo
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vuitanta entre els dos

ai cony què complicat
tot el que ens ha costat
poder trobar'n-se aquí

mira tu quina casualitat
que ens ha tocat per viure
que és que el món és un pañuelo
que no es renta amb detergent

i si algú ens descobrís
se'n riuria segur
del cremats que estem

però tu i jo sabem
quina renúncia ha sigut
la que ens rebolca per aquí

i ara aquí estem sols
i aquí ningú està trist
i aquí ningú ens veurà

acosta't junt a mi
i olora tot el meu cos
despilfarrem el moment

s'està fent de nit
s'està fent de nit
s'està fent de nit

La Violació

Jo dormint
reposant
supurant
l'aire fresc
del bosc net
el riu net
jo tan net
tan serè
tan conscient
del moment
del relax
de l'olor
del bosquet
raconet
que havia
descobert
tot per mi
jo solet
però de cop quien va
algú es mou entre els pins
que no estic sol al bosc
hi ha algú més que avui té festa
tres dones i un gran home
al costat meu drets sobre l'herba
em miren
es miren
somrients
safisfets
complaguts
ben bé que és
com si jo
els alegrés
no sé pas
però de fet
semblen ser
mala gent
violents
em peguen
però què fan
però què feu
no em pegueu
perquè ho feu
no em traieu la roba si us plau
si us plau no em feu cap mal
per favor no em maltracteu
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us dono el que volgueu
però si us plau no em violeu

van caure sobre mi
i escatimaré els detalls
van abusar de mi
no va haver-hi pietat

enculat
penetrat
desvirgat
desflorat
fustigat
violentat
ultratjat
deshonrat
humiliat
rebolcat
grapejat
escaldat
maltractat
desgraciat
violat
rebentat
flajelat
destrossat
contra violació castració
justícia per favor
m'han ultratjat l'honor
m'han destrempat l'orgull
m'han rebentat el cul

castigat
foradat
lesionat
vulnerat
profanat
escaldat
dessangrat
rebaixat
sofocat
estocat
agredit
envestit
malferit
afligit
corrompit
per què jo
per què a mi
si aquell dia estava tan tranquil
innocenment feliç
plàcidament dormint
mirant com baixa el riu
ingènuament vivint
hi ha massa gent al bosc
i el bosc se'ns fa petit
hi ha massa gent al bosc
i el bosc ens fa patir
hi ha massa gent al bosc
i el bosc se'ns fa petit.

Papa jo vull ser torero

Papa jo vull ser torero
papa jo vull matar toros
papa jo vull saltar ruedos
ai papa jo vull ser torero
i el pare es desesperava
ell que era tan honorable
potestat de la sardana
de les lletres catalanes

La veritat no comprenia
quin cony de fill que tenia
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si tenia tot el que volia
tenia amor tenia família

De calés no li faltaven
ni cultura ni ensenyança
de la pulcra i refinada
existència catalana

Papa jo vull ser torero
papa jo vull matar toros
papa jo vull saltar ruedos
ai papa jo vull ser torero

I el pare des de les grades
com patia i com plorava
que és que el toro empitonava
al seu fill i el revolcava

Que és que el toro va arrancar-li
els collons d'una cornada
l'hemorràgia era imparable
una mort inevitable

Va morir a la infermeria
de la plaça a mitja tarda
el seu fill moria torero
ple de gloria i ple de fama
ple de clavells a la tomba
banderilles i estampetas
i als balcons geranis negres

Ai papa el teu fill ha mort torero
ai ai ai...

Somiatruites

Sol, Mim, Do, Sol

Sol
Hi ha un escola perduda al mig del Montseny
Mim
On només hi estudien els nens
Do
On només hi estudien els nens
              Sol
que somien en truites

Sol
És l’escola dels somiatruites
Mim
És l’escola dels somiatruites
Do
On només hi estudien els nens
                Sol
que somien en truites.

Sol
I el Joan que somiava que el seu llit tenia ales
Mim
I a mitjanit despegava i volava, volava i volava.
Do
I la Lídia que somiava que el seu nóvio era un llop
                                    Sol
I es passaven les nits senceres udolant sota la lluna plena

Sol, Mim, Lam, Re
Au au au au au...

Sol
I la Fina que somiava que respirava sota de l’aigua
Mim
I mai s’ofegava i es feia unes arracades amb perles marines
Do                        Sol
Ah! i a més i a més era íntima dels dofins i els taurons i les gambes.
Sol
I la Marta que somiava que la terra era quadrada
Mim
I se n’anava a passar les vacances a una altra galàxia.
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Do                                                      Sol
I el Fidel que somiava que li fotia una pedrada al rei d’Espanya
Sol
I el Gerard que somiava que era un gat

Que somiava que era en Gerard que somiava
Sol
I la Joana somiava que el seu pare mai la pegava
Mim
I la Roser que somiava que la mare mai la renyava
Do
I la Cristina que se n’anava xino-xano a la Xina
                     Sol
I parlava xinès de la Xina :

Sol, mim, do, re
jopi shu mai shing pui Xino xao, xao xao ping, xano xino, xino xano

Sol
I l’Albert que somiava, somiava, somiava i somiava
Mim
I de tant que somiava mai no es despertava
Do
I a l’escola és clar mai s’hi presentava
Sol
Però la senyoreta mai li posava una falta i sempre l’aprovava
Sol
I és que l’Albert estudiar no estudiava
Mim
Però somniar carai si somiava
Do
Carai quina senyoreta què simpàtica que era
Sol
I somiava que era una marreca que somiava
que cantava com una gitaneta a les nits de lluna :

Sol, Mim, Do, Re
lai lo lai lo lai lo lo là

Sol
I el Ramon que somiava coses tan estranyes
Mim
Que és impossible explicar-les
Do
I en fi sobre les coses que somiava la Laura
                Sol
És millor no saber-les.
Sol
I és que hasta el conserge pintava escoles sense muralles,
ni classes,
Mim
Ni reixes, ni mestres, ni tonteries d’aquestes,
Do
Amb finestres obertes per on feien carreres
Sol
els somnis dels nens i les nenes

I mentrestant la Fina nedava amb sirenes

Sol, mim, do, re
Gluglgugluuuuu........

Vida d'un gat

El seu pare era un vell gat gordo i coix
i sa mare una gata de carrer
i ell va néixer una nit sota la pluja
però sa mare morí al part
i el seu pare d'un infart
i va quedar abandonat pel mig dels prats
moriria de gana moriria congelat
però sort que era un gat i tenia set vides
no tenia ni pares ni un amic
ni un padrí de família que el cuidés
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i així solitari justet amb uns dies de vida
va arrossegar el cos per un camí per la ciutat
però va ser en creuar una carretera
que un camió va i l'atropella en un pas zebra
però sort que era un gat i tenia set vides
i va sentir-se deprimit dèbil agobiat
tan esclafat sota el camió
veia que no podia que no podia respirar
però per res la vida no volia deixar

ferit i amb la por a la mort
va seguir una nena i la nena el va agafar
va acollir-lo en braços va posar-li un nom ridícul
se l'endugué a casa seva i va mostrar-lo a la família
però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena
i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra
però sort que era un gat i tenia set vides
set pisos de caiguda i quedà viu sobre l'acera
rebentat i destrossat però hi ha més vides que l'esperen
hi ha vida hi ha vida

però aconseguí aixecar-se aconseguí caminar
aconseguí creuar la ciutat fins al port
i va va veure el mar i va veure un peix
va acostar-se al moll però va relliscar
i va caure a l'aigua va sentir-se perdut
ho tenia clar moriria ofegat
però sort que era un gat i tenia set vides
era patètic veure com s'enganxava a la vida
xapotejant cap a un barco que es llargava mar endintre
i aconseguí pujar-s'hi mig ofegat mort de pena
va passar tota la infància dintre d'un vaixell de pesca

set mesos després va desembarcar
en una terra estranya apocalíptica i ingrata
les cases mig destruïdes de gent morta o bé matant-se
i un merder de crits histèrics de terrors i focs i nervis
i de cop una bomba li va petar sota els peus
i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida
però sort que era un gat i tenia set vides
i en aquell país de merda hi havia guerra hi havia guerra
i on reina la violència t'acribillen per la jeta
el cos ple de metralla que es es moria que es moria
quan va esdevenir un prodigi que ell no hagués esperat mai

una gata preciosa i piadosa el recollí
i amb el temps i unes carícies va curar-li les ferides
i es tirà follant els dies que passà en convalescència
però la gateta ocultava que estimava un altre gat
què dic un gat si allò era un tigre
que ho va descobrir unmal dia va jurar que els mataria
això era un lio de faldilles
però sort que era un gat i tenia set vides
imagineu aquella bèstia una espècie de legionari
reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants
la gata quedà morta desgarrada a esgarrapades
i ell de què sino s'escapa perseguit com una rata

van acabar-se els tiros i eren temps de pau
de pau però misèria de penes i gana
i un dia el gat tornà a sentir que el seu cos levitava
que el seu cos desafiava tota llei de gravetat
per les potes l'agafaven i del terra l'aixecaven
i una veu il.lusionada que el mirava i exclamava
yujúúú família avui per dinar tenim gat a la brasa
però sort que era un gat i tenia set vides
va sortir per poter de miracle que no el pesquen
que no acaba com un plat de subsistència
a la postguerra hi ha gana hi ha gana

havien passat set vides però el gatet mai no es moria
la veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida
i ara tan sols s'arrastrava sols errava sols vagava
ara era un vell gatot de merda despreciat per tot el món
que era el pot de les hòsties que és que estava cremat
però hostia puta quina vida més perra que tenia
i per desgràcia era un gat i tenia set vides.
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Alemanyes

Lili Marlen

Hans Leip 1915

1. Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor
So woll'n wir uns da wieder seh'n
Bei der Laterne wollen wir steh'n
|: Wie einst Lili Marleen. :|

2. Unsere beide Schatten
Sah'n wie einer aus
Daß wir so lieb uns hatten
Das sah man gleich daraus
Und alle Leute soll'n es seh'n
Wenn wir bei der Laterne steh'n
|: Wie einst Lili Marleen. :|

3. Schon rief der Posten,
Sie blasen Zapfenstreich
Das kann drei Tage kosten
Kam'rad, ich komm sogleich
Da sagten wir auf Wiedersehen
Wie gerne wollt ich mit dir geh'n
|: Mit dir Lili Marleen. :|

4. Deine Schritte kennt sie,
Deinen zieren Gang
Alle Abend brennt sie,
Doch mich vergaß sie lang
Und sollte mir ein Leids gescheh'n
Wer wird bei der Laterne stehen
|: Mit dir Lili Marleen? :|

5. Aus dem stillen Raume,
Aus der Erde Grund
Hebt mich wie im Traume
Dein verliebter Mund
Wenn sich die späten Nebel drehn
Werd' ich bei der Laterne steh'n
|: Wie einst Lili Marleen. :|

=============== Trad. Anglès ==============

fairly literal tr. by Frank, 1998

At the barracks compound,
By the entry way
There a lantern I found
And if it stands today
Then we'll see each other again
Near that old lantern we'll remain
As once Lili Marleen.

Both our shadows meeting,
Melding into one
Our love was not fleeting
And plain to everyone,
Then all the people shall behold
When we stand by that lantern old
As once Lili Marleen.

Then the guard to me says:

Alemany

"There's tap call, let's go.
This could cost you three days."
"Be there in half a mo'."
So that was when we said farewell,
Tho' with you I would rather dwell,
With you, Lili Marleen.

4. Well she knows your foot steps,
Your own determined gait.
Ev'ry evening waiting,
Me? A mem'ry of late.
Should something e'er happen to me,
Who will under the lantern be,
With you Lili Marleen?

5. From my quiet existence,
And from this earthly pale,
Like a dream you free me,
With your lips so hale.
When the night mists swirl and churn,
Then to that lantern I'll return,
As once Lili Marleen.

Lili Marlen - en llatí

Extra hiberna
In decumana,
Trita'rat laterna;
Manebit vetusta,
Conveniemus hoc rursus;
Infra laternam stabimus,
Olim Lili Marleen.
Olim Lili Marleen.

Duae umbrae nobis
Una facta sunt.
Amavimus inter nos
Et omnes viderunt.
Omnes videbunt hac rursus;
Infra laternam stabimus,
Olim Lili Marleen.
Olim Lili Marleen.

Tum vigil dixit
Ut strepuisse vi.
Igitur ad castra
Reveniendum mi.
Ergo te iussi valere.
Malui tecum comitare,
Tecum Lili Marleen.
Tecum Lili Marleen.

Cognoverat vestrum
Incessum passumque.
Vesper' exspectabat
Diu oblita mei.
Occiso me, quis stabit tum,
Infra laternam sic tecum,
Tecum Lili Marleen?
Tecum Lili Marleen?

In hebeti die,
Vita quieta,
Memoria teneo
Quam dulci' oscula.
Nebula noctis venio.
Infra laternam solus sto.
Olim Lili Marleen.
Olim Lili Marleen

Llatí
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A Gritos de esperanza

			A GRITOS DE ESPERANZA

A pesar de que la luna no brille mañana me dará igual pues sólo verte reír es lo que me
hace feliz,
Mi alma...
 Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, daga
del desconocimiento pero amor, ahí está la magia.
Ahora que te veo niña ya te echo de menos, no imagino mis heridas si algún día te vas
lejos.
Querría por eso…
Que si preguntan por mí no les digas donde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires
hacía el frente no recuerdes todo lo que no te di.
Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces y perdona si algún día pretendí que
no fueras tu misma.
Y si preguntan por ti, sólo diré  que te vi en mis sueños una noche y sólo sueño desde
entonces para verte cada día junto a mí.
Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes, tantos ratos y pasiones por
vivir,
A tu lado…, mi vida
Ojalá que nuestros ojos si brillen mañana, que yo por mí, que tú por ti, sigamos siendo
fuego que abrasa.
Y ojalá que siga necesitando tus caricias cada madrugada, y que tu voz siga pidiéndome
a gritos de amor, a gritos de esperanza.
Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego ni un solo
momento.
Se esfuma el miedo
Y si preguntan por mí no les digas donde fui, que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el
frente no recuerdes todo lo que no te di.
Que tu luz brille por siempre porqué tu te lo mereces y perdona si algún día pretendí que
no fueras tú misma.
Y si preguntan por ti, sólo diré que te vi en mis sueños una noche y sólo sueño desde
entonces para verte cada día junto a mí.
Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes, tantos ratos y pasiones por
vivir,
A tu lado, mi vida…

Castellà

Aunque no te pueda ver

Si ayer tuviste un dia gris:tranquila,yo haré canciones para ver si así consigo hacerte
sonreír...

Si lo que quieres es huir,camina,yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa´
vivir...

No tengo más motivo para darte que este miedo que me da el no volver a verte nunca
más...

Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo,pero no está lloviendo, no es más que un
reflejo de mi pensamiento,hoy te echo de menos....
Yo sólo quiero hacerte saber,amiga,estés dónde estés,que si te falta el aliento,yo te lo
daré,y si te sientes sola, háblame,que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver...

De tantas cosas que perdí, diría que sólo guardo lo que fue:mágico tiempo que nació un
Abril...

Miradas tristes sobre mí se anidan,y se hacen parte de mi piel,y ahora siempre llueve
porque estoy sin tí...

No tengo más motivos para darte que esta fría soledad,que necesito darte tantas cosas
más...

Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un
reflejo de
mi pensamiento, hoy te echo de menos...
Yo sólo quiero hacerte saber,amiga,estés dónde estés,que si te falta el aliento, yo te lo
daré, y si te sientes sola, háblame,yo te estaré escuchando aunque no te pueda ver,
aunque no te pueda ver...

Castellà

cada dia

Estoy tratando de encontrar  esas palabra,
que describa  lo que pasa en mi interior,
es como una abitacion desordenada,
como un 11 de setiembre en nueva york,
como vivir en una casa sin ventanas,
navegar en un velero sin timon,
es como estar volando en un avion sin alas,
que se estrelle en medio de mi corazon.

PORQUE DESDE QUE TE FUIETE,
LAS MAÑANAS SON TAN TRISTE,
Y LAS NOCHES ETERNAS COMPAÑERAS ,
DESDE QUE  TU TE MARXASTE YA NO HAY MUSICA EN EL AIRE
Y LAS ESTRELLAS SON SUEÑOS QUE NO LLEGAN,
Y TE SEGUIRE ESPERANDO CADA  DIA,
POR SI ALGUNA VEZ DECIDES REGRESAR
Y TE JURO QUE NO ABRA MAS PESADILLAS
Y MAREAS QUE NOS PUEDAN SEPARAR.NO NO NO

El sonido de las olas  en la arena i mi barco k dejo de navegar de la playa sonde lloran las
sirenas que hace tiempo k dejaron de cantar.

PORQUE DESDE QUE TU TE FUISTE,
LAS MAÑANAS SON TAN TRISTES
Y LAS NOCHES ETERNAS COMPAÑERAS ,
DESDE QUE  TU TE MARXASTE YA NO HAY MUSICA EN EL AIRE
Y LAS ESTRELLAS SON SUEÑOS QUE NO LLEGAN
Y TE SEGUIRE ESPERANDO CADA  DIA,
POR SI ALGUNA VEZ DECIDES REGRESAR
Y TE JURO QUE NO ABRA MAS PESADILLAS
Y MAREAS QUE NOS PUEDAN SEPARAR.

Y  buscare color entre recuerdos y llevare mi dolor per dentro,
escuxare tu voz en el silencio y tus palabras entre mis besos.

YO TE SEGUIRE ESPERANDO CADA DIA,
POR SI ALGUNA VEZ DECIDES REGRESAR
Y TE JURO QUE NO ABRA MAS PESADILLAS
Y MAREAS QUE NOS PUEDAN SEPARAR.

yo te seguire esperando cada dia
y si tu nunca decides regresar
yo me dormire pensando en tu sonrisa
y te volvere a perder al despertar. NO NO NO

Castellà

Dame tu aire

Hoy te perdí una vez más al despertar,
si soñara la realidad, y viviera lo que se fue...

Mi humor,míralo,pintando un cuadro sin dolor,
puedo ver un paisaje gris que refleje mi interior,
y en él, y en él...

Palomas blancas vuelan raso, sobre el tejado brilla el sol, y ríen todos menos yo,
que ahora soy un reo más , pidiendo a gritos la verdad, mi vida eres tu, y si te vas vendrá
la oscuridad...

Dame tu aire un dia más para que pueda respirar, que un rayo de luz me haga brillar, que
muera soledad.

Hoy soñaré que despierto junto a ti, y te canto canciones que anoche te escribí...

Castellà
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Y llegaré por ti a donde nadie pudo ir,
puedo ver el mejor lugar de tantos que conocí,
y en él, y en él...

Palomas blancas vuelan raso,sobre el tejado brilla el sol,y ríen todos menos yo, que ahora
soy un reo más, pidiendo a gritos la verdad, mi vida eres tú, y si te vas vendrá la
oscuridad...

Dame tu aire un dia más para que pueda respirar, que un rayo de luz me haga brillar, que
muera soledad.

Que ahora soy un reo más,pidiendo a gritos la verdad, mi vida eres tú, y si te vas me
cegará la oscuridad...

Dame tu aire un dia más para que pueda respirar, que un rayo de luz me haga brillar, que
muera soledad.

No te rindas

Agosto va pasando, sediento, cansado
y en su mente algo le dice:
“ los días que has vivido quedaron de lado
para ver cómo decides”.

No te pares a buscar caminos que no tienen final.
Escucha siempre a tu corazón y él te guiará.

Y qué más le da
si quiere volar
pero cortan sus alas al despegar.
No te caigas, no desistas,
vuela alto, no te rindas.

Qué más le da
si quiere soñar
pero cierran sus ojos al despertar.
No permitas que tu vida
pierda el fuego que tenía.

Ahora que se ha ido se siente perdido,
no es sencillo echar de menos.
Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo,
pero nadie dijo miedo.

No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad.
Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás.

Y qué más le da
si quiere volar
pero cortan sus alas al despegar.
No te caigas, no desistas,
vuela alto, no te rindas.

Qué más le da
si quiere soñar
pero cierran sus ojos al despertar.
No permitas que tu vida
pierda el fuego que tenía.

No te pares a buscar caminos que no tienen final.
Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás.

Y qué más le dasi quiere volar
pero cortan sus alas al despegar.
No te caigas, no desistas,
vuela alto, no te rindas.

Qué más le da
si quiere soñar
pero cierran sus ojos al despertar.
No permitas que tu vida
pierda el fuego que tenía.

Castellà

qué pides tu?

Puede, que algún día por estas fechas
no recuerdes ya la letra
de aquel tema que compuse por tí

Puede que la vida sea tan breve
o que el tiempo no se acuerde
de evitar lo que nos toca vivir

Vuelve, vuelve tarde pero vuelve
vuelve niña si te pierdes
hoy quiero verte
Y vuela, vuela alto mientras puedas
que la vida es una rueda
que nunca frena

[Coro]
Vives esperando un corazon extraño
que venga aquí
y saque de tu cuerpo y tu alma
lo mejor de tí

Hoy siento que la vida me muestra contigo
su lado azul
y es todo lo que pido por ser feliz
¿que pides tú?, ¿que pides tú?

Puede que se muera en un instante
por el miedo a equivocarme
todo aquello por lo que un día soñé

Puede que me lance hacia el vacío
como un día hice contigo
sin pensar lo que vendría despues

Vuelve, vuelve tarde pero vuelve
vuelve niña si te pierdes
hoy quiero verte
Y vuela, vuela alto mientras puedas
que la vida es una rueda
que nunca frena

[Coro]x2 uuuuuuuuu

Castellà

Sabes?

Sabes, vida mia
que cuando cae el sol y se apaga el día
la luna brilla pura y limpia,
pues tu la iluminas con tu amor,
con tu belleza y con tu olor,
con tu cariño, tu alegria y con tu voz.

Pero si tu no estas si tu te vas,
la luna mengua y desaparece,
y las estrellas la encontraran.
Y descubriran que mis lágrimas
mecen en algún lugar
sin más amparoque, mi propia soledad.

Y ahora morirme no seria mas desgracia,
que perderte para siempre,
ay mi vida no te vayas,
Poreque yo se que esto es amor del verdadero,
y sin dudarlo ni un momento,
te confieso que te quietro,
sin dudarlo ni un momento.

Llora mi guitarra cuando tu no estás,
se me parte el alma

Castellà
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me haces jugar malas pasadas.
Levantas mi animo cuando me hace falta,
sabes hacerme reir a carcajadas.

Puede que mañana
veas en mi rostro la luz del alba,
o pude que ya no sientas nada.
Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo,
es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo.
Y ahora morirme no seria mas desgracia,
que mperderte para siempre,
ay mi vida no te vayas.
Porque yo se que esto es amor del verdadero,
y sin dudarlo ni un momento,
te confieso que te quierio,
no no no no no no

Y ahora morirme no seria mas desgracia,
que mperderte para siempre,
ay mi vida no te vayas.
Porque yo se que esto es amor del verdadero,
y sin dudarlo ni un momento,
te confieso que te quierio.

Sin miedo a nada

Me muero por suplicarte, que no te vallas mi vida,
me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas,
mas me callo y te marchas, mantengo la esperanza
de ser capaz algún día, de no esconder la heridas que me duelen al pensar
que te voy queriendo cada día un poco mas…
cuanto tiempo vamos a esperar?

Me muero por abrazarte, y que me abraces tan fuerte,
me muero por divertirte, y que me beses cuando despierte,
acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca,
me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan
susurrando palabras que llegan a este pobre corazón…
voy sintiendo el fuego en mi interior.

Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus
puertas,
y vencer esas tormentas que nos quieran abatir.
Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba,
besarnos hasta desgastarnos nuestros labios.
Y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar,
dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. (A duo)

Me muero por explicarte, lo que pasa por mi mente,
me muero por intrigarte, y seguir siendo capaz de sorprenderte,
sentir cada día ese flechazo al verte.
¿Que mas dará lo que digan? ¿Qué mas dará lo que piensen?
Si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar,
el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. (Amaia Montero)

Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus
puertas,
y vencer esas tormentas que nos quieran abatir.
Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba,
besarnos hasta desgastarnos nuestros labios.
Y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar,
dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. (A duo)

Castellà

Sin miedo a nada

Me muero por suplicarteeque note vayas, mi vida,
me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas,
más me callo y te marchas,
mantengo la esperanza de ser capaz algún día
de no esconder las heridas
que me duelen al pensr que te vot queriendo cada día un poco más
¿Cuanto tiempo vamos a esperar?
Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte,
me muero por divertirme y que me beses cuando despierte
acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca,,
Me voy perdiendo en tu aroma,
me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este
pobre corazón

Castellà

sin miedo a nada

Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida
me muero por escucharte decir las cosas que nunca dirás
mas me callo y te marchas
aún tengo la esperanza de ser capaz algun día
de no esconder la heridas que me duelen
al pensar que te voy queriendo cada día un poco más
cuánto tiempo vamos a esperar.

Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte
me muero por divertirte y que me beses cuando despierte
acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca
me voy perdiendo en tu aroma
me voy perdiendo en tus labios que se acercan
susurrando palabras que llegan
a este pobre corazón
voy sintiendo el fuego en mi interior.

Me muero por conocerte saber qué es lo que piensas
abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas
que nos quieran abatir centrar en tus ojos mi mirada
cantar contigo al alba
besarnos hasta desgastarnos nuestros labios
y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla
crear, soñar, dejar todo surgir aparcando el miedo a sufrir.

Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente
me muero por intrigarte
y seguir siendo capaz de sorprenderte
sentir cada día ese flechazo
al verte que más dará lo que digan
que más dará lo que piensen si estoy loca es cosa mía
y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor
vuelvo a ver brillar la luz del sol.

Me muero por conocerte saber qué es lo que piensas
abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas
que nos quieran abatir centrar en tus ojos mi mirada
cantar contigo al alba
besarnos hasta desgastarnos nuestros labios
y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla
crear, soñar, dejar todo surgir aparcando el miedo a sufrir.

Me muero por conocerte saber qué es lo que piensas
abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas
que nos quieran abatir centrar en tus ojos mi mirada
cantar contigo al alba
besarnos hasta desgastarnos nuestros labios
y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla
crear, soñar, dejar todo surgir aparcando el miedo a sufrir.

Castellà
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Sin miedo a nada

SIN MIEDO A NADA

Me muero por suplicarte,
Que no te vayas mi vida.
Me muero por escucharte,
Decir las cosas que nunca digas.
Más me callo y te marchas.

Mantengo la esperanza
De ser capaz algún día
De no esconder las heridas
Que me duelen al pensar,
Que te voy queriendo
Cada día un poco más.
Cuanto tiempo vamos a esperar.

Me muero por abrazarte
Y que me abraces tan fuerte.
Me muero por divertirte
Y que me beses
Cuando despierte
Acomodado en tu pecho.

Hasta que el sol aparezca
Me voy perdiendo en tu aroma
Me voy perdiendo en tus labios
Que se acercan susurrando
Palabras que llegan
a este pobre corazón.
Voy sintiendo el fuego
En mi interior.

Me muero por conocerte,
Saber que es lo que piensas
Abrir todas tus puertas
Y vencer esas tormentas
Que nos quieran abatir.

Centrar en tus ojos mi mirada.
Cantar contigo al alba.
Besarnos hasta desgastarnos
Nuestros labios.
Y ver en tu rostro cada día

Crecer esa semilla
Crear, soñar,
Dejar todo surgir
Aparcando el miedo
Al sufrir.

Me muero por explicarte
Lo que pasa por mi mente.
Me muero por intrigarte
Y seguir siendo capaz de sorprenderte.
Sentir cada día
Ese flechazo al verte

¿Qué más dará lo que digan?
¿Qué más dará lo que piensen?
Si estoy loco es cosa mía
Y ahora vuelvo a mirar
El mundo a mi favor.
Vuelvo a ver brillar

Castellà

La luz del sol.

Sin miedo a nada

SIN MIEDO A NADA

Me muero por suplicarte,
Que no te vayas mi vida.
Me muero por escucharte,
Decir las cosas que nunca digas.
Más me callo y te marchas.

Mantengo la esperanza
De ser capaz algún día
De no esconder las heridas
Que me duelen al pensar,
Que te voy queriendo
Cada día un poco más.
Cuanto tiempo vamos a esperar.

Me muero por abrazarte
Y que me abraces tan fuerte.
Me muero por divertirte
Y que me beses
Cuando despierte
Acomodado en tu pecho.

Hasta que el sol aparezca
Me voy perdiendo en tu aroma
Me voy perdiendo en tus labios
Que se acercan susurrando
Palabras que llegan
a este pobre corazón.
Voy sintiendo el fuego
En mi interior.

Me muero por conocerte,
Saber que es lo que piensas
Abrir todas tus puertas
Y vencer esas tormentas
Que nos quieran abatir.

Centrar en tus ojos mi mirada.
Cantar contigo al alba.
Besarnos hasta desgastarnos
Nuestros labios.
Y ver en tu rostro cada día

Crecer esa semilla
Crear, soñar,
Dejar todo surgir
Aparcando el miedo
Al sufrir.

Me muero por explicarte
Lo que pasa por mi mente.
Me muero por intrigarte
Y seguir siendo capaz de sorprenderte.
Sentir cada día
Ese flechazo al verte.

¿Qué más dará lo que digan?
¿Qué más dará lo que piensen?
Si estoy loco es cosa mía
Y ahora vuelvo a mirar
El mundo a mi favor.
Vuelvo a ver brillar
La luz del sol.

Castellà
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viajar contigo

viajar contigo - aviones de cristal

Esa noche de verano que te conocía ya quise besarte
ahora casa noche sueño con tu melodía y puedo tocarte
pero cuando me despierto se desvanece tu cuerpo
me encantó soñar contigo

Me levanté una mañana, tu melodía aun sonaba
me vestí de traje y luego en el parque, arranqué una flor
me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón
pero me quedé dormido y llegue hasta la última estación
y allí no había nadie, tan solo estaba yo.

Ya no queda nada más que decirse adiós, y eso me duelo…
pienso que un hasta luego siempre es mejor, cuando parece
que la vía se termina y se separan nuestras vidas
me encantó viajar contigo

Me levanté una mañana, tu melodía aun sonaba
me vestí de traje y luego en el parque, arranqué una flor
me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón
pero me quedé dormido y llegue hasta la última estación
y allí no había nadie, tan solo estaba yo.

Me vestí de traje y luego en el parque, arranqué una flor
me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón
pero me quedé dormido y llegue hasta la última estación
y allí no había nadie, tan solo estaba yo.

Tan solo estaba yo…

Castellà

Altres Cançons de Nadal

Avui és Nadal

Avui és Nadal, un altre cop;
però aquest cop sembla diferent.
Vaig omplint la casa d´arbres i llumetes.

I et vaig esperant, perquè avui és Nadal.
si cada ovella té el seu corral,
el teu és el meu.

Que a part de gastar diners,
de menjar torrons,
de fer-nos regals
i cantar cançons...
També és amor i amistat,
pau i dolor,
i estàs tu i estic jo i estem junts cantant :

Bon Nadal a tothom!
(Cantem per la pau)
Bon Nadal a tothom!
(Cantem per amor)
Bon Nadal! Que avui és un dia per ser feliç!
Desitjar-vos a tots: MOLT BON NADAL!

Avui és Nadal, i estic content

Català

do poder compartir-ho amb tu.
Que són molts anys, moltes raons
i ho passem tots junts.

Avui és Nadal i potser no hi som tots.
Alçarem les copes,
cridarem el seu nom.

Mantindrem vius els seus records,
i per un moment el tindrem allà,
en boca de tots.
I estarem bebent,
menjant torrons,
fent-nos regals
i cantant tots junts :

Bon Nadal a tothom!
(Cantem per la pau)
Bon Nadal a tothom!
(Cantem per amor)
Bon Nadal! Que avui és un dia per ser feliç!
Desitjar-vos a tots: MOLT BON NADAL!

Caga Tió (el de tota la vida)

Caga tió,,
de mel i mató,
si no vols cagar,
un cop de bastó!

Català

Caga tió (Gossos)

He vist la mare coure canalons,
i he vist el pare com remena dos capons.
I corre l´àvia a posar-se un bon vestit;
la tieta vetlla i cuida els més petits.
Jo he de posar més menjar al tió
i ma germana assaja una cançó.
S´obre la porta i ja arriben els meus cosins;
i per l´escala sento pujar els meus veïns.

I porten bosses plenes de turrons,
hi ha cava i neules que són per tothom.
Com voldria viure sempre així...!
Avui és Nadal.

Caga tió,
d´avellanes i turrons.
Si no cagues bé,
et donaré un cop de bastó!

Als peus de l´arbre hi ha un tió petit,
amb una manta treta del meu llit
bé l´acarona perquè no tingui fred;
i un got ple d´aigua per poder passar la set.

Ha arribat l´hora de cantar-li unes cançons,
velles nadales conegudes per tothom.
És el meu avi qui ens fa anar a una habitació,
mentre ens convida a seure a tots en un racó.

I reflexiona sobre el sentit del Nadal,
i ens encoratja a creure que no tot s´hi val.
Hauriem de poder viure sempre així:
amb l´esperit del Nadal.

Caga tió,
d´avellanes i turrons.
Si no cagues bé,
et daré un cop de bastó! PUM!!!

Si no cagues bé
et donaré un cop de bastó!

Català
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Com un estel

Com un estel
que omple el cel
et porta un senyal
per aquest Nadal.

És a casa teva...és el teu costat,
et dóna la llum,l´amor,l´amistat.
i tot el que et toca...pren vida a l´insant,
i fa que la màgia sigui realitat...

Com un estel
que omple el cel
et porta un senyal
per aquest Nadal.

Com un estel
que omple el cel
et porta un senyal
per aquest Nadal.

Català

El rock dels pastorets

FA-SOL
Estava a l’establia sense llum ni res
FA-SOL
tenia fred Maria, Jesús i Josep.
FA-SOL
De sobte baixà un àngel amb la llum del cel
FA-SOL
i cantaven tots alhora amb el rock dels pastorets...

       DO
AMB EL ROCK,							          SOL
EL ROCK DELS PASTORETS,
	RE	     DO
TOT EL MÓN ALLÀ A BETLEM,
  SOL			   RE
BALLAVA EL ROCK DELS PASTORETS.

FA-SOL
Poc a poc anava arribant més gent,
FA-SOL
i dins aquella cova s’escalfava l’ambient.
FA-SOL
El nen petit ballava i els seus pares també,
FA-SOL
i els convidats flipaven amb el rock dels pastorets...

FA-SOL
Un pastoret no volia ballar,
FA-SOL
sortí de la casa i es posà a plorar.
FA-SOL
El nen Jesús en veure’l va sortir amb ell,
FA-SOL
i els dos contents ballaven amb el rock dels pastorets...

FA-SOL
Van trucar a la porta eren els tres reis,
FA-SOL
guiats per un estel venien de l’Orient.
FA-SOL
En veure l’alegria d’aquell gran aplec,
FA-SOL
amb molt de gust ballaven amb el rock dels pastorets...

FA-SOL

Català

Si vols una alegria com la de Betlem,
FA-SOL
viu la teva vida estimant la gent.
FA-SOL
Quan Nadal arriba no pots parar quiet,
FA-SOL
per això balla amb nosaltres amb el rock dels pastorets...

És un desig (Josep Thió)

Com cada any el desembre
ens acosta el Nadal.;
i amb els passos de llebre
arribem a cap d´any.

I tindràs nova agenda,
i potser faràs balanç.
I et proposaràs per l´any que arriba
ser millor que abans.

I quan toquin les 12 campanades
potser t´haurà quedat algun raïm.
Serà que amb cada gra que et queda a taula
es mor un desig.

Que cada nit,
sigui la nit més bella.
Que aquest any nou
porti pau a tot el món.
Que cada nen
neixi sota una estrella.
És un desig,
i el volem per tothom.

Llargues nits de desembre
preferint els portals.
A la negra nit hi ha la promesa
de la llum que vindrà.

I quan toquin les 12 campanades
encara ens quedarà tota la nit
Que cada nou viatge es comença
molt abans de sortir.

Que cada nit,
sigui la nit més bella.
Que aquest any nou
porti pau a tot el món.
Que cada nen
neixi sota una estrella.
És un desig,
i el volem per a tu.

Que cada nit,
sigui la nit més bella.
Que aquest any nou
porti pau a tot el món.
Que cada nen
neixi sota una estrella.
És un desig,
i el volem per a tothom.

Català

Nadal en Soledat (Whiskyn´s)

Ja som nadal.Ha passat una altre any.
Els carrers s´iluminen, mudats anuncien que és nadal. De nou a taula enguany famílies
reunides destapant somriures, és nadal.

Però un estel apagat d´algú ben a la vora que ha de brindar a soles.
S´estarà tot el dia el sofà tan sols en companyia de fotos antigues, recordant els que s´en
han anat, se li entela la vista sempre que les mira.
Fan tn mal sentir els del pis de dalt...
Mentre ningú consolaun cor vell que grinyola.

Català
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El nadal no és ben bé igual quan la nostàlgia apaga la màgia sense algú al costat.
I, en soledat, sent alegria per un instant veient les cares de tants infants il·lusionades
perquè és el dia de Nadal.

Li costa tant entendre el seu voltant...
Però a força de coratge va omplint el paissatge
amb cabells blancs reflectits al mirall.

Cada un és una imatge del seu llarg viatge.
S´ha passat mitja vida pecant, trampejant l´altra mitja espera el seu dia.

El nadal no és ben bé igual quan la nostàlgia apaga la màgia sense algú al costat.i, en
soldat sent alegria per un instant veient les cares de tants infants il·lusionades perquè és
el dia de Nadal.

Petit garçon

Dans un manteau rouge et blanc
 dans un trieur porté pour le vent
  il descendra par la chemine
petit garçon il est l’ heure de la le se couche.

Tes yeux se voient
écoute les étoiles
tout est calme
fredonner attentat tu le trine
tin tan tin a voulez
et demain au matin
petit garçon
tu trouvera
sans de cousons
toutes les joues que tu a rêves
petit garçon il est l’ heure d’allez se couchez.

Tes yeux se voient
écoute les étoiles
tout est calme
fredonner attentat tu le trine
tin tan tin a voulez
et demain au matin
petit garçon
tu trouvera
sans de cousons
toutes les joues que tu a rêves
petit garçon il est l’ heure d’allez se couche.

Petit garçon il est l’ heure d’allez se couche
et mantenan il est l’heure d’allez se couche

Francès

Quan somrius

Ara que la nit s´ha fet més llarga
ara que les fulles ballen danses al racó,
ara que els carrers estan de festa,
avui que la fred du tants records.

Ara que sobren les paraules,
ara que el vent bufa tant fort,
avui que no em fa falta veure´t,
ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat.

És Nadal al meu cor

Català

quan somrius content de veure´m
quan la nit es fa més freda
quan t´abraces al meu cos.

I les llums de colors,
m´il·luminen nit i dia
les encens amb el somriure
quan em parles amb el cor.

És el buit que deixes quan t´aixeques,
és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú,
són petits detalls tot el que em queda
com queda al jersei un cabell llarg.

Vas dir que mai més tornaries
el temps pacient ha anat passant
qui havia de dir que avui estaries esperant
que ens trobéssim junts al teu costat.

És Nadal al teu cor
quan somric content de veure´t,
quan la nit es fa més neta,
quan m´abraço al teu cos.

I les llums de colors
m´il·luminen nit i dia,
les encén el teu somriure
quan et parlo amb el cor.

Tió

tió,tió
caga turróns,
avellanes i pinyons,
per les festes de nadal,
caga si us plau!
si no vols cagar...
garrotada va!

Català

Un altre cop nadal

Amagats sota els llençols, fuguin per un
forat del món senser, covert d´estrelles.
Els records es van fonent, bombolles de
sabó esclatant al cel, la lluna és tendre.
Els dies es van fent més curts, la roba és
bruta, i el cor tan fred.
Demà serà un dia més, però, avui ja
és Nadal unaltre cop.
Assegut en un racó l´espai inconsient
lluny de la por, i els neguits tràgics...
El buit dels que van dir adéu, el dia farà
un any, va esgarrapant, aquell mes fràgil.
El vent s´en duu la veu del temps, s´acosta
l´hora del gran té, els carrers corren pelns
de gent que compren, serà un altre cop,
serà un altre cop, Nadal un altre cop, un altre
cop Nadal.
Els dies cop més freds, la roba bruta, el
cor tan net, demà serà un dia més, però,
avui ja és Nadal un altre cop, és Nadal
un altre cop, Nadal un altre cop,
un altre cop, Nadal.

Català
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Aquelles nits de Nadal

El record d’aquelles nits de Nadal,
un any més recordant que no hi ets,
em creia fer-ho tan bé,
em creia tan diferent,
i ara no hi ets,
i sense tu fa tan fred.

El record d’aquell llit, el record d’un petó,
el record d’aquelles nits de Nadal,
on tot era especial, on el temps m’era igual,
cada instant era un regal de Nadal, cada instat era un regal.

I ara tot sol recordant que no hi ets,
i aquelles nits que mai més tornaran.
He perdut tant de temps,
intentant-te trobar,
però ja no hi ets,
i sense tu fa tan fred.

El record d’aquell llit, el record d’un petó,
el record d’aquelles nits de Nadal,
on tot era especial on el temps m’era igual,
cada instat era un regal de Nadal, cada instat era un regal de Nadal.

Com han canviat les coses,
com hancanviat el món,
no perdo l’esperança
en un dia com avui,
que no estem sols
un dia com Nadal.

El record d’aquell llit, el record d’un petó,
el record d’aquelles nits de Nadal,
on tot era especial on el temps m’era igual,
cada instat era un regal de Nadal,
el record d’aquell llit, el record d’un petó,
el record d’aquelles nits de Nadal,
on tot era especial on el temps m’era igual,
cada instat era un regal de Nadal, cada instat era un regal de Nadal, cada instat era un
regal, de Nadal.

Català

El rècord d´aquelles nits de Nadal

El rècord d´aquelles nits de Nadal,
un any més recordant que no hi ets.
Em creia fer-ho tan bé,
em creia tan diferent.
I ara no hi ets,
i sense tu fa tant fred.

El rècord d´aquell llit,
el rècord d´un petó.
El record d´aquelles nits de Nadal,
on tot era especial
on el temps m´era igual.
Cada instant era un regal de Nadal,
cada instant era un regal...

I ara tan sol,
recordant qye no hi ets,
i aquelles nits
 que mai més tornaran.
He perdut tan de temps,
intentant-te trobar,
però ja no hi ets
i sense tu fa tan fred...

El rècord d´aquell llit,
el rècord d´un petó.
El record d´aquelles nits de Nadal,

Català

on tot era especial
on el temps m´era igual.
Cada instant era un regal de Nadal,
cada instant era un regal de Nadal.

Com han canviat les coses,
com ha canviat el món.
No perdo l´esperança
un dia com avui que no estem sols
un dia com Nadal.

El rècord d´aquell llit,
el rècord d´un petó.
El record d´aquelles nits de Nadal,
on tot era especial
on el temps m´era igual.
Cada instant era un regal de Nadal,
cada instant era un regal de Nadal.

El rècord d´aquell llit,
el rècord d´un petó.
El record d´aquelles nits de Nadal,
on tot era especial
on el temps m´era igual.
Cada instant era un regal de Nadal,
cada instant era un regal de Nadal.

Engrunes de neula a dins del xampany  (JOSEP THIÓ)

Aquesta nit santa és nit de Nadal
farem un pessebre a dins la ciutat.
Un vell sense sostre es mira els coloms,
el vi l´escalfa, l´acompanya un gos.

El fanal escup un llum gris i fred,
uns punkies s´abracen al mig del carrer.
El vell sense sostre es posa a cridar
la gent dissimula al passar pel davant.

La ciutat es mou al voltant de l´argent;
les papereres són plenes de gots i retrets.
El vell s´ha adormit i ara no sent
les cançons de nadal que sonen al carrer.

Rampatamplam que les figues són verdes;
rampatamplam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran la setmana del Ram.

Rampatamplam que les figues són verdes;
rampatamplam que ja maduraran.
Engrunes de neula a dins del xampany:
que trist que pot ser el dia de Nadal.

Aquesta nit santa és nit de Nadal.
Campanes de guerra, repiquen timbals;
bojos guiats per profetes ja morts
sacrifiquen anyells per un déu d´amor.

Rampatamplam que les figues són verdes;
rampatamplam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran la setmana del Ram.

Rampatamplam que les figues són verdes;
rampatamplam que ja maduraran.
Engrunes de neula a dins del xampany:
que trist que pot ser el dia de Nadal

Català
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Ja no neva mai (Gossos)

Flocs de porexpan cauen a terra i no es desfan
llàgrimes de fred com boles de cristall.
A Batlem m´en vull anar, i no se que he de portar
i ara tot es plàstic, tot sembla fantàstic.
Rera l´aparador un camell, un rei i un senyor
que compra un bitlllet per anar a veureu tot
en melcior i en Gaspar esperant en Baltesar
i ell es desepera, rera la frontera

Ja no neva mai
nits de porexpan
Mil bombetes brillen i fan que el cel no es vegi mai
pugen el impostos i les ganes van baixant
vull conèixer l´Euro, dÈu estar forrat,
que viu amb aquell Gordo i amb les tres reis mags
A Batlem me´n vull anar
per conèixer el Ramadam.
Que tinc uns colegues, de l´estiu passat
vam fer unes rialles pujant a Montserrat

Ja no neva mai,
nits de porexpan

Junts farem noves festes
fent que tot l´any sigui Nadal.

Ja no neva mai,
nits de porexpan

Català

mirar-nos als ulls

Vam insultar-nos tant,
vam fer-nos tan de mal
i ara que els anys ens han anat passant,
no entenc de que ha servit.
Potser seria ara un bon moment
per dir que ho sento molt.

Sento haver-te enganyat,
sento haver-te cridat.
Però ara que el temps
ens ha anat apropant,
podem seguir ballant.
Que som prou grans
 per mirar-nos als ulls
i sense plorar, desitjar-nos
Bon Nadal, molt bon Nadal.

Però no passem d´aquí,
ara que els dos sabem
que no estem fets
per viure i morir junts,
no temtem més la sort.
Després de tot,
potser no és bon moment,
potser no ho sigui mai.
Potser és bon moment, per mirar-nos als ulls
i dir-nos Bon Nadal,
abans de dir-te adéu,
dir-nos adéu.
Abans de dir-nos adéu,
dir-nos adéu,
dir-nos adéu.

Català

Mirar-nos als ulls

Vam insultar-nos tan
Vam fer-nos tan de mal
I ara que els anys ens han anat passant
No entenc de que han servit,
Poder seria ara un bon moment
Per dir que ho sento molt.
Sento haver-te enganyat,
Sento haver-te cridat,
Però ara que el temps
Ens ha anat apropant
Podem seguir ballant,
Que som prou grans per mirar-nos als ulls
I sense plorar desitjar-nos bon Nadal
Molt bon Nadal...
Però no passem d’ aquí ara que els dos sabem
Que no estem fets per viure i morir junts,
No temptem més la sort
Després de tot, potser no és bon moment
Potser no ho sigui mai.
Potser és bon moment de mirar-nos als ulls
Dir-nos bon Nadal, abans de dir-te adéu,
Dir-nos adéu, abans de dir-nos adéu,
Dir-nos adéu, dir-nos adéu.

Català

No hi som tots ( Betagarri)

Diuen que arriba l´hivern,
tot estarà bé
si arriba el nou any també.
La pluja i el fred,
avui el foc encendrem.

Molt feliços sereu
si així ho voleu,
desembre blanc i blanca neu
el nen i la creu...
Que contents esteu.

Això que havia de ser només una cançó
que parlés de nadal i amor
de quant ens agrada la pau al món
dels nostres desigs d´una vida millor.
No m´apeteix que parli d´això
parlarà d´amics, distància i dolor.
Perquè aquesta nit, en aquesta taula
falta un germà i sobra un lloc.

Català

Porteu-me carbó (Marc Parrot)

Estimats reis d’orient m’he portat malament,
un any més  he tornat a fallar,
 no he pugut evitar ser sincer,
 he tret zero en actitud i he suspès  per vocació,
M’he deixat guiar pel cor.

Se que tinc un forat a la mà,
 i  amagat a la màniga un as,
Sempre fent volar coloms,
d’un tret mato vint pardals,
Sempre vaig buscant raons.

Porteu-me carbó, porteu-me carbó
Porteu-me carbó, que  no he estat bo

No he deixat d’arribar sempre tard,
 No he après a esperar i ser pacient,
I tinc gran facilitat a ficar els dits a l’endoll
i la pota fins el coll.
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Amaral

Días de verano

No quedan días de verano para pedirte perdón, para borrar del pasado el daño que te
hice yo. Sin besos de despedida y sin palabras bonitas, porque te miro a los ojos y no me
sale la voz. Si pienso en tí, siento que esta vida no es justa, Si pienso en tí y en la luz de
esa mirada tuya. No quedan días de verano, el viento se los llevó y un cielo de nubes
negras cubría el último adiós. Y fue sentir de repente tu ausencia, como un eclipse de sol,
porque no vas a mi vera. Si pienso en tí, siento que esta vida no es justa. si pienso en tí y
en la luz de esa mirada tuya. Desde esos días de verano, vivo en el reino de la soledad. Y
nunca vas a saber cómo me siento, nadie va a adivinar cómo te recuerdo. Si pienso en tí,
siento que esta vida no es justa, si pienso en tí y esa mirada tuya. No quedan días de
verano.

Castellà

El universo sobre mi

Sólo queda una vela
encendida en medio de la tarta
y se quiere consumir
Ya se van los invitados
tú y yo nos miramos
sin saber bien qué decir
Nada que descubra lo que siento
que este día fue perfecto
y parezco tan feliz
Nada como que hace mucho tiempo
que me cuesta sonreír.

(Chorus)
[Quiero vivir, quiero gritar
quiero sentir, el universo sobre mi
quiero correr en libertad,
quiero encontrar mi sitio]

Una broma del destino
una melodía acelerada,
en una canción
que nunca acaba
Ya he tenido suficiente
necesito a alguien que comprenda
que estoy sola
en medio un montón de gente.
¿Qué puedo hacer?

(Chorus)

Todos los juguetes rotos
todos los amantes locos
todos, los zapatos de charol
Todas las casitas de muñecas
donde celebraba fiestas
donde sólo estaba yo
Vuelve el espíritu olvidado
del verano del amor!

(Chorus) x2

Como un náufrago en el mar
quiero encontrar mi sitio...

Sólo queda una vela
encendida en medio de la tarta

Castellà

y se quiere consumir...

Marta, Sebas guille y  los demas

Marta me llamo a las seishora española. Solo para hablar, solo se sentia sola porque
Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires. El dinero se acabó ya no hay sitió para nadie.
Donde empieza y donde acabara el destino que nos une y que no se parara. Yo estoy
sola en el hotel, estoy viendo amanecer . Santiago de Chile se despierta entre montañas.
Aguirre toca la guitarra en la 304. Un gato rebelde que anda medio enamorado de la
señorita rock and roll, aunque no lo ha confesado,eso lo se yo. Son mis amigos, en la
calle pasabamos las horas. Son mis amigos por encima de todas las cosas. Carlos me
contó que a su hermana Isabel la echaron del trabajo sin saber por que. No le dieron ni
las gracias porque estaba sin contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no
tendras que soportar al imbecil de tu jefe ni un minuto mas. Son...
Alicia fue ha vivir a Barcelona y hoy ha venido a mi memoria. Claudia tubo un hijo y de
Guille i los demas ya no se nada. Son ...

Castellà

Moriría por vos

MORIRÍA POR VOS (Amaral)

Do   Fa              Lam      Sol
Como Nicolas Cage en Living las Vegas

Do   Fa           Lam     Sol
Veo caer la nieve en la hierba,

Lam   Fa        Do Sol  (Do Fa Lam Sol)
Un Robinson en una isla desierta.

Do   Fa              Lam      Sol
Como Nicolas Cage en Living las Vegas

Do     Fa            Lam      Sol
Soy el invierno contra tu primavera,

Lam   Fa             Do       Sol   (Do Fa Lam Sol)
Un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera.

Fa      Sol            Do
Será tu voz, será el licor,

          Sol                  Fa
Serán las luces de esta habitación,

          Sol            Do
Será el poder de una canción,

          Sol               Do Fa Lam Sol
pero esta noche moriría por vos.

Do   Fa              Lam      Sol
Como Nicolas Cage en Living las Vegas

Do       Fa           Lam      Sol
No tengo planes más allá de esta cena,
Lam      Fa          Do       Sol   (Do Fa Lam Sol)
Es un misterio hacia dónde la noche nos lleva.

Do   Fa              Lam      Sol
Como Nicolas Cage en Living las Vegas

Do       Fa          Lam      Sol
Vamos, mi niño, a perder la cabeza
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Lam       Fa         Do      Sol    (Do Fa Lam Sol)
Como si fuera nuestro último día en la tierra.

Fa      Sol            Do
Será tu voz, será el licor,

          Sol                  Fa
Serán las luces de esta habitación,

          Sol            Do
Será el poder de una canción,

          Sol               Do Fa Lam Sol
pero esta noche moriría por vos.

no te fallaré

El mismo camino que nos ha visto crecer , el mimso camino que nos une y nos separa , el
mimso que un dia sueño vulevo a recorrer  el mimso y los mimsos no quiero que canvie
nada .
las mismas palabras que me unieron a ti ayer , las mismas palabras que nos juntaran
mañana , los mismos sentidos que ahora vuelven a encender aquellos recuerdos que
ahora me atan a tu espalda , la vida no es igual sin ti , sin ti la vida ya no es nada , de que
me servira vivir si al final no te encontrara.
nos prometimos junto al mar nunca cambiar , y aquellas olas hoy ahogaron las palabras ,
y ahora que todo vuelve al fin a su lugar desde esta playa ganaremos mil batallas desde
hoy y por siempre , mis amigos sois el fuerte y tu el alma de mi suerte , la vida no fue igual
sin ti , conmigo aqui no estarás solo , ya se de que sirvió vivir si al final lo tengo todo , la
vida no fue igual sin ti , conmigo aqui no estaras solo , ya se de sirvio vivir si al final lo
tengo todo , si al final lo tengo todo

Castellà

Salir corriendo

Nadie puede guardar toda el agua del mar
En un vaso de cristal
¿Cuántas gotas tienes que dejar caer
Hasta ver la marea crecer?
¿Cuántas veces te ha hecho sonreír?
Esta no es manera de vivir
¿Cuántas lágrimas puedes guardar
En tu vaso de cristal?
Si tienes miedo, si estás sufriendo
Tienes que gritar y salir, salir corriendo
¿Cuántos golpes dan las olas
A lo largo del día en las rocas?
¿Cuántos peces tienes que pescar
Para hacer un desierto del fondo del mar?
¿Cuántas veces te ha hecho callar?
¿Cuánto tiempo crees que aguantarás?
¿Cuántas lágrimas vas a guardar
En tu vaso de cristal?
Si tienes miedo, si estás sufriendo
Tienes que gritar y salir, salir corriendo.

Castellà

SALTA

Corre con los pelos al viento
en un mar de destellos
corre hasta quedarte casi sin aliento
salta con los brazos abiertos
ya no toques el suelo y tu cuerpo
remonta el vuelo hacia el cielo

Por primera vez sabes
que esto no es un sueño
ahora estamos despiertos
este es nuestro momento

Salta aunque nadie te comprenda
por encima de cabezas huecas
salta como un gato
tu no eres un pájaro enjaulado

Nadie sabe nuestro secreto
nadie quiere saberlo
ellos viven con los zapatos en el suelo
salta con los brazos abiertos con los pelos al viento
este es nuestro momento
salta aunque nadie te comprenda
por encima de cabezas huecas
salta como un gato
tu no eres un pájaro enjaulado

Salta aunque nadie te comprenda
por encima de cabezas huecas
salta como un gato
que tu no eres un pájaro
salta aunque nadie te comprenda
por encima de cabezas huecas
salta como un gato
nunca má serás un pájaro enjaulado
salta salta salta (x2)

Castellà

sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada,
Una gota de lluvia mojando mi cara
Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo
Solía pensar que el amor no es real,
Una ilusión que siempre se acaba
Y ahora sin ti no soy nada
Sin ti niña mala,
Sin ti niña triste
Que abraza su almohada
Tirada en la cama,
Mirando la tele y no viendo nada
Amar por amar y romper a llorar
En lo más cierto y profundo del alma,
Sin ti no soy nada
Los días que pasan,
Las luces del alba,
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada
Porque yo sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Me siento tan rara,
Las noches de juerga se vuelven amargas
Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara
Soy sólo un actor que olvidó su guión,
Al fin y al cabo son sólo palabras que no dicen nada
Los días que pasan,
Las luces del alba,
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada
Qué no daría yo por tener tu mirada,
Por ser como siempre los dos
Mientras todo cambia
Porque yo sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
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Americanes

Ahora te puedes marchar

Ahora te puedes marchar
Letra y música de Ivor Raymonde, Mike Hawker
Interpretada por Luis Miguel

Eb   Cm    Eb   Cm    Eb   Cm    Eb   Cm

Si Ebtú me hubieras dicho siempre Cmla verdad,

si huEbbieras respondido cuando Cmte llamé,

si huAbbieras aBbmado cuanAbdo te aBbmé

seEbrías en mis sueños la meCmjor mujer.

Si Abno supiste aBbmar, Ab   Bb  aAbhora te pueBbdes marEbchar.

Eb   Cm    Eb   Cm
Si tú supieras lo que yo sufrí por ti
teniendo que olvidarte sin saber por qué...
y ahora me llamas, me quieres ver,
me juras que has cambiado y piensas en volver.
Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.

Eb   D   C   B

B  Aléjate de mí, no hay Ebnada más que hablar,

Bb  contigo Gyo perdí, Cm  ya tengo con quién gaBbnar.

Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di,
que nadie te ha cuidado como te cuidé,
por eso comprendo que estás aquí,
pero ha pasado el tiempo y yo también cambié.
Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.

Eb   Cm    Eb   Cm    Ab   Bb   Ab   Bb   Eb   Cm    Ab   Bb   Ab   Bb   Ab   Bb   Eb   Eb   D
C   B
Aléjate de mí...

Ya sé que no hubo nadie...

G   Em

Si Cno supiste aDmar, C  D  aChora te pueDdes marGchar.

G   Em    G   Em    G   Em    G   Em    G   Em    G   Em    G

Castellà

ALL THE SMALL THINGS (BLINK 182)

All the small things
True care, truth brings
I´ll take one lift
Your ride, best trip

Always, I know

Anglès

You´ll be at my show
Watching, waiting
Commiserating

Say it ain´t so, I will not go
Turn the lights off, carry me home
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na

Late night, come home
Work sucks, I know
She left me roses by the stairs
Surprises let me know she cares

Say it ain´t so, I will not go
Turn the lights off, carry me home
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na

Say it ain´t so, I will not go
Turn the lights off, carry me home
Keep your head still, I´ll be your thrill
The night will go on, my little windmill

Say it ain´t so, I will not go (na na na na na na na na na na)
Turn the lights off, carry me home (na na na na na na na na na na)
Keep your head still, I´ll be your thrill (na na na na na na na na na na)
The night will go on, the night will go on (na na na na na na na na na na)
My little windmill

Angels ( Robbie Williams)

ANGELS ( Robbie Williams )

MI
I sit and wait
                LA                                                                                     SI
Does an angel contemplate my fate
		MI
And do they know

The places where we go
	LA
When we´re grey and old
SI	MI
´cause I´ve been told
		LA
That salvation lets their wings unfold
		RE
so when I´m lying in my bed
                   LA
Thoughts running through my head
                   MI
And I feel that love is dead
RE               LA          MI       MI
I´m loving angels instead

Chorus:
                                                   MI               SI                     C#m
And through it all she offers me protection
	          LA
A lot of love and affection
	MI
Whether I´m right or wrong
	SI
And down the waterfall
	C#m
Wherever it may take me
			LA
I know that life won´t break me
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      MI           G#m      F#m
When I come to call she won´t forsake me
RE               LA                 MI
I´m loving angels instead

( Lo mismo)
When I´m feeling weak
And my pain walks down a one way street
I look above
And I know I´ll always be blessed with love
And as the feeling grows
She breathes flesh to my bones
And when love is dead
I´m loving angels instead

Because the night

Sim      Sol          La         Sim
Take me now, baby, here as I am.
	Sol	      La    Sim
Pull me close try and understand.
	  Sol		 La      Sim
Desire is hunger, is the fire I breathe.
	  Sol	     La        Sim
Love is a banquet on which we feed.
Sol       La            Re   La
Come on now, try and understand
    Sim    Sol                    La
the way I feel when I´m in your hand.
Re      Sol               La
Take my hand; come under cover.
     Do                  Sim		     Fa#
They can´t hurt you now, can´t hurt you now, can´t hurt you now.

Chorus:

Sim      Sol                 La
Because the night belongs to lovers.
Sim      Sol                 La  Sim
Because the night belongs to lust.
        Sol                 La
Because the night belongs to lovers.
Sim     Sol		  La  Sim
Because the night belongs to us.

             Second verse:

Have I doubt when I´m alone?
Love is a ring on the telephone.
Love is an angel disguised as lust,
here in our bed until the morning comes.
Come on now, try and understand
the way I feel under your command.
Take my hand as the sun descends.
They can´t touch you now, can´t touch you now, can´t touch you now.

Repeat chorus

Ending:

     Re    La        Re	       La     		   Sim   La
With love we sleep; with doubt the viscious circle turn and turns.
Re La	     Sim    La	   Re       La
Without you I cannot live, forgive the yearning, burning
    Sol     Re	   Sol
I believe in time, too real to feel,
   Sim		 Re	       Sol             Fa#
so touch me now, touch me now, touch me now.
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Cocacola - I'd like to teach the world to sing

I'd like to buy the world a home
And furnish it with love
Grow apple trees and honey bees
And snow white turtle doves

(CHORUS)

I'd like to teach the world to sing
Sing with me (background)
In perfect harmony
I'd like to buy the world a Coke
And keep it company
That's the real thing

(REPEAT CHORUS)

(CHORUS 2)

What the world wants today
Coca-Cola (background)
Is the real thing

(REPEAT CHORUS 2)
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Come on let's go

Come On Let's Go
Ritchie Valens

Well.... Come on let's go let's go let's go little darlin'
Tell me that you'll never leave me
Come on Come on let's go again
and again and again and again

Well.... Now swing me swing me swing me way darling
Come on let's go little darlin'
Let's go let's go again once more

Well..... I love you so yeah and I'll never let you go
Come along baby soon
Oh pretty baby I love you so well...

Let's go let's go let's go little sweet heart
Now that we can always be together
Come on come on let's go again
Let's go

(solo)

I love you so yeah and I'll never let you go
Come along baby soon
Oh pretty baby I love you so well...

Let's go let's go let's go little darlin'
Tell me that you'll never leave me
Come on Come on let's go and again
and again and again and again

Well.... Now swing me swing me swing me way darling
Come on let's go little darlin'
Come on come on let's go again
and again and again and again

Come on Let's go and do it again
and again and again and again
and again and again and again
Come on let's go and do it again
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Day is done

(Quan el sol es pon - en Català)

G                   Am
Tell me why you're crying my son,
D                              G
I know you're frightened like everyone.
Em                        Am
Is it the thunder in the distance you fear?
Bm                  C       Am    D
Will it help if I stay very near
D     G
I am here.

G            C             G
And if you take my hand my son,
G            D                    G
All will be well when the day is done,
G           C               G
And if you take my hand my son,
G            D                    G
All will be well when the day is done.

G       D            G            D            G
Day is done, Day is done, Day is done, Day is done.

G                   Am
Do you ask why I'm sighing, my son?
D                              G
You shall inherit what mankind has done.
Em                        Am
In a world filled with sorrow and woe,
Bm                  C       Am    D
If you ask me why this is so...
D               G
I really don't know.

G            C             G
And if you take my hand my son,
G            D                    G
All will be well when the day is done,
G           C               G
And if you take my hand my son,
G            D                    G
All will be well when the day is done.

G                   Am
Tell me why you're smiling, my son,
D                              G
Is there a secret you can tell everyone?

Em                        Am
Do you know more than those that are wise?
Bm                  C       Am    D
Can you see what we all must disguise
D                     G
Through your loving eyes?

G            C             G
And if you take my hand my son,
G            D                    G
All will be well when the day is done,
G           C               G
And if you take my hand my son,
G            D                    G
All will be well when the day is done.
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G            C             G
And if you take my hand my son,
G            D                    G
All will be well when the day is done,
G           C               G
And if you take my hand my son,
G            D                    G
All will be well when the day is done.

Don't Answer Me

Alan Parsons

Don't Answer Me
(Eric Woolfson - Lead Vocal)

If you believe in the power magic,
I can change your mind
And if you need to believe in someone,
Turn and look behind
When we were living in a dream world,
Clouds got in the way
We gave it up in a moment of madness
And threw it all away
Don't answer me, don't break the silence
Don't let me win
Don't answer me, stay on your island
Don't let me in
Run away and hide from everyone
Can you change the things we've said and done?
If you believe in the power of magic,
It's all a fantasy
So if you need to believe in someone,
Just pretend it's me
It ain't enough that we meet as strangers
I can't set you free
So will you turn your back forever on what you mean to me?
Don't answer me, don't break the silence
Don't let me win
Don't answer me, stay on your island
Don't let me in
Run away and hide from everyone
Can you change the things we've said and done?
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Don't cry for me Argentina

It won't be easy, you'll think it strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love after all that I've done
You won't believe me
All you will see is a girl you once knew
Although she's dressed up to the nines
At sixes and sevens with you

I had to let it happen, I had to change
Couldn't stay all my life down that hill
Looking out of the window, staying out of the sun
So I chose freedom
Running around trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to

Don't cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance

And as for fortune, and as for fame
I never invited them in
Though it seemed to the world they were all I desired
They are illusions
They're not the solutions they promised to be
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The answer was here all the time
I love you and hope you love me

Don't cry for me Argentina......

Don't cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you
But all you have to do is look at me to know
that every word is true

Donna

Richie Valens

Oh, Donna, Oh, Donna
Oh, Donna, Oh, Donna

I had a girl
Donna was her name
Since she left me
I've never been the same
'cause I love my girl
Donna, where can you be? Where can you be?

Now that you're gone
I'm left all alone
All by myself
To wander and roam
'cause I love my girl
Donna, where can you be? Where can you be?

Well, darlin', now that you're gone
I don't know what I'll do
All the time and all my love for yo-ou-ou

I had a girl
Donna was her name
Since she left me
I've never been the same
'cause I love my girl
Donna, where can you be? Where can you be?

Oh, Donna, Oh, Donna
Oh, Donna, Oh, Donna
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El rodamón

Doncs dorm descansa d´aquest dia    SOL/DO
que el món sol ja va avançant       RE/SOL
quan jo sento que un tren passa     SOL/DO
me´n recordo del teu cant.          RE/SOL

Tu no tens més que el que portes
i els cabells se´t tornen blancs
tingues fe en que un dia
trobaràs el teu descans.

Del demà no te´n preocupis
viu l´avui sigues valent
potse trobis aqust vespre
un lloc a raser del vent.

No ets amic dels policies
i ells estan per tot arreu.
Però un dia seràs lliure

Català

no te´ls trobaràs prop teu.

Doncs dorm...

(ang. Hobo's Lullaby)

Franco Un-American (NOFX)

I never thought about the universe, it made me feel small
Never thought about the problems of this planet at all
Global warming, radio-active sites
Imperialistic wrongs and animal rights! no!

Why think of all the bad things when life is so good?
Why help with an ’am’ when there’s always a ’could’?
Let the whales worry about the poisons in the sea
Outside of California, it’s foreign policy

I don’t want changes, I have no reactions
Your dilemmas are my distractions

That’s no way to go, Franco un-American
No way to go, Franco un-American
No way to go, Franco un-American
No way to go, Franco, Franco un-American

I never looked around, never second-guessed
Then I read some Howard Zinn now I’m always depressed
And now I can’t sleep from years of apathy
All because I read a little Noam Chomsky

I’m eating vegetation, ’cause of fast food nation
I’m wearing a couple of shoes ’cause of globalization
I’m watching Michael Moore expose the awful truth
I’m listening to public enemy and Reagan youth

I see no world peace ’cause of zealous armed forces
I eat no breath-mints ’cause their from de-hoofed horses
Now I can’t believe; what an absolute failure
The president’s laughing ’cause we voted for Nader

That’s no way to go, Franco un-American
No way to go, Franco un-American
No way to go, Franco un-American
Where can we go, Franco un-American

I want to move north and be a Canadian
Or hang down low with the nice Australians
I don’t want to be another ’i-don’t-care-ican’
What are we gonna do Franco, Franco un-American
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HANDLE THIS (SUM41)

You said it once before, you don´t do those things you used to anymore.
You say in doubt, were fading out, forgetting who we used to be.

Cause I will bring you down,
I don´t want to miss, I don´t think you can handle this.
You´ve lost what you can´t find; it´s never what you had in mind.

You take it with a smile; it´s so easy when you´re always in denial
Just in time but out of line I can´t make all the same mistakes you want me to.

Cause I will bring you down,
I don´t want to miss, I don´t think you can handle this.
You´ve lost what you can´t find; it´s never what you had in mind.

Your giving up you know it´s not what you need.
And it´s true what you´re going through.
Try so hard not listen to everything I never say.

Cause I will bring you down,
I don´t want to miss, I don´t think you can handle this.
You´ve lost what you can´t find; it´s never what you had in mind.
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I´m getting over getting used to,
And after all that I put you through now I see I´m not the only one.

I never thought It´d ever come to,
This in fact was never what you wanted from me or how you meant it to be

HELL SONG (SUM 41)

Everybody´s got their problems
Everybody says the same things to you
It´s just a matter how you solve them
And knowing how to change the things you´ve been through

I feel I´ve come to realize
How fast life can be compromised
Step back to see what´s going on
I can´t believe this happened to you
This happened to you

It´s just a problem that I´m faced with am I
Not the only one who hates to stand by
Complications that are first in this line
With all these pictures running through my mind

Knowing endless consequences
I feel so useless in this
Get back
Step back
And as for me, I can´t believe

Part of me, won´t agree
Cause I don´t know if this for sure
Suddenly, suddenly
I don´t feel so insecure

Part of me, won´t agree
Cause I don´t know if this for sure
Suddenly, suddenly
I don´t feel so insecure
Anymore

Everybody´s got their problems
Everybody says the same things to you
It´s just a matter how you solve them
But what else are we supposed to do

Part of me, won´t agree
Cause I don´t know if this for sure
Suddenly, suddenly
I don´t feel so insecure

Part of me, won´t agree
Cause I don´t know if this for sure
Suddenly, suddenly
I don´t feel so insecure
Anymore

Why do things that matter the most
Never end up being our choice
Now that I find no way so bad
I don´t think I knew what I had

Why do things that matter the most
Never end up being our choice
Now that I find no way so bad
I don´t think I knew what I had
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I just call to say I love you

Stevie Wonder

No new year's day to celebrate.
No chocolate covered candy hearts to give away.
No first of spring, no song to sing.
in fact here's just Another ordinary day.

No April rain no flowers bloom.
No wedding Saturday within the month of June.
But what it is, is something true.
Made up of these three words that I must say to you.

I just called to say I love you.
I just called to say how much I care.
I just called to say I love you.
And I mean it from the bottom of my heart.

No summer's high no warm July.
No harvest moon to light one tender August night.
No autumn breeze no falling leaves.
Not even time for birds to fly to southern skies.

No libra sun no Halloween.
No giving thanks to all the Christmas joy you bring.
But what it is, though old so new.
To fill your heart like no three words could ever do.

I just called to say I love you.
I just called to say how much I care, I do.
I just called to say I love you.
And I mean it from the bottom of my heart.

I just called to say I love you.
I just called to say how much I care, I do.
I just called to say I love you.
And I mean It from the bottom of my heart.
Of my heart, of my heart.
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I only want to be with you

I don't know what it is that makes me love you so.
I only know I never wanna let you go
'cos you started something, can't you see.
Ever since we met you've had a hold on me.
I happens to be true, I only want to be with you.

It doesn't matter where you go or what you do.
I wanna spend each moment of the day with you.
Look what has happened with just one kiss.
I never knew that I could be in love like this.
It's crazy but it's true5 I only want to be with you.

      You stopped and smiled at me,
      asked me if I'd care to dance.
      I fell into your open arms,
      I didn't stand a chance.

Now, listen, honey, I just wanna be beside you everywhere.
As long as we're together, honey, I don't care
'cos you started something, can't you see.
Ever since we met you've had a hold on me.
No matter what you do, I only want to be with you.

      You stopped and smiled at me,
      asked me if I'd care to dance.
      I feel into your open arms,
      I didn't stand a chance.

Now, listen, honey, I just wanna be beside you everywhere.
As long as we're together, honey, I don't care
'cos you started something, can't you see.
Ever since we met you've had a hold on me.
No matter what you do, I only want to be with you.
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No matter, no matter what you do, I only want to be with you.
No matter, no matter what you do, I only want to be with you.

           - Ivor Raymonde & Mike Hawker

_________________________________________________

[Do]
I don't know what it is that makes me [lam]love you so.
I [Do]only know I never wanna [lam]let you go
'cos [rem7]you started [Sol]something, [[rem7]can't you [Sol]see.
[Do]Ever since we met you've had a [lam]hold on me.
I [Fa]happens to be [Sol]true, I [Fa]only want to [Sol]be with [Do]you.

…

[Lab]You stopped and smiled at me,
[Do]asked me if I'd [Fa]care to [Do]dance.
I [Sol]fell into your [Em]open arms,
I [lam]didn't sta[Re]nd a [Sol]chance.[Sol7]

[Sol7]Now, listen, honey, [Do]I just wanna …

I will always love you

I Will Always Love You
Whitney Houston

VERSE 1:
A7    D   A7       D
   If I    should stay,
               Bm       D             G          A7
   I would only be in your way-a-a-ay.
        D    A7         D
   So I go,   but I know,
        Bm                     D               G        A7
   I´ll think of you each step of the way-a-a-ay.
         D  Bm  G  A7       D          Bm  G
   And I     will always love you-oo-oo,
         A7                D   G  A7
   will always love you.
VERSE 2:
          D      A7            D
   Bittersweet    memories,
            Bm        D                  G       A7
   that´s all I am taking with me-ee-ee.
          D    A7                        D
   So goodbye,    please don´t cry,
                Bm               D             G A7
   we both know I´m not what you need.
         D Bm  G  A7            D          Bm  G
   And I     will always love you-oo-oo,
         A7               D   G A7
   will always love you.
VERSE 3:
      D   A7                       D
   I hope    life treats you kind,
           Bm            D
   and I hope you have all that you ever
              G  A7
dreamed of.
         D          A7                         D
   And I wish    you joy and happiness,
            Bm                   D
   but above all of this, I wish
        G  A7
you love,
         D  Bm  G   A7       D          Bm  G   A7
   And I     will always love you-oo-oo,
                            D   G   D
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   will always love you.

i will survive

I will survive
At first I was afraid I was petrified
Kept thinkin´ I could never live without you by my side;
But then I spent so many nights
Thinkin´ how you did me wrong
And I grew strong
And so you´re back from outer space
I just walked in to find you here with that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock
I should have made you leave your key
If I´d´ve known for just one second you´d back to bother me

Go on now, go walk out the door
Just turn around now
(´cause) you´re not welcome anymore
Weren´t you the one who tried to hurt me with goodbye
Did I crumble
Did you think I´d lay down and die?
Oh no, not.I. I will survive
Oh as long as I know how to love I know I´ll stay alive;
I´ve got all my life to live,
I´ve got all my love to give and I´ll survive,
I will survive. Hey hey.
It took all the strength I had not to fall apart
Kept trying´ hard to mend the pieces of my broken heart,
And I spent oh so many nights
Just feeling sorry for myself. I used to cry
But now I hold my head up high
And you see me somebody new
I´m not that chained up little person still in love with you,
And so you feel like droppin´ in
And just expect me to be free,
Now I´m savin´ all my lovin´ for someone who´s lovin´ me
Go on now.. etc.
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IN TOO DEEP (SUM41)

The faster we´re falling,
We´re stopping and stalling.
We´re running in circles again
Just as things we´re looking up
You said it wasn´t good enough.
But still we´re trying one more time.

Maybe we´re just trying to hard.
When really it´s closer than it is too far

Cause I´m in too deep, and I´m trying to keep,
Up above in my head, instead of going under.
Cause I´m in too deep, and I´m trying to keep,
Up above in my head, instead of going under.
Instead of going under.

Seems like each time
I´m with you I loose my mind,
Because I´m bending over backwards to relate.
It´s one thing to complain
But when you´re driving me insane
Well then I think it´s time that we took a break.

Maybe we´re just trying to hard.
When really it´s closer than it is too far

Cause I´m in too deep, and I´m trying to keep,
Up above in my head, instead of going under.
Cause I´m in too deep, and I´m trying to keep,
Up above in my head, instead of going under.
Instead of going under.
Instead of going under.
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I can´t sit back and wonder why.
It took so long for this to die.
And I hate it when you fake it.
You can´t hide it you might as well embrace it.
So believe me it´s not easy.
It seems that something´s telling me,

Cause I´m in too deep, and I´m trying to keep,
Up above in my head, instead of going under.
Cause I´m in too deep, and I´m trying to keep,
Up above in my head, instead of going under.
Instead of going under.
instead of going under.

instead of going under again.
instead of going under.
instead of going under again.
instead of going under again.

I´m Sorry

I´m Sorry
Brenda Lee

I´m sorry, so sorry
That I was such a fool.
I didn´t know
Love could be so cruel.
Oh oh oh oh uh-oh oh yes.

You tell me mistakes
Are part of being young
But that don´t right
The wrong that´s been done.

[spoken]
(I´m sorry) I´m sorry -
(So sorry) So sorry.
Please accept my apology,
But love is blind,
And I was to blind to see.
Oh oh oh oh uh-oh oh yes.

You tell me mistakes
Are part of being young
But that don´t right
The wrong that´s been done.
Oh oh oh oh uh-oh oh yes.

I´m sorry, so sorry
Please accept my apology
But love was blind,
And I was too blind to see.
(Sorry)
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Killing me softly

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song

I heard he sang a good song
I heard he had a style
And so I came to see him
And listen for a while

Anglès

And there he was this young boy
A stranger to my eyes

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song

I felt all flushed with fever
Embarrassed by the crowd
I felt he found my letters
And read each one out loud
I prayed that he would finish
But he just kept right on

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song

He sang as if he knew me
In all my dark despair
And then he looked right through me
As if I wasn't there
And he just kept on singing
Singing clear and strong

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song.....

L'estranya joguina

Ll/M: Paxton (?)
Adap: J. Soler/ Xesco Boix

Un vespre, quan jo era petit
-ho recordo bé-,
el pare, en tornar del treball,
em va dur un paquet molt gran.

Corprès, el vaig desembolicar;
amics, què deurà ser?
Si els nusos feien el tossut,
jo ho era molt més que ells.

	Fa zippp!... i es mou,
	i-toppp!, si en té prou,
	brrrm,!, quin enrenou!
	Què deu ser, amics,
	que em ve tan de nou?
	Salta i balla com un ou.

En veure'l, jo vaig obrir uns ulls!
Vaig quedar sorprès.
Tenia dos piuets vermells,
talment dos barrufets.

primer, vaig tocar el primer,
i l'altre després;
corria amunt i avall pel pis,
jo me l'escoltava com...

Tornada

I gira-li que tomba-li,
del dret a l'inrevés;
ara se'n va sota el sofà;
el busco i ja no hi és!

El pare riu, que riu, que riu,
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jo vinga a plorar.
Però el sol va tornar a brillar
quan vaig poder escoltar.

Tornada

Els anys, amics, passen volant
i cal sembrar a temps.
Ara ja sóc un home gran,
tinc un petit hereu.

Té una joguina que jo sé,
n'està embadalit,
perquè té dos piuets vermells,
talment dos barrufets...

Tornada

La cruel guerra

La cruel guerra brama
i en Joan ha de partir
jo no vull restar sola
de dia i nit

No vull restar sola
això em destrossa el cor
deixa´m venir, deixa´m
- No, amor meu, no

Demà ja és diumenge;
l´altre has de partir
el teu capitá et crida
i cal obeir.
El teu capitá et crida
això em destrossa el cor.
deixa´m venir, deixa´m
- No, amor meu, no.

Em tallaré les trenes
d´home em vestiré
seré el teu camarada
quan junts marxarem
Seré el teu camarada
ningú no ho sabrà
Deixa´m venir, deixa´m
- No,amor meu, no

Oh, estimat escolta´m
no siguis tan cruel
jo t´estimo molt més
que tot el món junt
t´estimo molt més
tant que no ho sé dir
Deixa´m venir,deixa´m
- Si,amor meu, si

Català

More than words

 G... Cadd9... Am7... C... C.D. G...

 VERSE:

     G          Cadd9
      Saying I love you is

      Am7             C       D         G
      not the words I want to hear from you

     G                Cadd9
      It's not that I want you

Anglès

      Am7            C      D    Em
      not to say but if you only knew

      Bm7   Am7
      Ho-ow ea-sy

      D              G      D/F#     Em
      It would be to show me how you feel

      Bm7       Am7       D7              G7
      More than words  is all you have to do

      G7              C
      To make it real

      C         Cm              G
      Then you wouldn't have to say

                Em7
      That you love me 'cos

      Am7     D7     G
      I'd  already know

BRIDGE:

     G                 D/F#   Em        Bm      C
      What would you do if my heart was torn in two

     C                    G/B     Am7             D7                G
      More than words to show you feel that your love for me is real

    G                   D/F#  Em7        Bm7    C
      What would you say if I took those words away?

     C                     G/B      Am7
      Then you couldn't make things new

              D7             G
      Just by saying I love you

(Repeat intro x2)

VERSE 2

      Now that I've tried to
      Talk to you and make you understand
      All that you have to do is
      Close your eyes and just reach out your hands
      And touch me
      Hold me close don't ever let me go
      More than words
      Is all I ever needed you to show
      Then you wouldn't have to say
      That you love me
      Cos I'd   All Ready Know

REPEAT BRIDGE AD LIB AND FADE

Posted by Ric Kelly(ric@achenar.demon.co.uk)

 Play with fingers and slightly off the beat to get the feel of the song.
 If possible, mute the strings  between chords to get the percussive
"chunk" that Nuno gets on the album.

Play hard, Have fun

MOTIVATION (SU41)

What´s the difference of never knowing at all
When every step I take is always too small.
Maybe it´s just something I can´t admit but lately,
I feel like I don´t give a shit.
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Motivation such an aggravation,
Accusations don´t know how to take them.
Inspiration´s getting hard to fake it.
Concentration´s never hard to brake it.
Situation never what you want it to be.

What´s the point of never making mistakes
Self-indulgence is such a hard habit to brake.
It´s all just a waste of time in the end.
I don´t care so why should I even pretend.

Motivation such an aggravation,
Accusations don´t know how to take them.
Inspiration´s getting hard to fake it.
Concentration´s never hard to brake it.
Situation never what you want it.

Nothing´s new, everything´s the same.
It keeps on dragging me down, it´s getting kind of lame.
I´m falling further behind, there´s nothing to explain.
No matter what you say nothing ´s gonna change my mind.

Can´t pretend on doubt until the end.
It seems like leaving friends has become
This years trend and though I can´t pretend.
It´s not the same but who´s to blame,
For all those stupid things I never said.

Motivation such an aggravation,
Accusations don´t know how to take them.
Inspiration´s getting hard to fake it.
Concentration´s never hard to brake it.
Situation never what you want it to be.

Motivation such an aggravation,
Accusations don´t know how to take them.
Inspiration´s getting hard to fake it.
Concentration´s never hard to brake it.
Situation never what you want it to be.

Never what you want it to be.
Never what you want it to be.

my bloody valentine

Oh, my love, please don´t cry
I´ll wash my bloody hands and we´ll start a new life

I ripped out his throat
And called you on the telephone to take off my disguise
Just in time to hear you cry

When you mourn the death of your bloody valentine
The night he died
You mourned the death of your bloody valentine
One last time

Singing...

Oh my love please don´t cry I´ll wash my bloody hands
And we´ll start a new life
I don´t know much at all, I don´t know wrong from right
All I know is that I love you tonight

There was...
Police and flashing lights
The rain came down so hard that night and the
Headlines read "a lover died"
No tell-tale heart was left to find

When you mourn the death of your bloody valentine
The night he died
You mourned the death of your bloody valentine
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One last time

Singing...

Oh my love please don´t cry I´ll wash my bloody hands
And we´ll start a new life
I don´t know much at all, I don´t know wrong from right
All I know is that I love you tonight

Tonight...

He dropped you off I followed him home
Then I stood outside his bedroom window
Standing over him he begged me not to do
What I knew I had to do ´cause I´m so in love with you

Oh my love please don´t cry I´ll wash my bloody hands
And we´ll start a new life
I don´t know much at all, I don´t know wrong from right
All I know is that I love you tonight

Tonight...

Piano Man

Billy Joel

It's nine o'clock on a Saturday
The regular crowd shuffles in
There's an old man sitting next to me
Makin' love to his tonic and gin

He says, "Son, can you play me a melody?
I'm not really sure how it goes
But it's sad and it's sweet and I knew it complete
When I wore a younger man's clothes"

La la la, de de da
La la, de de da da da

Chorus:
Sing us a song, you're the piano man
Sing us a song tonight
Well, we're all in the mood for a melody
And you've got us feelin' alright

Now John at the bar is a friend of mine
He gets me my drinks for free
And he's quick with a joke or to light up your smoke
But there's someplace that he'd rather be
He says, "Bill, I believe this is killing me."
As the smile ran away from his face
"Well I'm sure that I could be a movie star
If I could get out of this place"

Oh, la la la, de de da
La la, de de da da da

Now Paul is a real estate novelist
Who never had time for a wife
And he's talkin' with Davy who's still in the navy
And probably will be for life

And the waitress is practicing politics
As the businessmen slowly get stoned
Yes, they're sharing a drink they call loneliness
But it's better than drinkin' alone

Chorus

It's a pretty good crowd for a Saturday
And the manager gives me a smile
'Cause he knows that it's me they've been comin' to see
To forget about life for a while
And the piano, it sounds like a carnival
And the microphone smells like a beer
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And they sit at the bar and put bread in my jar
And say, "Man, what are you doin' here?"

Oh, la la la, de de da
La la, de de da da da

Chorus

Pretty woman

Roy Orbison

Pretty woman, walkin' down the street,
Pretty woman, the kind I'd like to meet,
Pretty woman,
I don't believe you
You're not the truth,
No one can look as good as you....Mercy

Pretty woman, oh won't you pardon me,
Pretty woman, I couldn't help but see,
Pretty woman,
That you look lovely as can be,
Are you lonely just like me.

RARRGH!

Pretty woman stop a while,
Pretty woman talk a while,
Pretty woman give your smile to me.
Pretty woman, yeah yeah yeah,
Pretty woman walk my way,
Pretty woman say you'll stay, with me.

Cuz I need you, I'll treat you right,
Come to me baby, be mine tonight

Pretty woman, don't walk on by,
Pretty woman, don't make me cry,
Pretty woman,
Don't walk away hey....Okay
If that's the way it must be OK.
I guess I'll go on home it's late,
Maybe tomorrow night but wait...
What do I see

Is she walking back to me?
Yea she's walking back to me.
Ohhhhhhhh pretty woman!
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Puff the magic dragon

(PUFF el drac màgic)

  C               Em    F            C
Puff the magic dragon lived by the sea
      F               C      Am
And frolicked in the autumn mist
       D7                G7
In a land called Honah Lee

   C            Em    F                C
Little Jackie Paper loved that rascal PUFF
      F                       C     Am
And brought his strings and sealing wax
     D7   G7      C
And other fancy stuff

G7  C               Em     F           C
Oh PUFF the magic dragon lived by the sea
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         F             C     Am
And frolicked in the autumn mist
      D7                G7
In a land called Honah Lee

  C              Em      F           C
PUFF the magic dragon lived by the sea
          F             C    Am
And frolicked in the autumn mist
      D7           G7    C    G7
In a land called Honah Lee

   C                   Em        F                   C
Together they would travel on a boat with billowed sails
  F            C        Am        D7              G7
Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail
  C                Em          F                  C
Noble kings and princes would bow when ere they came
  F                  C          Am        D7         G7       C
Pirate ships would low'r their flag when PUFF roared out his name

G7   C              Em      F           C
Oh PUFF the magic dragon lived by the sea
          F             C    Am
And frolicked in the autumn mist
      D7          G7     C
In a land called Honah Lee

    C            Em         F              C
A dragon lives forever but not so little boys
   F                C     Am       D7             G7
Painted wings and giant rings make way for other toys
      C             Em             F              C
One grey night it happened jackie paper came no more
     F                  C   Am   D7          G7      C
And PUFF that mighty dragon he ceased his fearless roar
     C                 Em     F                     C
His head was bent in sorrow green scales fell like rain
 F              C       Am    D7               G7
PUFF no longer went to play along the cherry lane

   C                    Em    F                 C
Without his life long friend PUFF could no be brave
    F                  C    Am   D7       G7        C  G7
So PUFF that mighty dragon sadly slipped into his cave

  C               Em    F            C
Puff the magic dragon lived by the sea
      F               C      Am
And frolicked in the autumn mist
       D7                G7
In a land called Honah Lee
   C            Em    F                C
PUFF the magic dragon lived by the sea
       F                C      Am
And frolicked in the autumn mist
       D7           G7   C
In a land called Honah Lee

Quan el sol es pon

Ll/M: Yarrou (?)
Adap: J. Soler/ Xesco Boix

Digue'm, per què plores, fill meu?
Jo sé que veus en els ulls de la gent
un cel de dubtes, ennegrit de pors,
però tu saps que jo estic vora teu,
vora teu.

	Si em dons la mà,      __
	jo et vetllaré el son,  _ Bis
	blau i vermell,         _
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	quan el sol es pon.    __

	Quan es pon,        _
	quan el sol es pon, _ (3 veg)
	quan es pon.

Per què de neguits i afanys
els homes grans han omplert el món;
tu em preguntes, vols que et digui per què;
jo només et sé dir: som estranys,
som estranys.

Tornada

Guarda el teu somriure, fill meu,
mai no te'l venguis ni l'omplis de nit,
res no envegis que no puguis guanyar,
i el sol d'or, dia clar, serà teu,
serà teu.

Tornada ]bis

-------------------------------------------------------------------

[Re]
Digue'm, per què [Sol]plores, fill meu?
[La]Jo sé que veus en els [Re]ulls de la gent
[sim]un cel de dubtes, enne[mim]grit de pors,
però tu [La]saps que jo es[La7]tic vora teu,
vora [Re]teu.

[Re]
	Si em dons la [Sol]mà,
	jo et vetllaré el [Re]son,
	blau i ver[La]mell,
	quan el sol es [Re]pon.

[Re7]
	Si em dons la [Sol]mà,
	jo et vetllaré el [Re]son,
	blau i ver[La]mell,
	quan el sol es [Re]pon.    __

	Quan es [La]pon,
	quan el sol es pon,
	Quan es [Re]pon,
	quan el sol es pon,
	Quan es [La]pon,
	quan el sol es pon,
	Quan es [Sol]pon,
	quan el sol es [Re]pon,

Something Stupid

I know I stand in line
until you think you have the time
to spend an evening with me

And if we go some place to dance
I know that there´s a chance
you won´t be leaving with me

And afterwards we drop into a quiet little place
and have a drink or two
And then I go and spoil it all
by saying something stupid
like :"I love you"

I can see it in your eyes
you still despise the same old lies
you heard the night before

And though it´s just a line to you

Anglès

for me it´s true
and never seemed so right before

I practice everyday
to find some clever lines to say
to make the meaning come true

But then I think I´ll wait
until the evening gets late
and I´m alone with you

The time is right
your perfume fills my head
the stars get red
and oh, the night´s so blue

And then I go and spoil it all
by saying something stupid
like: "I love you"

The time is right
your perfume fills my head
the stars get red
and oh, the night´s so blue

And then I go and spoil it all
by saying something stupid
like: "I love you"

"I love you"
"I love you"... (continues till fade)

Stan (Eminem)

STAN

Chorus:
My tea´s gone cold I´m wondering why I..
Got out of bed at all
The morning rain clouds up my window..
And I can´t see at all
And even if I could it´ll all be gray,
But your picture on my wall
It reminds me, that it´s not so bad,
It´s not so bad..

Dear Slim, I wrote but you still ain´t callin
I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom
I sent two letters back in autumn, you must not-a got ´em
There probably was a problem at the post office or somethin
Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot ´em
but anyways; fuck it, what´s been up?  Man how´s your daughter?
My girlfriend´s pregnant too, I´m bout to be a father
If I have a daughter, guess what I´ma call her?
I´ma name her Bonnie
I read about your Uncle Ronnie too I´m sorry
I had a friend kill himself over some bitch who didn´t want him
I know you probably hear this everyday, but I´m your biggest fan
I even got the underground shit that you did with Skam
I got a room full of your posters and your pictures man
I like the shit you did with Rawkus too, that shit was fat
Anyways, I hope you get this man, hit me back,
just to chat, truly yours, your biggest fan
This is Stan

Chorus

Dear Slim, you still ain´t called or wrote, I hope you have a chance
I ain´t mad - I just think it´s FUCKED UP you don´t answer fans
If you didn´t wanna talk to me outside your concert
you didn´t have to, but you coulda signed an autograph for Matthew
That´s my little brother man, he´s only six years old
We waited in the blistering cold for you,
Four hours and you just said, "No."
That´s pretty shitty man - you´re like his fuckin idol
He wants to be just like you man, he likes you more than I do
I ain´t that mad though, I just don´t like bein lied to
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Remember when we met in Denver - you said if I´d write you
you would write back - see I´m just like you in a way
I never knew my father neither;
He used to always cheat on my mom and beat her
I can relate to what you´re saying in your songs
so when I have a shitty day, I drift away and put ´em on
cause I don´t really got shit else so that shit helps when I´m depressed
I even got a tattoo of your name across the chest
Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds
It´s like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me
See everything you say is real, and I respect you cause you tell it
My girlfriend´s jealous cause I talk about you 24/7
But she don´t know you like I know you Slim, no one does
She don´t know what it was like for people like us growin up
You gotta call me man, I´ll be the biggest fan you´ll ever lose
Sincerely yours, Stan -- P.S. We should be together too

Chorus

Dear Mister-I´m-Too-Good-To-Call-Or-Write-My-Fans,
this´ll be the last package I ever send your ass
It´s been six months and still no word - I don´t deserve it?
I know you got my last two letters;
I wrote the addresses on ´em perfect
So this is my cassette I´m sending you, I hope you hear it
I´m in the car right now, I´m doing 90 on the freeway
Hey Slim, I drank a fifth of vodka, you dare me to drive?
You know the song by Phil Collins, "In the Air Tonight"
about that guy who coulda saved that other guy from drowning
but didn´t, then Phil saw it all, then at a a show he found him?
That´s kinda how this is, you coulda rescued me from drowning
Now it´s too late - I´m on a 1000 downers now, I´m drowsy
and all I wanted was a lousy letter or a call
I hope you know I ripped ALL of your pictures off the wall
I love you Slim, we coulda been together, think about it
You ruined it now, I hope you can´t sleep and you dream about it
And when you dream I hope you can´t sleep and you SCREAM about it
I hope your conscience EATS AT YOU and you can´t BREATHE without me
See Slim; {*screaming*}
Shut up bitch!  I´m tryin to talk!
Hey Slim, that´s my girlfriend screamin in the trunk
but I didn´t slit her throat, I just tied her up, see I ain´t like you
cause if she suffocates she´ll suffer more, and then she´ll die too
Well, gotta go, I´m almost at the bridge now
Oh shit, I forgot, how´m I supposed to send this shit out?

Chorus

Dear Stan, I meant to write you sooner but I just been busy
You said your girlfriend´s pregnant now, how far along is she?
Look, I´m really flattered you would call your daughter that
and here´s an autograph for your brother,
I wrote it on the Starter cap
I´m sorry I didn´t see you at the show, I musta missed you
Don´t think I did that shit intentionally just to diss you
But what´s this shit you said about you like to cut your wrists too?
I say that shit just clownin dogg,
C´mon - how fucked up is you?
You got some issues Stan, I think you need some counseling
to help your ass from bouncing off the walls when you get down some
And what´s this shit about us meant to be together?
That type of shit´ll make me not want us to meet each other
I really think you and your girlfriend need each other
or maybe you just need to treat her better
I hope you get to read this letter, I just hope it reaches you in time
before you hurt yourself, I think that you´ll be doin just fine
if you relax a little, I´m glad I inspire you but Stan
why are you so mad?  Try to understand, that I do want you as a fan
I just don´t want you to do some crazy shit
I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick
Some dude was drunk and drove his car over a bridge
and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid
and in the car they found a tape, but they didn´t say who it was to
Come to think about, his name was.. it was you
Damn

Stand by me

When the night has come
And the land is dark,
And the moon is the only light we'll see.
No I won't be afraid,
Oh I won't be afraid,
Just as long as you stand, stand by me

So darlin' darlin' stand by me,
Oh stand by me,
Oh stand, stand by me, stand by me.

If the sky that we look upon
Should tumble and fall,
Or the mountain should crumble to the sea.
I won't cry, I won't cry,
No I won't shed a tear,
Just as long as you stand, stand by me.

And darlin' darlin' stand by me,
Oh stand by me,
Whoa stand now, stand by me, stand by me.

Darlin' darlin' stand by me,
Oh stand by me,
Oh stand now, stand by me, stand by me.

Whenever you're in trouble just stand by me,
Oh stand by me,
Whoa stand now, oh stand, stand by me.

Anglès

Such Great Heights

I am thinking it´s a sign that the freckles
in our eyes are mirror images and when
we kiss they´re perfectly aligned
and I have to speculate that God himself
did make us into corresponding shapes like
puzzle pieces from the clay
and true, it may seem like a stretch, but
its thoughts like this that catch my troubled
head when you´re away when I am missing you to death
when you are out there on the road for
several weeks of shows and when you scan
the radio, I hope this song will guide you home

they will see us waving from such great
heights, "come down now," they´ll say
but everything looks perfect from far away,
"come down now," but we´ll stay...

I tried my best to leave this song on your
machine but the persistent beat it sounded
thin upon listening and
that frankly will not fly. you will hear
the shrillest highs and lowest lows with
the windows down when this is guiding you home

they will see us waving from such great
heights, "come down now," they´ll say
but everything looks perfect from far away,
"come down now," but we´ll stay...

Anglès

SUMMER (SUM 41)

It´s far beyond your reach, it holds a place in time,
Somewhere ahead is the back of the line.
I can´t relate to your mistakes, awkwardly speaking with nothing to say.

Caught up in your life, excuses are so lame,
You may be different but I´m still the same.
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The reasons that you thought, the intention that you caught,
You say things are simple we both know they´re not.
You can´t let it go,

Whoa.

You can´t but I know.

Whoa, Whoa you don´t even know.

[Chorus]

It´s not in what you do, more in what you say.

A million questions asked, the remnants of the past.
You´ve always been denied, but always by your side.
I´ve always tried to, to understand you,
the worlds not learning from you.

Whoa. Whoa.

[Chorus]

The Joker

Steve Miller Band
Steve Miller/Ahmet Ertegun/Eddie Curtis

Some people call me the space cowboy, yeah
Some call me the gangster of love
Some people call me Maurice
Cause I speak of the pompitous of love

People talk about me, baby
Say I'm doin' you wrong, doin' you wrong
Well, don't you worry baby
Don't worry
Cause I'm right here, right here, right here, right here at home

Cause I'm a picker
I'm a grinner
I'm a lover
And I'm a sinner
I play my music in the sun

I'm a joker
I'm a smoker
I'm a midnight toker
I sure don't want to hurt no one

I'm a picker
I'm a grinner
I'm a lover
And I'm a sinner
I play my music in the sun

I'm a joker
I'm a smoker
I'm a midnight toker
I get my lovin' on the run
Wooo Wooooo

You're the cutest thing
That I ever did see
I really love your peaches
Want to shake your tree
Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time
Ooo-eee baby, I'll sure show you a good time

Cause I'm a picker
I'm a grinner
I'm a lover
And I'm a sinner
I play my music in the sun
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I'm a joker
I'm a smoker
I'm a midnight toker
I get my lovin' on the run

I'm a picker
I'm a grinner
I'm a lover
And I'm a sinner
I play my music in the sun

I'm a joker
I'm a smoker
I'm a midnight toker
I sure don't want to hurt no one

Wooo Woooo

People keep talking about me baby
They say I'm doin' you wrong
Well don't you worry, don't worry, no don't worry
Cause I'm right here at home

You're the cutest thing I ever did see
Really love your peaches want to shake your tree
Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time
Come on baby and I'll show you a good time

The marvelous toy

(L'estranya joguina)

      D            A7               D                 A7
When I was just a wee little lad, full of health and joy,
    G              D                   E            A7
My father homeward came one night and gave to me a toy.
   D           A7                D           G
A wonder to behold it was, with many colors bright,
                      D                E       A7
And the moment I lay eyes on it, it became my heart's delight.

         D                     A7
It went zip when it moved and pop when it stopped,
     D                       G
And whirrrrrr when it stood still.
                   D                 A7            D
I never knew just what it was and I guess I never will.

     D                 A7              D         A7
The first time that I picked it up, I had a big surprise,
        G                        D
'Cause right on the bottom were two big buttons
       E                    A7
that looked like big green eyes.
   D                    A7              D                  G
I first pushed one and then the other, then I twisted its lid,
                  D            E               A7
And when I set it down again, here is what it did.

    D                      A7                     D                    A7
It first marched left and then marched straight, then marched under a chair,
     G                   D              E          A7
And when I looked where it had gone it wasn't even there.
   D                     A7                      D                 G
I started to cry but my daddy laughted 'cause he knew that I would find,
                         D                      E            A7
When I turned around my marvelous toy would be chugging on behind.

     D                      A7                    D
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A7
The years have gone by too quickly it seems, now I have my own little boy,
     G           D              E                A7
And yesterday I gave to him my marvelous little toy.
     D                        A7                    D                 G
His eyes nearly popped right out of his head and he gave a squeal of glee,
                              D                 E                 A7
Neither one of us knows just what it is but he loves it just like me.

         D                     A7
It went zip when it moved and pop when it stopped,
     D                       G
And whirrrrrr when it stood still.
                   D                 A7            D
I never knew just what it was and I guess I never will.

Unchained melody (Ghost)

DO      lam
Oh, my love
        FA
my darling
        SOL             DO
I´ve hunger for your touch
   lam
alone...
         SOL
lovely time...

And time
goes by
so slowly
and time, can do so much
oh you...
shil more...

    DO       SOL
I need your love
    lam      mim
I need your love
       FA
You´ve spilt your love
SOL-DO
to me

FA               SOL          FA         SOL
Lovely river exploder to the sea, to the sea
to the open eims of the sea, yeah
lovely reiverside, wait for me, wait for me.
I´ll become end home, wait for me.

Oh, my love

Anglès

We belong together

Richie Valens

You're mine and we belong together
Yes, we belong together,for eternity

You're mine, your lips belong to me
Yes, they belong to only me,for eternity

You're mine, my baby and you'll always be
I swear by everything I own
You'll always,always be mine

Anglès

You're mine and,we belong together
Yes, we belong together, for eternity

Zombie

ZOMBIE (The Cramberries)

mi Do Sol Re
mi Do
Another head hangs lowly
Sol Re
Child is slowly taken
mi Do
And the violence caused such silence
Sol Re
Who are we mistaken

mi
But you see, it´s not me
Do
it´s not my family
Sol
in your head, in your head
Re
they are fighting

mi
With their tanks, and their bombs,
Do
and their bombs, and their guns
Sol Re
In your head, in your head they are crying

mi Do
In your head, In your head
Sol Re
Zombie, zombie, zombie
mi Do
What´s in your head in your head, in your head
Sol Re
Zombie, zombie, zombie

mi Do Sol Re
mi Do
Another mother´s breakin´
Sol Re
heart is taking over
mi Do
when the violence causes silence
Sol Re
we must be mistaken

mi Do
It´s the same old theme since 1916
Sol Re
in your head, in your head they´re still fightin´

mi
With their tanks, and their bombs,
Do
and their bombs, and their guns
Sol Re
In your head, in your head they are dying
mi Do
In your head, In your head
Sol Re
Zombie, zombie, zombie
mi Do
What´s in your head in your head, in your head

Sol Re
Zombie, zombie, zombie
mi Do
In your head, In your head
Sol Re
Zombie, zombie, zombie
mi Do

Anglès
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What´s in your head in your head, in your head
Sol Re
Zombie, zombie, zombie

Amparanoia

Antes de hoy

Yo, antes de hoy
fumaba y fumaba
tomaba y tomaba
a ver si te olvidaba
Yo, antes de hoy
fumaba y fumaba
tomaba y tomaba
y no se me pasaba

Rodeada de gente
mirando el futuro
que no llegaba
trago humo, nostalgia
melodia, yo lloraba
marioneta sin vida
no entendia, no veia
cada noche sola,
medio llena,
medio vacia

Un dia desperte
no como ayer,
desperto mi alma
ahora fumo y bebo
con alegria
de fiesta y guaracha
sigo con la misma gente
vivo el presente
mi tiempo es mio
ya no queda nada
de losdias tristes
ya se han ido

Castellà

Jungle 3 la realidad

Tomate tu tiempo
espera el momento
guarda los secretos
dentro de ti no se perderan

ojos y oidos siguen tus pasos
el verdadero se alegra contigo
el falso espera tu fracaso
no puedes engañarte a ti mismo

mejor pocos y buenos
que muchos y malos
pensamientos positivos
acciones con sentidos
no son solo consejos
son deseos y espejos
te miro a ti y me veo

Castellà

La vida te da

A veces, me sorprendo triste
y que hare yo con mi vida
lo que debo hacer, con lo que quiero
lo que quiero tener, con lo que tengo.
Vete tristeza, tu no me interesas
esta sonando la rumba y me llama
me llama a bailar

La vida te da, presion,
y no es de garrafa, no es de sifon.
La vida te da, preocupacion,
deja la preocupa y pasa a la accion
Que sera de la preocupacion, que sera.

A veces, creo que no pasa nada
y algo afecta a mi alma
Me siento mal, conmigo misma,
me siento mal, no encuentro salida.

Ay la vida con sus penas,
con sus alegrias
te da pasion, te regalala sonrisas
ay la vida, ay tu vida, ay mi vida
vive, vive, vive tu vida

Castellà

Little think

This is a song of you
for the wonderful moments with you
this is my single little think
this is only my fantasies

Tranquile, tranquile
c´est pas la peine de sufrir
moi, j´ai compris
c´est pour ca je veux te dire

A little think, a little think, you and me

you know, you know, how much tears in my dreams
you know, the fight never stop
sugar kisses, love me tender, love me all night long
don´t forget me, don´t forget my soul

Anglès

Me voy lejos

Me voy, me voy lejos, ya me despido
me voy de la mentira, a encontrar mi verdad
Se abre un nuevo sendero. Se va la lluvia, brilla el cielo.
Es mi camino lo que más quiero. Es mi cariño mi consejero

Me voy, me voy lejos, ya me despido
me voy por el camino, a crecer para dar

En ese nuevo camino, nuevos y viejos son amigos
la luna de testigo y el mar, en mi pecho la nostealgia no se irá

Me voy, me voy lejos, y vienen conmigo
me voy, en la distancia cerca estarán

Me vuelvo con lo mio. Le debo un tiempo ya perdido
me voy a recuperar la risa. me voy a quererte sin prisa

me voy, me voy lejos es mi destino
me voy, por el camino, a encontrar mi verdad
a encontrar mi verdad

Castellà
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Nada

Nada, yo no tengo na; nada, nai de na
Nada nos vamos a llevar, solo lo que vives
No me arrepiento, de los pasos que he dado
de los errores curados, los errores que vendrán.

No me arrepiento, de haberme equivocado
cuando dije quiero, cuando dije basta
cuando dije
No me arrepiento, de beber la mañana
de querer a mi hermana, perderme en la noche
volverme a perder
No me arrepiento en el fondo de nada
cuando nada es todo, y todo se escapa, queda tiempo o ya se fue

Que mas da, si sale el sol, por aqui o por alli
sale para todos, cuatro dias vamos a vivir
que mas da, si sale el sol, por aca o por alla
sale para todos, cuatro dias tenemos pa gozar

Castellà

Permites madrecita

Permites madrecita, te vengo a acompañar
de tu ronda juevesina, nacio la libertad
permites madrecita, mil hijos tienes ya
que buscaran contigo amor y libertad

Un alba de luceros al cielo alumbraran
campana de victoria tu hijo escuchara

Permites madrecita, tu hijo quiere hablar
si cayo combatiendo, miles de otros tienes ya
busquemos todos juntos, el hijo que no esta
tu pueblo esta presente, mil luces brillaran

permites madrecita, no llores ya jamas
tus ojos me hacen falta, se que me alumbraran
permites madricita, se que me escucharas
no pongas duda alguna, mil hijos tienes ya

Permites madrecita, busquemos por doquier
tu hijo esta presente, ellos lo han de saber
busquemos madrecita, luchemos por saber
quien escondio a tu hijo, tendra que responder

Castellà

Sacaron agua

sacaron agua
sacaron agua
sacaron agua
sacaron agua del pozo
y apagaron la calor
El fuego se fue muriendo
y plantaron el arroz
Cantaron a la madre tierra
Yemeya les escucho
semilla que broto hacia el cielo,
sonrisa mirando al sol
sacaron agua
sacaron agua
sacaron agua

huye si quema, huye de la pena
busca, busca vientro fresco
busca otro aliento, huye si quema

sacaron agua
sacaron agua
sacaron agua

Castellà

sacaron agua de lluvia
recogieron el arroz
pa comerlo con frijoles
y brindaron con ron
sacaron bata y clave
se lio el guaguanco
mujeres, niños danzaron,
hombre lucumi hablo
sacaron agua
sacaron agua
sacaron agua

corre el agua, corre el agua
corre el agua mi yemeya
corre el agua, corre el agua
con corriente espiritual

Somnis

S´ha acabat el Nadal
i tornem a normalitat
tot apunta al desastre mundial

Un altre any que s´en va
altres somnis que arrivaran
somnis de pau, anem en davant

El somni d´uns, els somnis de tots
els de cadascu, les veus de nosaltres
els camins que alguns han fet
el cami que a altres deixare
aixo, aixo, aixo, aixo

Una remor, s´escolta al bar
veus trancadas de tant cantar
rondas de nit, bom temp viandra

Totes les portes, obertes fins ara
i las que esperan, aquelles que esperan
tots els dies son teus i s´en van
tan sols aixo, aixo es el que vola
aixo, aixo, aixo, aixo
tots els dies son teus i s´en va

Català

Tiempo pa mi

Ya nunca tienes tiempo pa mi
siempre estas tan ocupado
los saludos mas forzados
los instantes son robados
tanto tiempo queriendolo decir

Ya nunca tienes tiempo pa mi
y me muero de pena
soy la primera en perdonarte
la primera en excusarte
y no te creo, ni me creo a mi

Y quisiera cantar la rumba
un domingo en el palenque
con toda esa gente, y contigo
y quisiera, que la lluvia no mojara la llama
y se llevara el viento, al tiempo
y a mis ganas, de verte

Quiero regalarte tiempo
Quiero regalarte tiempo
tiempo para quererme, tiempo para cuidarme
Quiero regalarte tiempo
Quiero regalarte tiempo
tiempo pa ti, tiempo pa mi, tiempo dame
Quiero regalarte tiempo
Quiero regalarte tiempo
juega, juega que el tiempo vuela

Y ahora me voy pal dancing

Castellà
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ya no te espero mas

tanto tiempo te estuve esperando
ahora, ahora, ahora
se te acabo tu tiempo

Ven

Tu pelo, tu cara, tu boca
me dicen

soy pieza fundamental
en el puzzle de tu vida
aunque no lo quieras ver
todo mi cuerpo te inspira
te resistes a venir
me resisto a olvidarte
sis palabras habla mi corazon
mi corazon dice...

morena gitana
yo te quiero descubrir
ser tu fantasia
que alumbra tus noches frias
y te dare, te dare, todas mis noches
los dias para amarte
y el alba pa acariciarte

ven, ven, ven, vente
en silencio yo te digo vente paca
mirada callada inspirada
sin palabras te digo ven
oye ven a mi, te digo

Castellà

You know what I mean

Oye mira como viene sonando
oye mira como viene jalando
you know what I mean
you know what I mean

Mirame, yo no vengo de otro planeta
oye conmigo no te metas
you know what I mean
you know what I mean
Te suena raro que una mujer sea fuerte
mirame a los ojos, mujer al frente
you know what I mean
you know what I mean

Independencia para decidir
ganar lo mismo que te pagan a ti
fuera, dentro busco equilibrio
no es facil encontrar sentido
respect me, respect me, respetame

Dejame al menos intentarlo
y cuando quiera poder dejarlo
you know what I mean
you know what I mean
quiero cuidarme, quiero cuidaros
y sin tu ayuda no voy a lograrlo
you know what I mean
you know what I mean

You know, you know, you know what I mean
entiendeme
You know, you know, you know what I mean

Castellà

conprendeme

Andrés Calamaro

Alta suciedad
Alta Suciedad

El campeón tiene miedo
tiene miedo de pegar
no se quiere romper las manos porque tiene que cantar
el ritmo del protector bucal
el bombo de la ciudad
le golpea en el culo
golpea y nada más.

Alta suciedad! (basura de la alta suciedad)
no se puede confiar en nadie más
alta suciedad! (basura de la alta suciedad)
no se puede confiar en nadie (más).

Babe tiene prisa
por aprender a ladrar
si sólo es un cerdo nadie lo respetará
es un chico muy malo
y se portó muy mal!
pero lo perdonamos
porque somos lo más bajo de la:

Alta suciedad! (basura de la alta suciedad)
no se puede confiar en nadie más
alta suciedad! (basura de la alta suciedad)
no se puede confiar en nadie más.

Señor banquero
devuélvame el dinero
por ahora es lo único que quiero
estoy cansado de los que vienen de amigos
y sólo quieren rellenarme el agujero
por ahora no les debo ni la hora
cool, baby, me dice mi abogada
que por ahora no ha pasado nada.

Alta suciedad! (basura de la alta suciedad)
no se puede confiar en nadie más
alta suciedad! (basura de la alta suciedad)
no se puede confiar en nadie más.

Castellà

Crímenes Perfectos

Sentiste alguna vez lo que es
tener el corazón roto?
(sentiste) a los asuntos pendientes volver
hasta volverte (muy) loco?
Si resulta que sí
si podrás entender
lo que pasa a mí esta noche.

Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer (adentro)
la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor.

Todo lo que termina termina mal
poco a poco
y si no termina se contamina mal
y eso se cubre de polvo.

Castellà
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Me parece que soy de la quinta que vio el mundial setenta y ocho
me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor
la moneda cayó por el lado de la soledad (otra vez).

No me lastimes con tus crímenes perfectos
mientras la gente indiferente se da cuenta
de vez en cuando sólamente sale afuera la peor madera.

Si resulta que sí
si podrás entender
lo que me pasa a mí esta noche
ella no va a volver y la pena me empieza a crecer (adentro)
la moneda cayó por el lado de la soledad (y el dolor)
la moneda cayó por el lado de la soledad (otra vez)
la moneda cayó por el lado de la soledad.

Elvis está vivo

Elvis está vivo
me lo dijo un amigo
cuando el sol empezaba a caer
está en el cuarto forrado de leopardo dorado
se queda viendo su propio funeral.

En Memphis lo saben todo
pero es gente muy discreta y no dice nada:
será mejor así
será mejor así?

Elvis está vivo
eternamente dormido
en un inodoro de cristal
Elvis está vivo
se escribe cartas conmigo
cuando el sol empieza a caer.

Bob Dylan también lo sabe
pero Bob es muy discreto y no dice nada
será mejor así, será mejor así?

Elvis está vivo
está lavando la limo
cuando el sol empieza a caer
supongo que está en su casa en una bata de seda
mirando diez canales a la vez.

En Memphis lo saben todos
pero es gente muy discreta y no dice nada:
será mejor así, será mejor así? ("are you lonesome tonight?").

Elvis está vivo
Elvis es un buen tío
espero que me invite a comer.

Castellà

Flaca

Flaca, no me claves tus puñales por la espalda
tan profundo, no me duelen, no me hacen mal.

Lejos en el centro de la tierra las raíces del amor
donde estaban quedarán.

Entre "no me olvides" me dejé nuestros abriles olvidados
en el fondo del placar del cuarto de invitados
eran tiempos dorados un pasado mejor.

Aunque: casi me equivoco y te digo poco a poco no me mientas
no me digas la verdad no te quedes callada

Castellà

no levantes la voz ni me pidas perdón.

Aunque: casi te confieso que también he sido un perro compañero
un perro ideal que aprendió a ladrar
y a volver al hogar para poder comer.

Flaca no me claves tus puñales
por la espalda, tan profundo
no me duelen no me hacen mal.

Lejos en el centro de la tierra las raíces
del amor, donde estaban
quedarán.

Loco

Voy a salir a caminar solito
sentarme en un parque a fumar un porrito
y mirar a las palomas comer
el pan que la gente les tira!
y reprimir el instinto asesino
delante de un mimo o de un clown
hoy estoy down violento
down radikal
pero tengo aprendido el papel principal:

Yo soy un loco
que se dio cuenta
que el tiempo es muy poco
yo soy un loco
que se dio cuenta
que el tiempo es muy poco.

Nanananana... (a lo mejor resulta mejor así)
yo soy un loco
que se dio cuenta
que el tiempo es muy poco.

Nanananana... A lo mejor resulta mejor así:
que el tiempo es muy poco.

Castellà

stickin in my eye

"Stickin In My Eye"

When I look ´round, I only see outta one eye
As the smoke surrounds my head, the sauna
I hear the voices, but I can´t make out their words
Saying things, saying things that
I got something sticking in my eye
Got something sticking in my eye
Got something sticking in my eye
I feel unusual from thinking
About the underground decay, God help me
Kill beneath the camera, watch the world begin to cry
It´s not from pity, it comes from
What´s been sticking in my eye
Got something sticking in my eye

Anglès

Te quiero igual

Te quiero,
pero te llevaste la flor
y me dejaste el florero.
Te quiero,
me dejaste la ceniza
y te llevaste el cenicero.
Te quiero,
pero te llevaste marzo
y te rendiste en febrero.
Primero, te quiero igual.

Castellà
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Te quiero,
te llevaste la cabeza
y me dejaste el sombrer.
Te quiero,
pero te olvidaste abril
en el ropero;
pero igual te quiero.
No me gusta esperar
pero igual te espero.
Primero, te quiero igual
Te quiero,
me dejaste el florero
y te llevaste la flor.
Pero igual te quiero.
Me dejaste el vestido
y te llevaste el amor.
Te quiero,
pero te olvidaste abril
en el ropero.
Primero, te quiero igual.
No sé si estoy despierto
o tengo los ojos abiertos.
Te quiero,
no sé si estoy despierto
o tengo los ojos abiertos.
Sé que te quiero,
y que me esperan más aeropuertos.
Te quiero,
te llevaste la vela
y me dejaste el entierro.
Primero, te quiero igual
Te quiero,
pero te llevaste la flor
y me dejaste el florero.
Te quiero,
me dejaste la ceniza
y te llevaste el cenicero.
Te quiero,
pero te llevaste marzo
y te rendiste en febrero.
Primero, te quiero igual.

Todo lo demás

Te vi quemando el pasaporte con rabia
en la fuente de la plaza real
entre fuegos artificiales pobres, de pueblo
y palomas que nos ven pasar
y todo lo demás también.

Parecía el cielo porque estabas conmigo
todavía soy tu amigo
pero te deseo el bien
o lo que quieras
pero por lo que más quieras
no me pises los zapatos de piel
y todo lo demás también.

Puedo presumir de poco
porque todo lo que toco se rompe
te presté un corazón loco
que se dobla con el viento y se rompe.

Yo te prometí hacer deporte
pero era una mentira
para robarte un tal vez
el fuera-de-juego era evidente
y en la frente me escribí tu nombre
por primera vez
y todo lo demás también.

Puedo presumir un poco
porque todo lo que toco se rompe

Castellà

te presté un corazón loco
que se dobla con el viento y se rompe
y todo lo demás también.

Puedo presumir de poco
porque todo lo que toco se rompe
hablo de un corazón loco
que se dobla con el viento y se rompe
y todo lo demás también.

Anegats

Amunt

Damunt sa taula es tabac i es mòbil apagat.
Fa molt de temps que no sabem res de tu.
Ja m´imagín que voles enfora,
jo m´imagín que arribes més enfora!

I amb els rajos del sol, que tu tens més aprop,
fas tobogans per enviar-mos una aferrada a tots.

Amunt! Amunt! Els somnis que duus a dins tu!
Sa tripulació tu ja la coneixes.

Mil paratges te´n duus de retiro.
Tots els records cròniques d´un papiro.
Sedes d´Àsia, flauta maia i un capell texà.
Però no hi ha com arribar a sa teva llar!

Temps d´arena, temps més lliure, torrats per es sol.
Bescanviàvem mil somriures i gelats d´en Mayol.
No fa falta combustible per a aquest viatge
perquè voltros sou es meu millor passatge.

Sort amic en aquest camí.
Has apostat fort, i ara, per fi
els teus somnis veus acomplits.
I els núvols se van dissipant.
Aferra´t a jo! Aferra´t amic a jo!
Ooh!

Lletra: J. Mayol, J.J. Umbert i P. Àlv

Català

Aquells amics que s´en van

ANEGATS - ELS AMICS QUE S´EN VAN

Cada dia pens amb aquells amics
que un dia vag tenir
i jo els vag estimar
I quan els record tinc ganes de plorar
i amb llagrimes als ulls escric
una cançó per recordar
aquells dies que mai no tornaran
que va passar es temps
tot ho canviat
que va passar
sa nostra amistat.

Dim que va passar
oh dim que va passar
es temps tot ho ha canviat
i quan estiguis dins es fang
quan estiguis dins es fang
ningu no et treurà

Català
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ningu no et treurà

Anàvem d´escursions
i cantàvem cançons
i erem molts
i ara on sou tots
on sou tots

Estàvem tots plegants
i no teniem por de ganegar
donam sa mà i vina amb jo a somiar
que mos tornem a trobar la mar
i tornem a cantar aquella cançó
d´uns joves que del món feren il·lusions

I ara deven ser advocats,
qualquns milionaris
i altres uns pringats
quan siguis més gran
t´enrecordaràs
del que vaig posar a n´aquesta cançó

I ara esteim tots anegats
i ara esteim tots separats
però encara ens enrecordam
d´aquells amics.

Arbres per na Cati

Anònim a sa gran ciutat, un poema vaig fent.
Se casa ma germana, i li vull fer un present.
Potser una melodia que duri eternament,
Que li recordi que, en cada moment d’afebliment,

Li recitaré si vol Lo Pi de Formentor...
I l’alenaré si cau “Amunt! Ànima forta!”

Navega nau feta d’amor i joves il·lusions
Si sa mala maror i ses discussions bufen a mal port,

Jo t’enviaré, si vols, de s’ametller una branca.
Per què en facis de ses flors una bandera blanca.

Navegaras molt davant meu, i m’amagareu
Ses algues que tots dos arrabasseu si heu fondejat
Cadena que s’enfila allà on fa més bon surar,
Cadena que me mena a s’ancora de s’enyorar.

Jo te cantaré, si toca, glosses d’un temps enrere
Que de s´arruada soca rebel·li s’olivera
I si es dia no te sol, fulles de taronjer,
Per què escalfin es bressol de s’amor vertader

Català

Bales de palla

Què hi veus a n’aquests núvols? que te diuen? que dibuixen?
És com si una bruixa m’hagués embruixat.

Ametllers que treuen sa flor, pinten tot de blanc i lila,
però espavila que són flor efímera i es vent se’ls endurà.

I es paisatge me transporta i m’hexorta que no el deixi de mirar.
I des del cel veiem sembrats com fitxes de colors, i taques que són bales de palla, tot
emmarcat dins blau, la mar, com no? Illa mediterrània com ninguna.

I me passa que ja no hi trop res millor. Lluny de casa he après a apreciar-ho. Quatre illes
on la mar no és cap barrera, això era i no era... ses Balears.

Flanquejat per dues hermoses Pitiüses i una Menorca corona mallorca, arxipèlag solejat i
orgullosos treuen es pit els illots que les

Català

custodien:
Sa Conillera, Sa Dragonera i també S’Espalmador

I s’olor de xemeneies de poble, d’esperit noble, d’herències de mar.
I des del cel veiem sembrats com fitxes de colors i taques que són bales de palla, tot
emmarcat dins blau, la mar, com no? Illa mediterrània com ninguna.

I me passa que ja no hi trop res millor. Lluny de casa he après a apreciar-ho. Quatre illes
on la mar no és cap barrera, això era i no eren... ses Balears.

I me passa que ja no hi trop res millor. Lluny de casa he après a apreciar-ho. Quatre illes
on la mar no és cap barrera, això era i no eren... ses Balears.

I me passa que ja no hi trop res millor. Lluny de casa he après a apreciar-ho. Quatre illes
on la mar no és cap barrera, això era i no eren... ses Balears.

Blau 1

Amb tu jo m’imagin ses postes de sol,
on se me queda cara de betzol.
Amb tu jo m’imagin cada matinada,
i no m’importa si han tapat Sa Foradada.
Amb tu me vull eixugar demà ses gotetes de la mar.
Per tu jo correré els matins ses cortines, i te
contemplaré si es sol t’il·lumina.
I, si plou i fa sol, jo amb sa mà te pentinaré.

I no es cap doi,
sa soletat t’ha fet pintar de blau homos amb falsos palaus.
Atura de somiar! I torna a sa realitat:
somiar a un matalàs deshabitat.

Plegats anirem a remar a s’Albufera,
veurem que allò no serà ja lo que era.
I si es vespre enrocam junts per Alcanada,
ja no m’importa si han tapat Sa Foradada.
Amb tu me vull espolsar demà sa salina de la mar.
Seràs es meu caragolet a sa muntanya,
a ses adversitats tots dos treurem sa banya.
Siguès es meu bover, nina, que jo també vendré.

I no es cap doi,
sa soletat t’ha fet pintar de blau homos amb falsos palaus.
Atura de somiar! I torna a sa realitat:
somiar a un matalàs deshabitat.
I no es cap doi,
sa soletat t’ha fet pintar de blau homos amb falsos palaus.
Atura de somiar! I torna a sa realitat:
somiar a un matalàs deshabitat.

Català

Blau 2

Blau, sa soletat a jo també me vol pintar de color blau,
Sa societat, a jo també,
me vol fer semblar d’un color blau,
D’un color blau.
Com els cops que me deixa sa soletat.

Català
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Cada nit

Remenant entre es papers m´he trobat eh memoris des primer estiu que pasarem ses
imatges diven que no ho tengurem malament que per tot arreu  allà, on anava,te cercava
entre sa gent per on ets ombre cautiva de sa malancolia.
Cada nit es sa millor mentres te cant una canço que no arribi el sol, i em sa força d´un
temporal memoris il·luminen cançons per a una nina.

Tu diràs que encara som un sentimental, mos creuerem pes carrer hola que tal, ana fent
te dirè jo refugiat rere un disfraç que en paciència vaig cosint quan se fa de nit , amb ses
cordes de sa guitarra per on ets ombra vina que jo no camina.

Cada nit es sa millor mentres te cant una canço que no arribo el sol, i em sa força d´un
temporal memoris il·luminen cançons per a una nina.

I cada nit te trob pes terrat d´una canço, amb sa guitarra i jo.. cada nit que passa es sa
millor, mentres te cant una canço, i em sa força d´un gran temporal, memoris t´il·luminen.

Caad nit es sa millor menters te cant una canço que no arribo el sol, i em sa força d´un
temporal memoris il·luminen cançons per a una nina.

Cada nit es sa millor mentres te cant una canço (mentres te cant una canço)i amb sa força
d´un temporal memoris il·luminen(memoris il·luminen)
I cada  nit te trob  pes terrat d´una canço, amb sa guitarra i jo.

Català

Cada nit

LA#                 Fa
Remanant entre els papers,
                 Solm
m´he trobat amb... memòries des primer estiu,
     Re#
que passarem.
  LA#               Fa                     Solm
Ses imatges diuen que no ho tenguerem malament,
                     Re#
que per tot arreu allà on anàvem,
LA#           Fa          Solm
te cercava entre sa gent, per on ets,
            Re#
ombra, captiva, de sa melacolia.

TORNADA:
Fa,Fa,Solm

Re#              Fa
Cada nit es sa millor,
          LA#   LA    Solm
mentres te cant una cançó,
       Re#       Fa
que no arribi el sol.
Re#               Fa
I amb sa força d´un temporal,
      LA# LA  Solm     Re#       Fa
memòries il·luminen, cançons per una nina.

**Es repeteix com al principi**
l´altra guitarra fa:
E{------6---6----------5---5-----------
B{--------6---6----------6---6---------

LA#                 Fa                 Solm

Català

Tu diràs que encara som un sentimental,
                        Re#
mos creuàrem pes carrer i hola què tal?
 LA#
Anar fent, te diré jo,
Fa
refugiat rere un disfraç,
Solm              Re#
que amb paciència vaig cosint quan es fa de nit.
LA#            Fa
Amb ses cordes de sa guitarra, Solm                 Re#
per on ets? Ombra, vine, que això no camina.

Re#              Fa
Cada nit es sa millor,
          LA#   LA    Solm
mentres te cant una cançó,
       Re#       Fa
que no arribi el sol.
Re#               Fa
I amb sa força d´un temporal,
      LA# LA  Solm     Re#       Fa
memòries il·luminen, cançons per una nina.

I cada nit te trob pes terrat d´una cançó,
amb sa guitarra i jo.

(tornada)

Cada vegada

Cada vegada que surt pes portal,
no sé per què mir un poc més a dalt
i m´invaeixen mil sentiments,
i per damunt de tots, sa soletat.
Tenc ànima de blues man.

Som presa des vicis que em fan ser humà
i es precipici sempre el tenc davant.
Juc amb sa sort perquè som un cobard
i de vegades me surt a guanyar;
però no la vull, me qued amagat.

Però els somnis, somnis són.
Són s´essència de sa vida.
I si tanques els ulls i cerques
pels quatre racons,
veuràs que els somnis,
somnis somnis són.
Somiador trobador!

Me puc passar mitja mida plorant.
No t´enganis, no,
mai no he estat un sant.
Encara me queda un poc d´honestitat
i això me duu més d´un mal de cap.
I altra vegada torn a travelar,
torn a travelar...

Lletra: Paco Gonzalez i J.J. Umbert

Català

Cançó de n´Aora

Ja sé que m´he cremat, ja sé que m´he cremat i no sent foc,
i tu ets s´espurna i ni calor no sents.
Ja sé que m´he enyorat, ja sé que m´he enyorat i no tenc lloc,
tu ets es temps, es vent, tu ets es moments,
es moments que jo vull i que tu tens.
Te puc veure sense ets ulls que no miren per orgull
i així i tot hi veig que estic perdut.
Tu ets sa imatge tu ets sa meva llum, i jo crem entre por i fum,
ni ses llàgrimes li donen punt.

Català
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Tu ets s´Oronella que ve amb s´Estació, i se´n va amb ella.
Però deixes es niu a n´es terrat i se recorda quan te n´has anat.
Ja veig que no puc fer, ja veig que no puc fer res més que res,
ni m´he donat a entendre ni t´he entès.
De sa teva dolçor, una nina major has anat fent.
Sa presó de sa meva il·lusió... il·lusió, just d´això som pecador,
massa feina i dius que no i desenterres sa llavor,
que si fos que sí ara seria un jardí de roses que han emmusteït
i han tornat un espinall que és es teu reflex i es meu mirall.

Tu ets s´Oronella que ve amb s´Estació, i se´n va amb ella.
Però deixes es niu a n´es terrat i se recorda quan te n´has anat.
Te puc veure sense ets ulls que no miren per orgull
i així i tot hi veig que estic perdut.
Tu ets sa imatge tu ets sa meva llum i jo crem entre bo i fum,
ni ses llàgrimes li donen punt.
Massa feina i dius que no, i desenterres sa llavor,
que si fos que sí ara seria un jardí de roses que han emmusteït
i han tornat un espinall que és es teu reflex i es meu mirall...

Caviar i pa eixut

No hi ha menjar,
ses Quelitas m´han fet de sopar.
Una altra nit de zaping,
i quan sa ciutat dorm, jo fantasio.
Jo fantasio per jo.

Encara no faig tard, no m´acollonis!
Per agafar es tren de sa realitat,
que es de sa universitat cau.

Joventut de caviar i pa eixut,
de títols penjats i futur ni fu ni fa.

Ja tenc un plan.
Es nostre nin avui farà dos anys
i estudiarà per metge.
I així serà, rei meu, t´han col·locat
a una orla ben plantat.

Entra a sa societat, senyor llicenciat,
i agafa apunts d´així com te farà
aprendre sa necessitat per surar.

No fa cap mal
tenir més d´una inquietud cultural.
Algo vaig fer a sa Central,
però no hi posis fe, que no hi ha fil
per a una il·lusió juvenil.

Es bròquil s´ha acabat.
Enyor sa facultat.
Jo vull es mal de cap
per estar en es setembre
i no haver d´estar hipotecat.

Lletra: Pep Àlvarez
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Civilització submarina

Avui no és com ahir,
es temps no passa depressa.
Pair una derrota.
Se nota que no hem sabut
coformar-mos amb lo que teníem,
i ara que ja ho hem perdut,
enfonsada queda una murada.
L´any 3200, civilització

Català

submarina!

I aquell poal que ja vessava,
i venga omplir i omplir!
I aquella mula que va emmalaltir
no aturava de patir!
Massa càrrega per tan petita,
ja ho diu sa dita:

Fan mal mancances de moral!
Que els ametllers són ara un escull de coral,

que engronsa es corrent
i està cansada, silenciosa i absent
i se sent ferida.
De penyora és oferida
per jugar a fer maig
i tu perds sa partida...

Avui plou sobre remull,
s´idealisme no interessa.
Submergida roman,
i ara amb expedició
treuen relíquies des fons.
4L de llautó,
i qualque fòssil de garballó
i molt de formigó.

I conta un bussejador
que els anfosos custodien
s´estàtua des Conqueridor.
L´han pujat damunt es Puig Major
com un guardià que vigila
s´illa submarina.

Sa intel·ligència de sa humilitat,
tresor atemporal d´un passat.
D´un jove que cremava gatova.
D´un nin co-educat pels veïns.
D´un vell que va lluitar per ell.
Respecte!: Que ballen els ancestres...

Lletra: J.J. Umbert i Pep Àlvarez

Cor trencat

Es sol se pon
i en es seu costat: ombra.
Un home que viu
dins sa rutina de sa vida.

Ales de soletat,
víctima ple buidor
amb por de donar sa passa definitiva.

Uo, uo, uo, ja fa més de mig any
que viu amb es cor trencat no!
uo, uo, uo, se mor per una paraula carinyosa,
una carícia, petit cor trencat!

Infantesa cardosa, d´espines i fer nosa,
no gosa demanar més contes
de princeses ni gegants,
a son pare ni somiant!

Dir un "sí, jo vull" agenollat damunt s´altar.
Una promesa insegura
trontollant pels camins de sa veritat.
Aquí no són afins s´amor i sa responsabilitat.

Desconcertat mira a son pare,
imbuït per sa tragaperres,
i enterra es sou d´una famili,
i en terra ses colilles.

Perilles Joan, pobre Joan,
quan se faran grans els grans!
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Dir un "sí, jo vull" agenollat damunt s´altar.
una promesa insegura
trontollant pels camins de sa veritat.
Aquí no són afins s´amor i sa responsabilitat.

I en el seu mirar pots notar
com sa vida se li´n va.
Altra història d´amor
amb un gelat final,
i qui ho està pagant és es pobre Joan, petit Joan,
perquè creu que son pare no l´estima tant...

Lletra: Tomeu "Calet" i J.J. Umbert

Coses d´ahir

Tot allò que passà ahir
se n´ha anat amb s´aire
sa lluna pàl.lida no brilla
i ses estrelles tampoc no gaire

i és que intent no recordar
perquè només pretenc refer es meu camí

fou tot just com un riu
que no trobà on desembocar
no acabà d´arribar
enyor tant aquells anys
i aquells instants

sa vida me passa
i jo no vull estimar més
jo te coneixia
i ara me deman, me deman \"qui ets?\"

aquells pensaments me volen torturar
i jo no sé com els hi he d´escapar, oh no!

I sospit
que aquells dies foren en va
i no van deixar
més que records i entrenyors
i qui sap...

si alguna llàgrima viva
i mil imatges, un cos nu,
me manca coratge per poder dur
aquest mal viure sense tu...

nimfa de l´amor
que em vas embruixar
com una ondina
enmig de la mar

es teu veri es nodreix
des sol que ens despertava
a trenc de l´alba

malva que creix en es meu jardí
per a tu tan baladí
flors que es van emmusteint
descansa ja sa meva ànima
mansa oblida fins demà...

Català

Dorm

Sempre a trenc de s´alba se´n va i s´amaga.
Conversem durant tota sa nit d´esperances i d´oblits.
D´opi i anestèsies dels sentits, que no tenen fi.

És un somni es meu millor amic,
sempre quan dorm.

Tu i jo farem de sa nit una trègua,
perquè hi trobi algun sentit aquesta ment ingènua.
Despertar amb s´oratge de s´embat,
que sa nit s´ha acabat. Despertar...
Era un somni es meu millor amic.

Sempre puja i baixa, com una rissaga.
Moriré si vertaderament he viscut.
Els demés passen d´una altra mort a una altra.
Sa meva vertadera altura
se mesura amb clots.

Per ventura he de despertar?
Que es temps se m´acaba...
Sempre quan dorm.

He cridat fort.
M´he desferrat de sa vida i no m´he mort.
He cridat fort, era un somni...

Lletra: Pep Àlvarez i J.J. Umbert
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Els amics que se'n van

Cada dia pens
en aquell amic
que un dia vaig tenir

jo el vaig estimar
i quan el record
tenc ganes de plorar

i amb llàgrimes als ulls escric
una cançó per recordar
aquells dies que mai no tornaran

què va passar?
el temps tot ho ha canviat
què va passar
amb sa nostra amistat?

Di´m què va passar,
oh di´m què va passar
es temps tot ho ha canviat

i quan estiguis dins es fang
quan estiguis dins es fang
ningú no et treurà
ningú no et treurà

anàvem d´excursions,
cantàvem cançons
i eren molts
I ara on sou tots?

Estàvem tots plegats
i no teniem por de llenegar
agafa´m sa mà

i vine amb jo a somiar
que mos tornam trobar a la mar
i tornam a cantar aquella cançó
d´uns joves que d´amor feren il.lusió
I ara deuen ser advocats
alguns millonaris
i altres uns pringats
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quan siguis més gran te´n recordaràs
del que vaig posar
a aquesta cançó

i ara esteim tots anegats,
i ara esteim tots separats,
però encara ens enrecordam...

d´aquells amics.

Els amics que se'n van

El ritme és senzill : dues cap avall, tres cap a dalt i l´última cap a baix. Són negra, negra,
corxera, corxera, corxera i corxera (sembla)

Sempre Sol Re Mi- Do excepte on s´indica.

Cada dia pens
en aquell amic
que un dia vaig tenir

jo el vaig estimar
i quan el record
tenc ganes de plorar

i amb llàgrimes als ulls escric
una cançó per recordar
aquells dies que mai no tornaran

què va passar?
el temps tot ho ha canviat
què va passar
amb sa nostra amistat?

Do Re

Sol
Di´m què va passar,
   Re
oh di´m què va passar
   Mi-   Do
es temps tot ho ha canviat

i quan estiguis dins es fang
quan estiguis dins es fang
ningú no et treurà
ningú no et treurà

anàvem d´excursions,
cantàvem cançons
i eren molts
I ara on sou tots?

Sol Re Mi- Do x2
Flauta

Estàvem tots plegats
i no teniem por de llenegar
agafa´m sa mà
i vine amb jo a somiar

que mos tornam trobar a la mar
i tornam a cantar aquella cançó
                      Do        Sol Si- Mi- Do Sol
d´uns joves que d´amor feren il·lusió

I ara deuen ser advocats
alguns millonaris
i altres uns pringats

Sol          Re          Mi-
quan siguis més gran te´n recordaràs
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del que vaig posar
   Do         Re
a aquesta cançó

i ara esteim tots anegats,
i ara esteim tots separats,
però encara ens enrecordam...

d´aquells amics.

En el frente de Teruel

La va conèixer al camp
un dia segant
i en Xisco bocabadat
pes seu encant
no s´ho va pensar
i li va amollar:
"Casa´t amb jo monada!",

li arria bufetada
però ja enamorada
li diu:"Què t´has cregut?
Ja ho diuen que ets un
barrut!"

I amb una serenata
que li delata es seu amor
es dia de ses verges
els quintos del 1906
s´anís, ses guitarres i un avís:
"O baixes els bunyols i me
dius que me vols, o cantam
fins l´alba que sa nit és
llarga!
sa nit, sa nit és llarga"

I empijamada i amb cara
de son
els obri a tots ses portes i
ofereix bunyols i els pares
cridant: "Marta, torna a
pujar!"

I ella tanca els ulls per en
Xisco besar...

Se varen casar un 16 d´abril
un refresc ben humil
a s´ermita de Bonany
una setmana casats
i un feliç present
i esclatà es moviment,
i en Xisco va voler partir,

com a voluntari
d´aquell escenari
on se prenien sa vida,
germans d´idèntica sang...

I aquella serenata que li
cantava es seu estimat
ressonà dins es cap de la
bella Marta en obrir sa
carta d´ara un soldat:

"Si me quieres escribir
te diré mi paradero en el
frente de Teruel
a primera linea de fuego..."

Tres anys de guerra, i tres
més de captiveri a
Montjuïc.
Malferit va tornar i no és
per ses ferides que ho dic,
sinó per sa dignitat que va
perdre pes camí.
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I en arribar,
va saber qui era es seu fill
li era clavat!
Quantes vides rompudes,
quantes mentides cregudes
intentar fer vida normal,
com si res ho hagués passat...

Sa petita famili,
sopava un dia amb cert
assossec,
un cotxe, una frenada
i un toc sec a sa porta
i una veu fosca en castellà:

"Sea tan amable
de acompañarme,
su marido pronto volverá"

No me´l torneu a robar!
No me´l torneu a robar...

Lletra: José J. Umbert

Encara no

Encara no sabem qui mos mana? Encara no?
Qui mos agermana amb nover rutines?
No és cap de setmana? Encara no?
Sa gent se demana. Encara no.

Posa´m una copa més, que som dissabte
i demà faré recapte de restes.
Que tenc es cor que me perd,
cosa bona i mai encert.
No hi ha una ombra dins aquest desert.

Mal ferit, aguantant sa barra, encara no.
No sé qui me xerra i me diu mentides.
Qui ets tu? Qui ets tu? Qui ets tu?
Encara no ho sé.
Qui ets tu? Qui ets tu? Qui ets tu?
Encara no ho sé.

Vine aquí! Vine aquí! Vine aquí amb jo!
Jo! Tenc por! Tenc por!
Vine aquí! Vine aquí! Vine aquí amb jo!
Tenc un cor que batega encara!

No sé com fer una revolució.
No crema un tió abans que sa pinassa.
Qui compta ses passes, no camina massa.

Encara no.Lletra: Pep Àlvarez
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Es missatge és clar

Dius que rius, perquè rius?
Perque sor Tomasseta ja va en bikini,
perque en Joan Petit ja és gran i no balla amb so dit,
que ara ven monedes que hi posen es guiris
I dius que plores, perquè plores?
Na Catalina a la plaça ja no ven pa
ni pega cossetes a n´es devantal,
s´en va anar de guia per gonyar millor jornal.

Tiruri-cuac-cuac,
es missatge és clar

Català

per durar és amb es vells que hem d´estar
i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins, llegint cualque rondalla,
digau si serà bona sa sobrassada,
com se fa una ensimada,
una oliva trencada,
un robiol, una panada,
lo que era una arada
i com anava s´histori fins ara.

I dius que rius, perquè rius?
Perque en Joanet no cerca sa flor romana
ni es seus germans li volen fer cap mal
la varen baratar per un hotel vora la mar.
Me dius que plores, perquè plores?
Perque sa ximbomba no sona ni sonarà,
perque Sant Antoni no va beneir es ca,
ara fa sangries amb el dimoni a n´es bar.

Tiruri-cuac-cuac, es missatge és clar,
per durar és amb es vells que hem d´estar
i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins llegint cualque rondalla,
padrí quedau i així m´explicau
com torrar a n´es caliu
i aprendre a fer es cap viu,
contau-me com feieu abans ses matances,
ball de bot, ses gloses i tantes altres coses.

I dius que rius, perquè rius?
Sa Balanguera té reuma però fila,
i filarà encara per molts més anys
se sent tota sola perque es jovent no l´ajuda.
Me dius que plores, perquè plores?
Perque es missatge és clar,
sa ferida hem de rentar
i que torni deixar brollar sa nova sang,
si mos cou mos cura,
si mos pica mos madura.

Tiruri-cuac-cuac,
es missatge és clar
per durar és amb es vells que hem d´estar
i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins, llegint cualque rondalla,
digau si serà bona sa sobrassada,
com se fa una ensimada,
una oliva trencada,
un robiol, una panada,
lo que era una arada
i com anava s´histori fins ara.

Tiruri-cuac-cuac, es missatge és clar,
per durar és amb es vells que hem d´estar
i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins llegint cualque rondalla,
padrí quedau i així m´explicau
com torrar a n´es caliu
i aprendre a fer es cap viu,
contau-me com feieu abans ses matances,
ball de bot, ses gloses i tantes altres coses.

Estàs canviant

Com un quadre impressionista
vas traçant aquí i allà.
Incomformista no l´has culminat,
iracunf l´has estripat.

Fa tres mesos que estàs
amb els mateixos versos
i te creus en Serrat...

De bon grat voldria
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no haver de demostrar sa meva valia...
Ah! Ah!...

A mesura que te fas gran
s´accentuen els defectes,
ses virtuts van minvant.
I estàs canviant, no t´en dones compte,
estàs canviant.

<tonada>
Que un dia som un àngel bondadós,
i d´altres som un dimoni fascinerós
amb trident i cua...

Que un dia som un cavaller honorable
i d´altres som un bandoler
detestable que mira per ell
i no s´alegra pels altres...
</tonada>

És una pintura fatalista el món que t´has creat,
canvia de punt de vista,
dibuixa un cavall que galopa en llibertat,

cerca un hombra, aboca´t un poc de vi,
encen un xigarret,

imagina´t que per un dia
no has de demostrar sa teva valia...
Ah! Ah!

Finalment

Rius de sang, sang traïda carrer avall
dins es fang un cos que ha vist l´ocàs
de sa seva vida que ha estat tan breu
pareix mentida quan ell la veu amor meu,

Déu que t´han fet?
Enmig de sa foscor de sa nit
plora al seu costat
llàgrimes sobre el seu pit

ulls que reflecteixen
flames de venjança
un destí que s´augura
trista matança

i ell es jura que això no quedarà així
res no l´atura
tan se li´n fot si ha de morir
no té res a perdre

perquè ja li han arrabatat
allò que més s´estimava
i veia com se n´anava
i no tornava, no tornava

tan bon punt va descobrir
a qui pertanyien els ganivets
que de sang la van tenyir
agafà pistola i sortí

ulls que reflecteixen
flames de venjança
un destí que s´augura
trista matança

l´endemà a sa matinada
allunyats de tot món exterior
allà els va trobar tot quan a l´hora
va advertir que en nombre eren superiors

no va poder ni fer un suspir
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ni que fos de resignat abatiment
va caure mort entre els ulls un tir
quan els va obrir es van retrobar...

...finalment.

Fred

On s´amaguen ses promeses
quan ja t´he convidat a beure.
On s´amaga sa tendresa
ara que ja tens lo que volies.

Sou filles de sa perversitat,
però sempre sense malícia
o és fictícia sa vostra bondat?

Canviant de tema,
cap enrere com els crancs
un peix que sa menja sa cua,
sa de s´INEM ja fa tres hores que esper,
qui espera desespera.

Al mal temps bona cara,
bona rialla.
No tenc dona, no tenc feina,
però si un rock´n´roll
i apag s´interructor
i és hora de canviar el xip
i com flip avui hi ha concert
no sé de qui però m´és igual...

<tornada>
I al final ja tothom s´ha dispersat
ja més tombat que dret,
fred,  sents a ses mans,
i és quan fas balanç
de si ets jove o fas s´ase,
potser millor haver-se quedat a casa.

Descarrila una pila de fantasies,
ai! Tren d´alegries
que no atura en es meu portal.
I és quan te sents fatal
o t´anegues o un s´abriva,
s´esperança sempre és viva
i no se perd,
i ho sé cert
que a un proper concert
l´encert de ple:
Sa seva mirada...
</tornada>

Fent jutipiris
perquè em miris,
per intercanviar dues paraules
i que te piris! me diu una,
i remena sa seva melena.

Me cagondena, si jo només
vull estar amb tu,
tampoc no és que sigui un ogre geparut,
que faig amb aquest coret
que vull regalar a qualcú
que m´estimi,
que me cuidi,
que me mimi...

Bravejaré de no haver
caixat mai els braços,
que els llaços que m´uneixen a tu
són els fills d´aquesta titella...
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Homes del nord

No hi ha hagut temps per sa famili des nord
mentres ses hores passaven ràpid d´infart eren allà
poques memòris tenc de sa famili des nord mi aferr ben fort
tan fort com s´arrel que crua sa roca i puja sa soca
per damunt de sa poca història que allà hi tenc
però sé que m´hi queda sa sang des homos des nord.. des nord..

i jo tan innocent pensava tanmateix, ja sé d´on venc
ben Mallorqui sonc jo i no hi tenc cap feina amb es homos des nord

quina errada, quina errada
pensar que per no vorer-los no t´estimen tant
i que com que són lluny no van amb tu

però ells me veien cada dia
i a ses meves germanes
ses fotos que hi havia per tota sa casa
fotos que jo no sabia que tenien
però que eren cada dies
record a n´es nord

i vaig tornar amb mon pare
i una imatge gravada venia amb jo
ja sense vida te dic adéu tia i te deman perdó

quina errada, reparar
que sa vida és lo que passa mentres fas plans per anar estar amb aquest familiar
fins que ja és massa tart

dins un potet te vaug deixar dins es ninxo
com si fos un capritxo
es abres amb afecte te deen adéu
vares deixar masses cabells a sa pinta
i també aquella cinta amb ses veus
des homos des nord

quina errada, quina errada
deixar que passi es temps sense aprofitar més moments que pots en tenc dins sa meva
ment

i n´Aída riu dins na Catalina
sa mateixa alegria i ses ortensis florides duraran
i aquell vell amb nom d´ocell rapinya
i amb es genit sensible volarà...
més alt que mai
més alt que mai
QUE MAI!!!!!
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I ara què?

A la fi ha acabat
aquesta guerra malaïda
quatre anys d´infern
m´han destrossat la vida

he perdut sa dona
violada, estimada
sa meva familia
tota assassinada

i ara els grans caps
se renten ses mans
menys serbis, croates, menys musulmans
però és clar ells no patiran com jo, no,
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una altra nateja ètnica no, no, per favor, no

però digueu-me
què ens passa?
o es que això sempre serà
s´única cosa que en serio
sap fer l´èsser humà
si us plau, Dèu fes aturar això

quan ja no ets capaç
de veure sa teva pròpia casa
i s´esperança s´allunyat ja massa
quan ja no creus en s´homo
ni en es teu germà
quan ja no serveix per res
tot allò per què et van educar

i ara se pensen
que un paper mal signat
ens pot fer oblidar
tot lo que he passat

camps de concentració
setmanes sense pa
com seria si ho intentés
tornar, no tornar a raonar

ara ja no sé el que vull
he perdut es meu orgull

ara ja no puc somiar
aquest mal somni
s´ha d´acabar,
s´ha d´acabar...

però digueu-me
què ens passa?
o es que això sempre serà
s´única cosa que en serio
sap fer...

sap fer l´èsser humà,
oh, si us plau Deu fes aturar això,
no, més guerra no, per favor, no,
no, no més guerra, no
si us plau Deu fés aturar això.

Illenc

ANEGATS - ILLENC

Obre els ulls un bon dia
cap a ponent
la mar m´enlluerna perquè hi pega es sol i es vent
a nes cel una gavina crida
i es quan em passa pes cap que aquesta illa és com sa gavina
que fuig i no pot tornar però no és ella qui s´en vol anar
fuig per enmig de la mar, s´en va i no la tornaré a escoltar

Quan estiguis lluny de casa
i no puguis respirar s´aire de la mar
diven que sense terra no hi ha arrels
qui es que ven ca seva, qui es que ven ca seva noooo

No tenguis por illa meva
tu mai no moriràs ni passaràs a ma estrangera
es teu poble et du dins es seu cor
es teu poble et du dins es seu cor
dins es seu cor

D´un turò veg que comença a ploure
quatre gotetes primes fan sortir aquell caragol
pes verdeig ja hi corr un riarol
però sa terra que banya ja no ho vol
perquè ja no ho és, no és sol mallorquí
es dobers l´han tret d´aquí
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i pensa que l´han traït
Una vida mal heretada així

L´ondemà es padrí va a passejar
per sa camada de quan era un nin
però no pot perquè li han barrat camí
i ha de voltar
es temps passa massa aviat
i pensa que em baratat es pa d´avui per sa fam de demà

Quan estiguis lluny de casa
i no puguis respirar s´aire de la mar
diven que sense terra no hi ha arrels
qui es que ven ca seva, qui es que ven ca seva noooo

No tenguis por illa meva
tu mai no moriràs ni passaràs a ma estrangera
es teu poble et du dins es seu cor
es teu poble et du dins es seu cor
dins es seu cor

Encara és prest pes dia de dir-mos adeu
tanta sort que n´hi ha que en pensen que encara hi som a temps
també és vera que en es teu cos puc viure
però es que entre poc i massa sa mesura passa

I jo no vull poder dir no
que aquesta illa no és des meus fills
nostra terra es tot lo que tenim
quin orgull és dir jo soc mallorquí

Innocència

Per favor! desgràcia recula
cap a la vall on tots els homes son iguals
de pol a pol desplega sa blanca bandera
per tota s´esfera

cavalcar amb un cavallet alat, de seda,
entre muntanyes de Kabul
nul·la és sa indèpendència que provoca violència,
com a Txetxènia

i amb sa vènia, jo protest:
ferest he tornat! som un monstre que pul·lula baix es
sostre d´un cel tan cruel!

mare... per què aquests homes van tacats de sang?
mare... com és? ses persones vos odiau tant...

mos complicam, companys, mos complicam:
sa gent passa fam i noltros jugam a meam qui es millor
i a fabricar necessitats d´on no n´hi ha

i a desdenyar allò que sí és important,
allò que mos hauria d´escarrufar:
nomes se viu una vegada, i aquesta matinada
ja n´hi ha que l´han perdut...
...a un nou atemptat a Mossul,
i amb aquest ja no sé quants van...

grisos rostres demacrats!
deliri d´obsessió causats per una religió

mare... per què aquests homes van tacats de sang?
mare... com és? ses persones vos odiau tant...
mare... per què aquests homes van tacats de sang?
mare... com és que aquells ninets son tan magrets?
mare... per què aquests homes van tacats de sang?
mare... com és que aquells ninets son tan magrets?
mare... per què?
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Íntim

Íntim som dins un caixó
on hi guard sa meva il·lusió.
Quan el tanques se fa fosc,
si l´obris, vola com un gorrió pel món,
pel món...

No m´has de venir a cercar?
Demana sa meva responsabilitat,
que sap que ahir me vaig engatar
per pujar damunt es cadafal d´un fossar.

He enterrat sa bandera
de combatent de primaveres
que no passaran
perquè ara ja se m´obliden.
No!

Caminar entre gegants per no arribar mai.
Caminar entre gegants si me dones ses mans.

Viatjant dins es caixó
faig recerques entre es quatre racons...
I sa meta que me trob
és tornar a conèixer
els seus cornalons per primer cop,
cada cop!

M´he ficat dins una gabi
perquè no s´acabi es dubte de viure,
perquè ara ja se m´oblida...
No!

Lletra: Pep Àlvarez
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Irreals

Irreals com un somni són ses empremtes que vas deixar en es meu cor
i sa roada de sa matinada quan te´n vas anar vull fondre.
Vull moldre es record, perquè és tan amarg aquest sabor que m´has deixat
Oh! Mare, mare, dolça mare, aconsella’m.

No! No! No! No!

Per què això me passa a jo?
Per què es rencor me guanya?
S´odi i s´amor se donen sa ma.
M´has robat sa vida,
i jo no vull viure d´enganys...
jo no vull viure d´enganys

I això és perquè un gris vel no hem deixa veure
aquell estel que vol minvar
I jo te vull cantar coses d´ahir
per tenir més clar que tu per jo ets com es far
que guia un mariner perdut
a la mar blava, blava i verda com es teus ulls

No! No! No! No!
Per què això me passa a jo?
Per què es rencor me guanya?
S´odi i s´amor se donen sa ma.
M´has robat sa vida,
i jo no vull viure d´enganys...
jo no vull viure d´enganys

I aquests ullets, tan petitets,
me miren i és que me maten.
D´Orient m´arriba es teu perfum.
Amors anacrònics van ser dolços, màgics,
però antinaturals.
Van ser quatre dies que se perllonguen una eternitat.
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I què hauria estat?
Merda! no hi pensis més,
mira que tens s´estrella més brillant des firmament.

Per què això me passa a jo?
Per què es rencor me guanya?
S´odi i s´amor se donen sa ma.
M´has robat sa vida,
i jo no vull viure d´enganys...
jo no vull viure d´enganys
jo no vull viure d´enganys
jo no vull viure d´enganys
...

Irreals

Si             Sol                La            Re
Irreals com un somni són ses emprentes que vas deixar en
Es meu cor
Sim     Sol            La                  Re
I sa rovada de sa matinada quan te´n vas anar...vull fondre
Sim               Sol
Vull moldre es record,
                 La            Re
Per què és tan amarg aquest sabor que m´has deixat!
Si          Sol        La            Re
Oh! mare, mare, dolça mare, aconsella´m. no! no! no!
Sol                    Re    Sol                   Re
Per què això me passa a jo? perque es rancor me guanya?
Sol        Re              La
S´odi i s´amor se donen sa mà...
Sol                                   La        Si          Sol   La    Re
M´has robat sa vida, i jo... no vull viure d´enganys...
                      Si     Sol   La
jo no vull viure d´enganys...

Si                  Sol                    La
I això és perquè un gris vel no em deixa veure aquell
  Re
Estel que vol minvar.
Si       Sol            La                      Re
I jo te vull cantar “coses d´ahir” per tenir més clar: que
Si     Sol           La                  Re            Si
Tu per jo ets com es far que guia un mariner perdut, a la
Sol                  La                         Re
Mar blava, blava i verda com els teus ulls. no! no! no!

Sol                    Re    Sol                   Re
Per què això me passa a jo? perque es rancor me guanya?
Sol        Re              La
S´odi i s´amor se donen sa mà...
Sol                                   La        Si          Sol   La    Re
M´has robat sa vida, i jo... no vull viure d´enganys...
                      Si     Sol   La
jo no vull viure d´enganys...

Si    Sol   La

Re Si           Sol            La
No! i aquells ullets! tan petitets!
                  Re
Me miren...i és que me maten.
Si            Sol           La
D´orient m´arriba es teu perfum....
Si          Sol                     La
Amors anacrònics, van ser dolços, màgics, però...
       Re
Antinaturals.
Si             Sol                La            Re
Van ser quatre dies que se perllonguen una eternitat...
                      Sol            Re
I què hauria estat? merda! no hi pensis més,
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          Sol                    La            Re
Mira que tens s´estrella més brillant des firmament...

Sol                    Re    Sol                   Re
Per què això me passa a jo? per què es rancor me guanya?
Sol        Re              La
S´odi i s´amor se donen sa mà...
Sol                                   La        Si          Sol   La    Re
M´has robat sa vida, i jo... no vull viure d´enganys...
                      Si     Sol   La
jo no vull viure d´enganys...

Mala vida

Vet aquí aquesta traficant
d´heroïna, quin pardal
que arruïna vida a aquest xaval,
mal parit.

Fora eufemismes, al gra.
Aquell jove reia sa,
miserable vida li han cercat
i ara és un desgraciat...

I ara és un desgraciat,
els mals del món mos sotgen
des d´un far, caçador de debilitats.
Que febles som, que alertes hem d´estar!

Agonitza aquest món,
agonitza aquest món,
i entre tots tenim...

Qui trafica amb un menor,
innocu, ingenu, angelical,
jo a aquest li ficaria un pal,
pes culpable.
I amb aquests no tenc pietat,
impunes no han de quedar.
Se m´embullen ses paraules,
me bull sa sang...

Me bull sa sang,
els mals del món mos sotgen
des d´un far.
Escòria astuta,
el món s´embruta
i ningú no s´inmuta!
Saps que agonitza aquest món,
agonitza aquest món,
i entre tots tenim:
Mala vida.

Televisions manipulades
o fantasmes disfressats,
quan en joc hi ha el poder,
ningú no té bona fe.

Polítics que es contradiuen,
indiferent quin color,
quina olor de mangarrufa,
pitjor que una bufa!

Bulling, mobbing,
mals del món!
Uns currants que eren
feliços,
i ja no ho són!

Un al·lot que no va a escola,
per quatre burots,
un suïcidi evitable,
això és imperdonable!

I es meu cap
és com una olla exprés!
Se mesclen pensaments,
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tot ho feim al revés!

Violència domèstica,
un grapat de cobards!
A una dona se l´estima,
no és per humiliar!
I Orient i Occident
estan com fa mil anys!
Quin dimoni ens mana,
què mos agermana?

Grotesca caricatura,
sa terra on anam fent,
els mals del món mos sotgen
ningú no està exempt!

Me bull sa sang,
els mals del món mos sotgen
des d´un far.
Caçador de debilitats, que
febles som, que alertes hem d´estar.

Agonitza aquest món,
agonitza aquest món,
i entre tots tenim:
Mala vida!

Lletra: José J. Umbert

Móns Diferents

Navegant sense una bruixola
per s´esfera de sa rutina na Tonina ja està farta.
Ses velletes des poble la miren per sa porta
de sa locura d´un món que no li toca.

Na Tonina s´ha enamorat d´en Karim, que viu a Marraquex.
I ja neix es pensament que està loca loca.
De soca arrel és personalitat na Tonina
roba folgada i turbant de Pakistan.
Ses amiguetes casadetes cap enveja li fan.

Puta merda si no pots enlairar es teu desig,
estas ben enmig, des fang.
Sa por a lo que diràn no ha de ser preocupació, cap obsessió.

Tots bé sabem:
sa botella d´herbes és cosa fina,
verda com els ulls de na Tonina
que volen veure Marraquex.
I per en Karim tres quarts de lo mateix
s´eix de s´espiral de ses seves doctrines
no donen lloc a una nina mallorquina.

No vull...
móns diferents...

Són dos rossinyols q volen volar junts,
són dos desterrats per sa societat
jugar com dos nins per un camp de blat daurat.

Diuen que ets una bala perduda.
A ses portes de s´iglesi a un funeral
ella és es tema central
na Tonina ja s´enfonsa
navega sense bruixola
ses plegaries ja no la ajuden

Na Tonina s´ha enamorat d´en Karim, que viu a Marraquex.
I ja neix es pensament que està loca loca
desconfiances, prejudicis, rebutjos socials
que fan de mal.
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Que fan d mal aquests clixés q mos hem inventat.

I en aquesta historia cadascú posa es seu punt i final.
Tant se val.
Karim tu estima na Tonina ella te donarà felicitat.

Tots bé sabem:
sa botella d´herbes és cosa fina,
verda com els ulls de na Tonina
que volen veure Marraquex.
I per en Karim tres quarts de lo mateix
s´eix de s´espiral de ses seves doctrines
no donen lloc a una nina mallorquina

No vull
móns diferents...

Paraula de senyor

No me importa que me digan que te quiero, me han “pagao”
mucho dinero, para vender este cuerpo.
Estoy cansada, ser tocada y deseada, contra mi voluntad.
Y por eso me voy a tu isla, me refugio en tu mirada, me
recojo en tu confianza.
Ando descalza por la inseguridad.

Au venga nina! No se’n xerri més! Posa’t guapa i vés a
cercar es passaport.
Mort donaré jo a qui s’hi oposi, això per a tu no es vida,
vida mia, tu no ets flor que se pugui trepitjar. Paraula
de senyor.

Y de repente estoy con otra gente, me enfrento a otra
cultura, aparento estar contenta.
Parecen buenos, ya no me fio de nada, pero estoy enamorada.
Mas la demencia hace acto de presencia, pues las malas
lenguas dicen que voy por su fortuna.
Y ya la luna no me quiere brillar.

Au va morena! Que això val la pena! Que els meus són
collonuts, i se queden muts quan te veuen. Mira, això és
cosa de dos, i ara tens un món ermós que d’un bon tros és
molt millor; ja ningú no t’és superior.
Paraula de senyor.
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Pescador de canya

No sé d´on ve
sa mania que tenc,
per sempre voler fer
barquetes de paper
i sortir a naufragar
per dins un bar que mai no te rebrà.

No entenc massa bé tampoc
ses mil excuses
per no trobar-me per enlloc,
aquell trosset des cor
que li digui en es cervell
que no li agrada viure amb ell,
que vol volar com un ocell.

Pescador de canya,
perd més de lo que guanya.
I jo, jo som un pescador,
pescador de canya
que perd més de lo que guanya.

Qüestió de ser un incompetent,
deman al mirall
si creu que som valent,
i no me contesta,
no creu que hi posi esment.
Dirà que som un incoscient
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per ser un temerari
abans que un valent...

I tanmateix què has de fer
pardal amb tant de peix?
Si quan en tens no hi poses carinyo
me sent com es xupa-xup
de ses costes d´en Xorigo,
que veu passar sa gent
però sempre indiferent!

Lletra: Pep Àlvarez

Pescador mallorquí.

Avui s´oratge està calmat,
ses ones diuen
endavant pots sortir.

Au idò,
comença un ou dia a la mar.

Som un pescador mallorquí
d´aquells que ja no n´hi ha per aquí.
Som una espècie en perill d´extinció,
sa meva barca ho sap bé a n´això

A les cinc des matí
al port de Cala Bona arrib
per ses xarxes anar a tirar,
aquest és es meu pa
de cada dia.

I quan surt sa llum des sol
fins que se´n va
sa blavor em vol envoltar.

I aquest és es meu pa
de cada dia,
sa meva barca ho sap bé...
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Raig de lluna

ANEGATS - RAIG DE LLUNA

Aquesta nit he sortit a passejar
per devora de la mar
a ordenar els meus pensaments,sentiments,
a la fi a trobarme amb jo mateix

Assegut a s´arena i fent castells
que ses ones s´enduran
i cercant una claror, una llum de consol
que m´allunyi sa foscor
que me torni sa il·lusió

Però un raig de lluna il·lumina es meu camí
me du a sa memòria tot lo bo que vag sentir
mirant cap enrera ja no és sa solució
aixecar sa mirada i esperar que arribi es sol

Recordant tot es temps que ja no hi és
mirant fotos a sa nit
són imatges des passat
que he deixat ja molt lluny i amb nostàlgia tenc present

I si un dia sa vida em dóna un desitg
jo sé que demanaré
serà fer aquest camí envoltat dels amics
i que siguis tú es destí
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on jo ja seré feliç

I amb nostàlgia tenc present
i un raig de lluna il·lumina es meu camí
me du a sa memòria tot lo bo que vag sentir
mirant cap enrera ja no és sa solució
aixecar sa mirada i esperar que arribi es sol (2)

Raig de Lluna

Aquesta nit, he sortit a passejar
per devora de la mar.
Ordenar els meus pensaments,sentiments
amb la fí a trobarme a jo mateix.
Asagut a s´arena i fent castells
que ses ones se´n duran
I cercant una claror, una llum de consol
que m´alluny sa foscor, que me torni sa ilució..

Un raig de lluna ilumina es meu camí
i em du a sa memoria tot lo bo que vaig sentir,
mirar cap enrera ja no es sa solució,
aixerar sa mirada i esperar que arribi el sol.

Recortant tot es temps que ja no hi es,
mirant fotos a sa nit.
Son imatges des passat que deixat ja molt lluny
i amb nostalgia tenc present.
Si un dia, sa vida em dona un desig,
ja se que demanaré,
sera fer aquest camí envoltat dels amics
i que sigui ple es destí. On jo ja seré feliç..

I amb nostalgia tenc present!

Un raig de lluna ilumina es meu camí
i em du a sa memoria tot lo bo que vaig sentir,
mirar cap enrera ja no es sa solució,
aixerar sa mirada i esperar que arribi el sol. (x2)
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S'assassí

S´assassí vol tornar.
Tres euros dins sa cartera,
per sa carretera va.

Es camí se li fa llarg,
funambulista damunt sa frontera
entre s´al·lot i sa fera està.

No fa gaire temps enrere
se posava ses ulleres de veure primaveres,
i ha canviat sa Senyera
per dos ossos amb una calavera.

Sap bé que no hi ha ateus dins sa trinxera,
sap que ja té els dos peus a s´altra vorera.

Flors i violes qui segueix ses ginyes des camí,
si no les vols seguir
pren sa pistola i dispara a morir.
Si no les vols seguir,
ja està bé! M´assassïi i jo me pir d´aquí!

S´assassí no se vol rendir,
vol escriure es seu destí
i decidir si estar en pau.
És un viatge massa llarg,
massa llarg.

I qui sap una drecera? Jo no.
I qui vol una quimera? Jo no.
I qui sap què s´ha de fer
quan no te queda temps?
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Lletra: Pep Àlvarez

Segon Plat

Cremava una espelma amb es meu nom.
Cremava sa pell aquell anell que duies de promesa.
Cremava una espelma es nostro temps.
Cremava es rellotge amb tanta via, que amb un dia me
pareixia que me coneixies.

Jo no vull ser un segon plat,
(sa vida me passa i la veig com s´escapa)
si no tens coratge, deixa’m anar.
Jo no vull fer de jurat,
(sa vida me passa i la veig com s´escapa)
 si en aquesta història, ja m’has condemnat.

Cremava una espelma amb es meu nom.
Cremava s’adrenalina, perquè un futur se m’endivina.
Sotmès es cervell pels batecs de cor.
Batega i exploten mil guspires purpurina. M’embadalien.
Eren de Turquia.

Jo no vull ser un segon plat,
si no tens coratge, deixa’m anar.
Jo no vull fer de jurat, si en aquesta història,
ja m’has condemnat.
Jo no vull ser un segon plat,
si no tens coratge, deixa’m anar.
Jo no vull fer de jurat, si en aquesta història,
ja m’has condemnat.

Català

Tamarell salat

Diga’m com t’ha anat aquets darrers anys,
Roca guapa, pots? Tu, me pots xerrar?
T’ha agradat retrobar-te amb tants visitants?
Roca guapa, pots? Tu, me pots mostrar fotos de quan eres
jove?
Despullada i poc famosa?

Diga-m´ho:
No t’agrada aquest vestit que ja mostra els descosits?
Ja fa temps que te ve petit.
No t’agrada es pentinat?
Trobes que massa t’han tallat ses trunyelles de Tamarell
salat...
... que mostraves a ses cales... diga-m´ho.
Diga’m si ara t’engronses just per la mar.
Roca guapa, pots! Tu pots aguantar!
De Ses Païses d’Artà fins a sa ciutat, roca guapa, saps?
Molts doblers gastats
en maquillatge redundant, massa artificial, jo vull fer
una passa endavant!

No t’agrada aquest vestit que ja mostra els descosits? Ja
fa temps que te ve petit.
No t’agrada es pentinat? Trobes que massa t’han tallat ses
trunyelles de Tamarell salat...

No t’agrada aquest vestit que ja mostra els descosits? Ja
fa temps que te ve petit.
No t’agrada es pentinat? Trobes que massa t’han tallat ses
trunyelles de Tamarell salat...
... que mostraves a ses cales... diga-m´ho.

No t’agrada aquest vestit que ja mostra els descosits?
Ja fa temps que te ve petit.
No t’agrada es pentinat?
Trobes que massa t’han tallat ses trunyelles de Tamarell

Català

salat...

Temps enrera, temps endavant

Temps enrere quan es foners
guaitaven i vetllaven
que cap galera fera
prop de sa Torre d´en Tunis
o es Castell de Capdepera.

I aquest tunel des temps
mos ha duït a un present
on lo que compta és rodó
i això no és cap sermó
noltros creim
que esteim en lo cert.

Empaltat d´àrab, jueu i català,
conjuntura que designa un ser humà
orgullós del lloc on ha nascut,
tant de bo pensassin tots igual.

I aquest conte no és cap quimera,
i aquest conte no és cap banalitat
tocam de peus a terra
ningú mos podrà aturar.

A n’es pla de Sant Jordi
es molins no solen voltar
i es seu aspecte sòrdid
ningú vol considerar,
però és que no ho veis
que són mirall d´un pasat.

Romans, jaumes, francesos, borbons
quanta gent!
i aquest ferm illenc
ha tornat més condescendent
i aquest ciment
m´anul.la sa ment.

Paradigma d´actitud
dels insulars
arronsam ses esquenes
i ja ho veurem
no ho entenc
és que no hem quedat en res.

I aquest conte no és cap quimera,
i aquest conte no és cap banalitat
tocam de peus a terra
ningú mos podrà aturar.

Crida més fort!
que no te sentim!
farem un esforç
noltros també venim
a transformar aquesta realitat
que m´ofega, m´incomoda, que m´espanta!
de gent n´hi ha tanta
que voldria volar...

I aquest conte no és cap quimera
aquest conte no és cap banalitat
tot això que hem somiat
volem que se faci realitat.

Lletra: José J. Umbert

Català
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Tramuntana

Embarc des de Barcelona, fugint de tanta persona.
Ja fris jo d´arribar-hi i poder xerrar ben a ple mallorquí!
Volam ja damunt ses ones, s´il.lusió no m´abandona.
La veig, i ningú m´engana, sa Serra de Tramuntana.

Tupida i forta com un braç gegant!
Dóna a sa tempesta aspecte desafiant.
És pes viatger que ella tota s´engalana,
sa Serra de Tramuntana. Sa roca!
Estrella Polar quan arrib a casa.
Marjals que aguanten es temps que passa...hi ha raça!
Ohh Sa Serra de Tramuntana
Tramuntana, sa Serra de Tramuntana.

Arribam cap a Son Sant Joan. Bones tardes Paco!
Com anam? Anam cap a Llevant, envant!
Sempre protegit, guarit pes cim Tramuntana.
Escut natural i mut ets es pulmó que dóna salut.
I dones por a qualsevol d´entre els més collonuts,
fins hi tot en Dragut va quedar ben fotut!

Tupida i forta com un braç gegant!
Dóna a sa tempesta aspecte desafiant.
És pes viatger que ella tota s´engalana,
sa Serra de Tramuntana. Sa roca!
Estrella Polar quan arrib a casa.
Marjals que aguanten es temps que passa...hi ha raça!
Ohh Sa Serra de Tramuntana
Tramuntana, sa Serra de Tramuntana.

Català

Vell marí

ANEGATS - VELL MARÍ

Tras l´any 1911
germà de sis germans
Mallorca pagesa
època de pobresa
No pogueres somiar
i no pogueres desitjar
no pogueres arribar allà on havies d´arribar

I ara que ja no ets aquí
escolta mumpare
que s´ha fet des padrí
record el que´m deia
quan pens a ell a nit

I cada vespre que veg dins es meus somnis
me pareix que me xerra
però lo que diu ja no me fa pensar
amb tot això.
Davant d´un estel tenc es teu records
o devora d´una barca
Un estret i prim com un vell marí
ai ai es meu padrí

Vengueren temps de guerra
aquella història
no era sa teva, no
però si tanmateix has de morir
no viuré, no t´en vagis que jo vendré
es teu net

oh vell marí que ja ets aquí
escolta mumpare
que s´ha fet des padrí
record el que´m deia
quan pens a ell a nit

Català

I cada vespre que veg dins es meus somnis
me pareix que me xerra
però lo que diu ja no me fa pensar
amb tot això.
Davant d´un estel tenc es teu records
o devora d´una barca
Un estret i prim com un vell marí
ai ai es meu padrí
que ja no és aquí
escolta mumpare
que s´ha fet des padri
record lo que em deies
quan pens amb tu a nit
quan pens amb tu a nit
oh vell marí

Anka, Paul

Put your head on my shoulder

Put your head on my shoulder,
Hold me in your arms, ba---by
Squeeze me oh so tight , ba--by
Show me that you love me too.
Put your lips close to mine, dear,
Won't you kiss me once, ba--by?
Just a kiss goodnight, ba--by
Maybe you and I will fall in love.

People say love's a game
A game you just can't win.
If there's a way, I'll find it someday,
And then this fool will rush in,

Put your head on my shoulder,
Hold me in your arms, ba--by
Squeeze me oh so tight, show me.
Put your head on my shoulder.

Anglès

Ankhara

Acordes mágicos

Un sentimiento flota en el aire
Formado por acordes mágicos
Notas de soledad, un silencio
Dentro de un mismo compás

Como deciros que es lo que siento
Si ese sonido llega a mi corazón
Se van mis sentimientos
Hacia un mundo de ilusió

OhOh! Espero encontrarte allí
OhOh! Me harás feliz

Una vez más se tuerce mi vida
No veo caminos por donde salir
A punta ya de ahogarme
En ella me refugiare

Cundo te veo alzando los brazos

Castellà
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Mi alma se fortaleze otra vez
Esperas que lo dé todo
Y no te defraudaré

OhOh! Espero encontrarte allí
OhOh! Me harás feliz

Tú eres la sangre
Que corre por mis venas
Sin ti yo no puedo vivir

Eres mis pensamientos
Los malos y los buenos
Y es que formas parte de mí

Anònim/a

Ara ets amb mi!

Avui podré cridar,
avui podré parlar
de coses passades...
I et podré cridar,
i et podré parlar,
i et sentiré amb mi...

Avui podré sumiar
que m´agafes de la mà
i m´expliques tantes coses.
I despertaré,
i suaument em diràs que m´has trobat a faltar...

No farà fred, perquè amb carícies m´abrigaràs,
cos contra cos, ja no hi por...

Tant de temps he esperat
que em vinguessis a buscar,
que em toquessis a la porta
i em demanessis per passar.
Ja ho veus!
I ara ets aquí, al meu costat
decidint un nou camí
per poder passar-lo junts...
per poder estar amb tu!!

Avui em podré alçar
fins arribar a volar
i miraré a sota.
I veuré passar
el que erem abans
i em sentiré bé.

I et miraré
i ens sonriurem
i els meus ulls tornaran brillar
com ho feien abans
d´estar separats!

No farà fred, perquè amb carícies m´abrigaràs
i et sentiré prop de mi respirar..
No farà fred, el sol ens donarà escalfor
i junts un altre cop nirem endavant!

Tant de temps he esperat...
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Bella ciao

Questa mattina mi sono alzato.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Questa mattina mi sono alzato,
e ho trovato l´invasor.

O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
O partigiano portami via
qui mi sento di morir.

E se io muoio de partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E so io muoio de partigiano
tu mi devi seppellir.
...

E seppellire lassú in montagna
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E seppellire lassú in montagna
sotto l´ombra di un bel fior.

Così le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E la genti che passeranno
mi diranno: "oh che bel fior".

E questo è il fiore del partigiano
¡Oh! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E´ questo il fiore del partigiano
morto per la libertà.

...E questo il fiore del partigiano
morto per la libertà.
Morto per la libertà.

Italià

Canvia el xip

Quan tenia 9 anys,
solia pensar,
en que faria ,
quan fos gran.

Em passava nit i dia,
somiant amb alegria,
però sense cap propòsit a seguir,
ni cap amic amb qui poder-me divertir.

COR
Canvia el xip
no tinguis  por
no et passarà res
si actues amb el cor.

Canvia el xip
no tinguis pas por
no et passarà res
arrisca’t a somiar.

I la gent em va girar l’esquena
perquè deien que no feia res.

I diuen que canviï el xip
que semblo un ninot
sense corda i que estic molt avorrit,
si no canvio no faré res de profit.

COR

Pero ara canviare...
aixi no seguire...
Aturat sense fer res
no m’hi puc pas estar més.

Català
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COR (X2)

El ball de venus

Dis-me que hi ha un lloc on la primavera sona
Dis-me que hi ha alguna ploma amb què dibuixar el teu vol
Dis-me que potser algun dia farem junts el camí incert de pedres soltes
Dis-me que a voltes has pensat que potser estaria bé que t’estimara
Dis-me que el café és l’excusa per tenir-me a prop teu

Dis-me que el demà és la fulla en blanc que vols escriure
amb la meua mà damunt el vidre,
Dis-me que la nit ha esclatat en mil estels damunt el llit
mentre somiaves
amb un princep blau,flac i desgarbat
que et besava com ningú mai no t’havia besat.

Dis-me que el teu cos és la mar de la tendresa
i vols que hi vaja depressa amb desig
Dis-me que la lluna ha baixat i ara està prop del teu melic
li diuen Venus
Dis-me que m’enfonse i que busque allí els misteris del destí

Dis-me que la sort es busca sempre amb la mirada
Dis-me que l’aigua passada ens té igual
Dis-me que la història està escrita per canviar-la a cada pas
Dis-me que la nostra estaria bé encetar-la amb aquest ball.

Balles?

Català

El somni

De petit ja somiava amb una terra lliure
un món ple de llibertats per a tothom,
on regni la igualtat de drets en tots els pobles
un somni molt bonic, però molt llunyà.

Acabar amb l´imperialisme que ens envolta
amb el poder de quatre sobre tots els altres,
que es tingui més en compte la gent del poble
que tots tinguem el dret a decidir.

I forçarem les cadenes fins que es trenquin
acabar amb aquest món ple d´injustícies
lluitarem fins a la victòria sempre
llavors aconseguirem, per fi! el nostre somni!

que tothom tingui igualtat de condicions
que la gent sigui tractada d´igual forma,
el color de la pell no té res a veure
l´únic que importa és ser persona.

que les dones ocupin un lloc digne
i fem present el seu reconeixement
que s´acabi, per fi, tota violència
la força del més fort sobre el més dèbil.

al final trencarem les cadenes
guanyarem aquesta guerra existent
acabar amb la por i la intolerància
llavors aconseguirem, per fi! el nostre somni!

i forçarem...

Català

k es la vida?

Em  sentó incompresa,
 L ‘amor em fa feble,
les grans il•lusions,
ja no existeixen.

Cansada estic de veura,
Com tot s’enfonsa ,
Com les tristes mirades,
Em fan sumergir en una trista dimensió.

És dur entendra ,
Per que estic sola,
i no se k pensó,
ni com reacciono.

I arriba aquell momento,
K no entenc  per que visc,
Perquè  segueixo vivint en aquest cruel món.

Si a finals de comte,
no val la pena que lluiti,
per que el meu camí és aquet,
el meu destí es així.

I tot plagat em fa rabia,
Per que el dia menys pensat,
No existiré,
No seguire aquí.

Dies, mesus, anys de malsons,
 Peró se k passi el k passi ,
Satisfeta estic,
Per que tu ets i seras feliç

Català

La lluna la pruna

La lluna,
la pruna,
vestida de dol.
Son pare la crida,
sa mare no vol.

Ai nena petita,
que hi fas allà dalt.
En trenco ametlletes
pel pobre pardal.

No n´hi trenquis gaires,
sinó es morirà,
al cap de tres dies
el van enterrar.

Català

Pap

Quan arriba l´hora, busco l´emisora.
Doncs fan el programa, el que més m´agrada, fins a la matinada.
Josep,Venus i Uri, no hi ha qui us aturi, els oients us aclaman.

Missatges, venjances i trucades, històries reals o inventades, que a prohibit als pares no
es com els altres no, no es com els altres.

Però això s´acabarà en el mes de juliol, PAP tancarà.
Però el record del millor, en els cors seguirà, mai no s´esborrarà...
Seguirem sent tots P.A.P!

De la Venus no en sentirem consells, del Josep i l´Uri no en sabrem res d´ells.
Ni de la matriarca i la truja mare, no en seràn oblidades.

Però això s´acabarà en el mes de juliol, PAP tancarà.
Però el record del millor, en els cors seguirà, mai no s´esborrarà...

Català

Pàgina 100 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Anònim/a

Seguirem sent tots P.A.P!

Seguirà sent el millor programa, imaginaré a la matinada, ell no estarà i això es notara a
cada cantonada.
Ell no hi serà hi es notara en cada estona passada.

Però això s´acabarà en el mes de juliol, PAP tancarà.
Però el record del millor, en els cors seguirà, mai no s´esborrarà...
Seguirem sent tots P.A.P!

El prohibit als pares mai morirà, els oients i el trio se´n encargaràn.
Que quan algú estima, mai no se´n oblida, es per tota la vida..
Que quan algú estima, mai no se´n oblida, es per tota la vida..

Polca d´ours

peça extreta del repertori graller, el què fan les tardes mortes jejeje... espero que us hi
aclareu, ja que jo sàpiga la peça no té lletra jejeje

partitura:
http://gralla.skamot.com/partitures/polca/polca-polca_dours.pdf

tempo 2/4

baix (b)
rascar (r)
(r) una rascada en un temps (negra)
(r)(r) dos rascades en un temps (corxera)
(rr) una rascada de 2 temps (blanca)
pausa , o (x)

1a part
Lam (b) Lam (r) Lam (b) Lam (r) Sol (b) Sol (r)(r) (x)
nana nana nananaaaaa
Lam (b) Lam (r) Lam (b) Lam (r) Sol (rr)
nana nana naaaaaaaaa
Do (r) Sol (r) Lam (r) Sol (r) Lam (r) Sol (r) Lam (r), Lam (r)
nara nana nana nana nana nara nana naaaaaaaaa

2a part
Lam (rr) Lam (rr)
nan nanarararara nan nana
Do (r) Sol (r) Lam (r) Sol (r)
naran na nana nana nara
Lam (rr) Lam (rr)
nan nana nan nana
Do (r) Sol (r) Lam (rr)
naran na nara naaaaaaa

e que no heu vist mai una manera de digitar les cançons de tal manera? :P

salut!

www.nusepas.es.vg

Català

POTSER AMOR ES LA PARAULA

Potser amor es la paraula
que voldria dir-ho tot:
anel deliri, ansia
primer batec del cor
i potser on acaba
la força del desitg
s´encen alli la flama del amor
amor per uns és un infant
per altres és un vell.
hi ha qui el "fa" hi ha qui el perd

Català

qui per amor es ven
uns hi posen tot el cor
d´altres passen molt
hi ha qui el sent a tot arreu
hi ha qui mai no el veu...
potser amor no té enveja
amor és bondadós
amor tot ho escusa
amor ho espera tot.
i si el desitg s´apaga
l´amor no passa mai
és dur i ferm
com el millor metall.
amor per uns...

Sin ti- Eso es lo de menos

Contando los días en mi memoria
las noches son frías si tú no estás
tumbado en la cama, recuerdo su cara.
la sueño despierto...

Me paso los días...
¡ Sin ti!

Sin ti dejo de vivir
Sin ti dejo de existir

Cada minuto que pasa
se me hace eterno
porque tu no estás

¡ Sin ti!

Sin ti dejo de vivir
Sin ti dejo de existir

Tú eres el centro de mi vida

No viviré...
No viviré...
¡ Sin ti!

Sin ti dejo de vivir
Sin ti dejo de existir

No voy a vivir sin ti
Tú eres la razón
de que yo esté aquí

Sin ti dejo de vivir
Sin ti dejo de existir

No viviré...
No viviré...
¡ Sin ti!

Castellà

tot passarà...

Amb sa mirada trista al vent...
S´et veu... sincerament, que no estàs bé ...

Ell ha fuit d´és teu costat, però no t´has de preocupar perqué aquí sóc jo ...

és molt ruel dir-te que ja t´ho havia dit ...
però tot i aixì ... t´ho hauré de repetir...

a poc a poc , es dies pasaràn... i els mals de cap ... OBLIDARÀS !...
ell de sa teva viga fugirà, mai més l´hauras de recordar ...

D´aquí tres dies t´ahuràs refet i pés carrer un vell amic que t´ajudarà ha oblidar es passat !

*2

Català
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I amb sa mirada alegre al vent ... s´et veurà sincerament ... qué estas millor que mai

millor que mai ...

[ sol/ do/ sol/ do/ re/ do/ ]

TU

Et miro, em mires,
cada cop que aixo passa,
no se que passa.
Putser ens estimem,
pero aixo mai o sabrem.
tot i que passes de mi.
Jo no passo de tu,
i no penso deixarte escapar.
Saps per que?¿?
Peruqe testimu,
com mai avia estimat a ningu
perque et miro,
com mai avia mirat a ningu,
perque et somric
com mai avia somrigut a ningu
peruqe ets TU.

Català

T´AGRADARÀ

Marxes dotze dies
a fora la ciutat,
a una casa desconeguda
amb els nens al costat.

Te’n vas pensant en el demà
que arriba a poc a poc,
els dies passaran volant
arribas marranot.

Les nits estàs com més tranquil,
els estels ho fan facil,
mirant el cel blau
poc a poc vas tancant
els ulls...

**Penses que arriba el primer dia,
ja no pots tornar enrere,
els dies passaran, te n’adonaràs,
que això t’agradarà.**

Hi ha que porten uns anys
i d’altres que entraran
hem de fer que tots plegats
no parin de crèixer
a l’esplai...

**Penses que arriba el primer dia,
ja no pots tornar enrere,
els dies passaran, te n’adonaràs,
que això t’agradarà.**

Ja no hauràs de pensar més,
fins el curs que ve,
però si has de marxar,
no oblidis mai
aquests anys...

**El treball que hem portat,
un per un el seu somriure,
encara que no ho demostrin
sempre t’ho agrairan**

Català

**Penses que arriba el primer dia,
ja no pots tornar enrere,
els dies passaran, te n’adonaràs,
que això t’agradarà.**

ESM

vull llet amb nescuyck

(amb la música de "I want to break free" de Queen)

Vull llet amb Nescüyk,
Vull llet amb Nescüyk,
ja sigui amb galetes, amb pà o amb pastetes
Vull llet amb Nescüyk,
Vull llet amb Nescüyk,
oh! si! un got de llet amb Nescüyk,

Català

Answer

Camins

Camins

No vull perdre la paciència però he decidit volar, sense aixecar el peu del terra.
Aprofitant les consignes que he après de la gent, que m’han fet observar.

I vaig fent el camí al caminar, apartant les dubtoses oportunitats.
I vaig fent el camí al caminar, separant les paraules dels teus mitjans.

Seguint el camí de l’aire i sentir estar protegit de la seva a repressió.
En forma de bales carregats de paraules, creuant fronteres.

I vaig fent el camí al caminar, apartant les dubtoses oportunitats
I vaig fent el camí al caminar, separant les paraules de la raó

Pensaves que el juny donaria solucions.
Les teves paraules faltat de raons.
Originant l’odi que encent la gent del poble oprimit

I ara que has de dir des de la teva posició?
només mous les mans per signar repressió.
Poble que lluita, autodeterminació!
Un poble que vol .. (...)

Català

De cara al vent

I la nostra vida continua, des del terra i per la terra
I així som molts els que sobrevivim a morts a calendaris, als dies que són dates copsades
amb ulls, amb plors, amb els cants dels humans explotats,
De cara al vent, de cara al vent.
I la nostra vida continua, des del terra i per la terra.

Català
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Velocitat

VELOCITAT QUE ENS RECORDA COM SOM DE LENTS
A L´HORA DE BUSCAR POSSIBLES SOLUCIONS,
I SENSE RAONS ENS ENCAMINEM
EN LABERINTS D´INCOMPRENSIBLES DIFAMACIONS
RAPIDAMENT IMPRIMINT
GRAN VELOCITAT, NOMÉS PER PODER SEGUIR
CORRENT A GRAN VELOCITAT
CAP AQUEST ABISME CAP AQUEST CAMP SEMBRAT
ÉS LA VELOCITAT HUMANA,
LA QUE NO ET DEIXA SER
SER TAN HUMÀ
SANG I COOPERACIÓ INTERNACIONAL D´ECONOMIA COMÚ
PER UNS SERS ANTAGÒNICS QUE NO TROBEN SOLUCIONS,
PRIMER ECONOMIA, DESPRÈS SER HUMÀ.
ÉS L´INDIVIDUALISME EL QUE ET FA CIRCULAR
TAN RÀPID I SOLITARI PELS CAMINS,
PER VOLER VIURE-LA AMB TU I SENSE MI,
PER NO HAVER APRÈS
A GUARIR A TEMPS
EL VOLER NO GAUDIR D´ELLS,
ÉS LA VELOCITAT HUMANA,
LA QUE NO ET DEIXA SER
SER TAN HUMÀ
EM RECORDA MATINS SENSE SOL A L´OMBRA DE LA GRAN CIUTAT,
AL TERRA DEL BARRI, VEIENT TOTS AQUESTS VEHICLES CIRCULAR
A GRAN VELOCITAT PER SOBRE DEL MEU CAP, PER SOBRE EL TEU,
SOBRE LA VELOCITAT, HUMANA.

Català

Antagònics

Home de palla

Has venut la teva ànima
per una espurna de poder
Ets l´instrument de l´engany
només saps mentir
Et cremaràs en un instant!
Sé que tu ets un home, home de palla

Has après a obeïr ordres
tens el cervell quasi buit
Ets l´instrument del dolor
només saps matar
Et rovellaràs fins a pudrir-te!
Sé que tu ets un home, home de metall

Has muntat aquest tinglado
per a tu i els teus amics
Ets l´instrument de la injustícia
només saps culpar
T´estriparàs en més de mil troços!
Sé que tu ets un home, home de paper

Has volgut treure suc al progrés
ignorant el ritme de la terra
Ets l´instrument de l´horror
només saps destruir
Et desfaràs fins a desintegrar-te!
Sé que tu ets un home, home de plàstic

No has pogut comprendre mai
que el món no és al teu servei

Català

Ets l´instrument de l´orgull
només saps xusclar
Et faràs pols i el vent s´ho endurà!
Sé que tu ets un home, home de suro

Obre els ulls

Es que no veus que t´enganyen?
Es que no veus que són mentides?
Es que no veus que t´enreden?
Només et volen x 3 manipular

Ho has de veure, si x 4

Es que no saps que ets un esclau?
Es que no saps que s´aprofiten?
Es que no saps que t´humilien?
Només et volen x 3 extorsionar

Ho has de saber, si x4

Es que no sents que no et volen?
Es que no sents que no t´estimen?
Es que no sents que t´ignoren?
Només et volen x 3 aniquilar

Ho has de sentir, si x 4

Es que no vols obrir els ulls?
Es que no vols obrir la ment?
Es que no vols saber què passa?
Només et volen x 3 assassinar

Ho has de voler, si x4

Català

Rebel

Rebel perquè els voltors m´han esquinçat la carn
Polítics carronyers barallant-se pel poder
Rebel perquè els vampirs m´han xusclat la sang
Paràsits religiosos enriquint-se en nom de deu
Rebel perquè les rates m´han arrencat els ulls
Inútils descerebrats playing with missiles, bombs and guns

Rebel fins el moll de l´òs, rebel perquè no tinc por, de les bèsties
Rebel fins al moll de l´òs, rebel perquè no tinc por, dels homes

Rebel perquè els taurons m´han mossegat el coll
Rics i bastards poderosos ignorant els drets humans
Rebel perquè les serps m´han lligat les mans
Fills de puta uniformats abusant a tort i a dret
Rebel perquè els llops m´han desintegrat la fel
Maleïts capitalistes sentenciant la terra a mort

Rebel fins el moll de lòs perquè no tinc por de les bèsties
Rebel fins al moll de l´òs perquè no tinc por dels homes

Rebel perquè les piranyes m´han escurat els òssos
Reis i princeps impostors vivint de gratis i pel morro
Rebel perquè els porcs m´han enmerdat la cara
Fanàtics d´ultradreta planejant com fotre mal
Rebel perquè les guineus m´han destroçat els nervis
Corruptes incompetents manipulant la puta llei

Rebel fins el moll de lòs perquè no tinc por de les bèsties
Rebel fins al moll de l´òs perquè no tinc por dels homes
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20 forats al clatell ||*||

20 forats al clatell!!!
20 forats al clatell!!!

20 forats al clatell!!!
per faxa i per cabró!!
per feixista i per cabró!!
quan tu sents vint trets entrant al cap
no et pots fer més el "xulo", cabró!!
Quan tu sents que ja t´han disparat
no vacil·les més.
Els 20 forats et canvien l´expressió
i ara no fas por!!
Els 20 forats han matat al porc!!
20 forats al clatell per feixista i per cabró!!

Català

De vacances a l´Irak

Bé, així que has anat a la universitat
i creus que has vist i que ho saps tot.
Amb el teu cotxe creus que arribaràs molt lluny:
un paio com tu pot fer el que vol.
Ets tan solidari al concert d´U2
pagat amb la visa d´or;
fanfarronejant com la pobresa et dol
i que els immigrans tenen tan valor...
Ha arribat l´hora que tastis el que et fa por.
La policia aquí no et dóna protecció.
Abraça´t tu mateix "carinyo"...
De vacances a l´Iraq!
És dur noi, però és el què hi ha.
De vacances a l´Iraq!
No t´oblidis dels plaers sexuals.
Vas de "guais", xuclant com un vampir,
vols que tothom actuï com tu.
Llepant culs, "putejant" per poder-te enriquir,
però el teu "jefe" es fa més ric que tu.
El petroli és més barat, amb una pistola al cap, a canvi de llibertat.
Militaritzats, fins morir rebentats,
i el teu cadàver penjant d´un pont...
Ara pots anar on el poble ja té veu.
Ara pots anar on la democràcia es Déu.
El que a tu et falta fill meu
són unes vacances a l´Iraq!
on la gent vesteix de dol,
unes vacances a l´Iraq!
on llepes culs o mors...
George Bush
George Bush
George Bush
George Bush
De vacances a l´Iraq!
on faràs el què el ianqui vol.
De vacances a l´Iraq!
on la pobresa té tant de valor...
George Bush
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Matem al puto rei

Matem al "puto" rei
i al seu règim feixista!
Ens volen tornar "bobos",
uns potencials terroristes!
Matem al "puto" rei!
Ell no és una persona.
No hi ha futur per l´imperi espanyol!
No volem cap herència feixista.
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No volem aquest rei borbó.
No hi ha futur!
No hi ha futur!
No hi ha futur!
Matem al "puto" rei!
Us ho dic de debò:
odiem al rei. Matem-lo!
Matem al "puto" rei!
Els monarques són fatxes!
El vostre cap d´estat
no és el que sembla.
Esborrem-los de la terra!
Esborrem els seus exèrcits!
Fem-ho sense pietat;
tot crim té un preu.
Perquè no existeixin
hem d´acabar amb ells.
Som els pobleus que heu explotat,
som el verí per poder-vos matar,
som el futur,
som el futur!
Matem al "puto" rei!
Us ho dic de debò:
odiem al rei.
MATEM-LO
No hi ha futur!
No hi ha futur!

Terra Lliure

Terra lliure!
Terra lliure!
Terra lliure!
Volem la independència!
Volem el socialisme!
Ja no tenim paciència!
Siguem forts,forts,forts.
Esmolem ben bé les eines
que els fatxes volen guerra.
Posem mans a la feina!
Totes i tots, totes i tots!
Terra lliure! Dispara´ls per l´esquena!
Si sóc traïdor, tant em fot,
però sóc viu i tu ets mort.
Qui diu que això és Espanya
és enemic de Catalunya.
Mort el gos morta la ràbia.
Mort al gos, mort al gos!
"El cojito del Losantos",
"el vicioso Pedro J.",
"o la foca de la Campos",
bocamolls, bocamolls!
      <TORNADA>
Volem la independència!
Volem el socialisme!
Ja no tenim paciència!
Siguem forts,forts,forts.
"Mejor antes polacos
que perros espanyoles!
Porque os huelen los sobacos."
Porcs, porcs, porcs!
TERRA LLIURE!
TERRA LLIURE!
TERRA LLIURE!
TERRA LLIURE!
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A Rússia

Catedrals plenes de sargantanes,
són verdes,són blanques,
i una flor surt dins una teulada
més groga i més alta.
Dues cullerades de sucre,
suc de tareonja, sa boira d´Escòcia
(ses faldes d´Escòcia)
Dues cullerades de sucre,
suc de cafè, cafè de Colòmbia.
Catedrals amb dormideres i dones,
se tanquen ses portes,
i, dedins, jo se que ja som a Rússia
i tocant sa veritat
d´una rasca insuperable.
A Rússia hi viu sa gent amb zero graus,
se congelen i s´aguanten.

Català

Alegria

Alegria

Cau d´un arbre sa llavor,
després en surt un altre de millor,
és sa vida que segueix,
ja sé que és increïble però així és.
I es animals també follen
i s´enyoren i ells no saben res.

No... què va... això és impossible d´exterminar
i ploram, ploram d´alegria.

Alegria, ses velles se xapen de riure,
ses fulles més seques se tiren des arbres
per ordre de veterania.
Alegria, ses cases s´aixequen i volen,
i es caos és s´ordre d´un dia que vessa
nostàlgia d´amor i simpatia.

Cau d´un astre sa claror
i dins sa fosca en terra hi veim i tot,
és sa llei de s´univers,
n´hi ha de més profundes, ja m´entens.
I surt s´estrella avorrida
i se desvia i no té por ni res.

No... què va... això és impossible d´exterminar
i ploram, ploram d´alegria.

Alegria, ses velles se xapen de riure,
es dies s´acaben i es fars il·luminen
ses góndoles entre ses cases.
Alegria, ses òrbites en sincronia,
sa inèrcia tendeix a sa pausa i reposen
immòbils tempestes i climes.

Alegria, en calma per sempre ses hores,
i es cosmos s´atura i per tots es planetes
ingràvids s´acaba sa vida ... I alegria.

Català

Alegria

Re Fa#m Sol La Sim
Cau es sol de s´hora baixa dins s´horitzó,
Fa#m Sol La
damunt la mar arrissada es avions.
Re Fa#m Sol La Sim
Cau es sol de s´hora baixa vermell i calent,

Català

Fa#m Sol La
me sala i m´arengada sa pell.

Sol Re Mim
Es penya-segat
La Re Sol Re Mim La
i una pluja suau de pols estel·lar.

Re Fa#m Sol La Sim
Cau es sol de s´hora baixa i plàcidament
Fa#m Sol La
sa gent se dutxa i ompl es carrers.
Re Fa#m Sol La Sim
Cau es sol de s´hora baixa dins es meu cor,
Fa#m Sol La
tothom m´estima i jo estim tothom.

Sol Re Mim
Falla sa corrent
La Re Sol Re Mim La
ses fireres no vendran cacauets.

Sol La Re
Alegria,
Fa#m Sol La Sim Fa#m
ses velles se xapen de riure,
Sol La Sim Fa#m
es dies s´acaben i es fars il·luminen
Sol La Sim Fa#m
ses gòndoles entre ses cases.

Sol La Re
Alegria,
Fa#m Sol La Sim Fa#m
ses òrbites en sincronia,
Sol La Sim Fa#m
i es ovnis se pinyen i deixen un cràter
Sol La Sim Fa#m
per sempre dins sa meva vida...
Sol La Sol La
Alegria!

Re Fa#m Sol La Sim
Cau es sol de s´hora baixa dins s´horitzó,
Fa#m Sol La
damunt la mar arrissada es avions.
Re Fa#m Sol La Sim
Cau es sol de s´hora baixa vermell i calent,
Fa#m Sol La
me sala i m´arengada sa pell.

Sol Re Mim
Es municipals, és evident,
La Re Sol Re Mim La
fan aparcar bé a sa gent.

I Alegria...

Alpinistes-Samurais

Un cigarro, un tallat,
no són temes de gran densitat, giren es ventiladors.
Una falta personal, tantes baixes en es meu sofà,
mil cent-cinquanta condons.
Alpinistes-samurais, coses més rares mos han de passar.
Qui em sabria contestar com és un dia just apunt d´acabar.

Un principi d´estació, de cabines per telefonar,
xerrava amb es contestador.
Un indici de final, previsions males de calcular.
Qui em sabria contestar com és un dia just apunt d´acabar.

I un àngel desplega ses ales i deixa el cel ple de claror,
i un pern de satèl·lit travessa paisatges
i capses de retoladors.
Ses flors se despinten des arbres i es ules les perden del tot,
ses albes vesteixen sa pura matèria
des gremi de sa construcció.
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Una foto, manantials, aumentam es nivell d´expulsions,
beus aigua des meus grifons.
Alpinistes-samurais, coses més rares mos han de passar.
Qui em sabria contestar com és un dia just apunt d´acabar.

I un àngel desplega ses ales i deixa el cel ple de claror,
i un pern de satèl·lit travessa paisatges
i capses de retoladors.
Ses flors se despinten des arbres i es ules les perden del tot,
ses albes vesteixen sa pura matèria
des gremi de sa construcció.

Un principi d´estació, de cabines per telefonar,
xerrava amb es contestador.

Amazones a sa lluna

quan va despertar, dinosaures
si va somniar, marevelles
quan va sortir es sol, se desfeia
no se´n vol anar, menja dàtils
amazones a sa lluna
fan ingravides postures
quan va despertar, dinosaures
si va somniar, no era fàctic
amazones a sa lluna
fan sudokus i costura
amazones amb pijama
marlon brandos ni pirates
amazones salanites
es collars de flors son grises

Català

Amb un velomar

Hem dormit damunt una horabaixa
i amb un gest de verd de persiana
hem sabut que aquesta casa és blanca.

Amb s´urgència d´un divorci
s´ha complit es pronòstic:
convivència és sobredosi.

Tancat s´escriptori,
perduda sa clau,
pus històries no somiaràs.

A sa Lluna no s´hi pot anar
per ses estrelles amb un velomar,
a sa Lluna no s´hi pot anar
amb un taxi per damunt la mar.

Català

Aquesta pluja

Aquesta pluja que ho banya tot
treu de ses coses s´olor del món.
Aquesta pluja no té un hivern,
només té un dia un poc xerec.

Tothom té defectes,
jo encara t´enyor.
Ningú no és perfecte,
ja no te faré pus cançons.

I avui som dimecres,
també som dijous,
jo sempre com sempre.

Català

Demà pintaré amb ses mans
es meu sol de jugueta
que té un satèl·lit solar
i un solàrium d´estrelles.
Demà pintaré as cel ras
un segon domicili,
semiaquàtic i deshabitat
perquè m´estic tranformant en un amfibi

Aquesta pluja

D        Asus2        Em7
 Aquesta pluja que ho banya tot
D            Asus2 Em7           D/F#  G  A
 treu de ses coses s´olor del món.
D        Asus2    Em7
 Aquesta pluja no té un hivern,
D            Asus2  Em7      D/F#  G
 només té un dia un poc xerec.

F#7            Bm
   Tothom té defectes,
     A       G    D/F#
jo encara t´enyor.
Em               A
  Ningú no és perfecte,
(sense acord)        D
ja no te faré pus cançons.
   F#7       Bm
I avui som dimecres,
   A        G    D/F#
també som dijous,
Em              A
  jo sempre com sempre.

  Bm  A      D/F#       G
Demà    pintaré amb ses mans
D       Em7      G     A
 es meu sol de jugueta
    Bm  A      D/F#      G
que té    un satèl·lit solar
D       Em7        G       A
 i un solàrium d´estrelles.

  Bm  A      D/F#        G
Demà    pintaré   as cel ras
D     Em7     G    A
 un segon domicili,
Bm     A        D/F#   G
  semiaquàtic i deshabitat
D           Em7         G       A      D
 perquè m´estic transformant en un amfibi.

Català

Armando Rampas

Un cel tan diferent del que hi ha damunt ca meva
és tot un alicient per deixar-se caure a Formentera.
Planeta blau i blanc, adéu des d’allà dalt,
demà respiraré èter gasificat.
I l’hotel transbordador és al.lucinant,
i el curset de cosmonauta m’ha encantat.
Comandant Armando Rampas,
no te follis les hostesses una darrera l’altra,
i comandant, no m’involucrisque un turista és humanista i no un pirata.
Comandant Armando Rampas,
no te follis les hostesses una darrera l’altra,
i comandant, no m’abandonis amb el teu paracaigudes,
mal te matis incinerador des arbres violador de ses altures.

Català

Pàgina 106 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Antònia Font

Asteroide núm. 15000

Barques damunt la mar,
glorioses xapuces des meu passat,
si s´ha d´estimar jo t´estimaré,
si s´ha de cantar cantaré es primer, lerele...

Pisos per assumir,
ja cau sa tristesa amb es seus míssils,
si s´ha d´acabar crec que no hi seré,
si s´ha d´esperar desesperaré.

Sa misèria primitiva d´una casa en soledat
és un macro microclima,
se marca amb bombetes un camí i aterram.

Dies que m´he perdut perquè ja no surt
en es teus bocins de mapa.
Faltes com ses parets, tots es teus cabells,
des mirall sa teva cara.

Dies que m´he perdut perquè es sol s´apaga
i s´encenen ses escales.
Pensa que no sé què és que sa pluja
deixi una terra més banyada.

Barques damunt la mar,
glorioses xapuces des meu passat,
si s´ha d´estimar jo t´estimaré,
si s´ha de cantar cantaré es primer, lerele...

I sa fauna ultramarina se volia congelar,
i sa flor s´empenedia,
i es meu d´asteroide quinze mil m´ha deixat.

Dies que m´he perdut perquè ja no surt
en es teus bocins de mapa.
Faltes com ses parets, tots es teus cabells,
des mirall sa teva cara.

Dies que m´he perdut perquè es sol s´apaga
i s´encenen ses escales.
Pensa que no sé què és que sa pluja
deixi una terra més banyada.

Català

Astronauta rimador

Cafeïna, droga dura, droga fina, control, bumetres de colors, pressions, nivells d´oli,
benzina, èter, combustible irascible, crema un sol diòxid dins un cel monòxid, i no
descanses astre incombustible? Déu de s´univers no me diguis que me deixes aquí tirat i
aquí tirat. De vacances pagades, anar a fer feina a sa galàxia cinc d´un sistema podrit
d´agències de viatges, de putes i fulanes, te cagues, de guarres? Me mor de ganes.
Som s´estronauta rimador que rima i se caga si fallen es motors, som s´astronauta
noranta i tenc un paper mate i un rotllo de paper de vàter, un dia assoleiat partim
estacions espacials, monitors, cronòmetres, compte enrera fins a nou qui marca sa marca
qui dóna el sus i partint com un coet.
Camins que se tanquen i parets, bistecs, cordon blues, pitreres de pollastre, i una merda,
puré de proteïna i cafeïna, què és un droga dura i què és un droga fina, 9876543210
ignició!
Controla! Que un LED vermell s´encén.
Controla! Que un LED vermell s´encén.
I preparant es viatge a Saturn he trobat una revista que duia una entrevista amb fotos de
sa lluna: Jo i en Simó científics astronautes dedicàvem ses paraules a una reportera
veterana, bloc i gravadora. I què passa! Sa pena ma deixat fet una puta braga i ma costa
partir i

Català

dir adéu a germans i germanes, adéu a tots. LEDs vermells m´enrevolten controlen cada
peça d´un transbordador fil·ligrana i no falla o gairebé no falla ses màquines perfectes
Macintosh.
Sa finestra, estrelles que se precipiten. Iogurts de merda seca, s´univers desconegut és
una cadena d´esdeveniments que ens afecta més o menys. I es xòfer d´es vehicle lunar
discuteix amb un turista que no sap que realment és un artista assegut a un volant que
esquivar tots es cràters no és fàcil a tal velocitat. Sa cuina se posa a mil i el menjador se
peta i es cheff que se queixa que no hi ha carn, ni peix, ni olles netes: peroles militars
rovellades i es mosso de sa cuina és nou, ningú li ha explicat ni què ha de fer i ses bosses
de fems són allà  i ningú les tirarà o què? Que això pareix un niu de rates i no una cuina,
que si ve un inspector de sanitat fotrà una multa i xaparà es negoci... Que m´és igual que
jo només ho dic, senyora, com sa pot imaginar tot això a jo ma sua soberanament sa
polla.
I què anava a dir:
Som s´astronauta rimador que rima i se caga si fallen es motors, som s´astronauta
noranta i tenc un paper mate i un rotllo de paper de vàter.
Sinàpsi, lliure pensament, drogodependència, farmàcia, creu roja, creu verda, semàfor no
t´assustis company de carretera amic per sempre més.

Bamboo

Fumen es pescadors, blanca es sa platja africana i un tauronet petit neda amb sa taurona
mare.
Mamà, avui m´he clavat un fil de coco dins un ull, mamà, qui som, es papà diu que som es
seu tigreton.

Bamboo, ets tu aigua de fruites, tiramissú, bamboo, ets tu...

Criden es pescadors, rotja es sa platja africana i un tauronet petit sopa amb son pare i sa
mare.
Mamà, avui m´he clavat un fil de coco dins un ull, mamà, que no, es papà diu que som es
seu airgam-boy.

Bamboo, ets tu canya de sucre, mousse de iogurt, bamboo, ets tu...

Català

Batiscafo Katiuscas

Batiscafo monoplaça, es teu focus a s´abisme
de ses aigues insondables, només tu les averigues.
batiscafo socialista redactant informe tràgic
"camarada maquinista a institut oceanogràfic"
batiscafo solitari dus un ruting planetari
"retxes de sol atravessen blaus marins,
ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles
que ja s´ha fet de nit i es plàcton s´il·lumina
i canten ses balenes a trenta mil quilòmetres d´aquí,
retxes de sol atravessen blaus marins,
ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles
que ja s´ha fet de nit i es plàcton s´il·lumina
i canten ses sirenes aproximadament per no existir"
batiscafo socialista redactant informe tràgic
"catedràtic yuri puscas a institut oceanogràfic"
batiscafo katiusques fas un atles visionari.

Català

Batiscafo Katiuskas

                    La                             Mi
Batiskafo monoplaça, es teu focus a s’abisme,
                    La                             Mi
de ses aigües insondables, només tu les averigües.
             La       Si7                        La
Batiskafo socialista, redactant informe tràgic:
                  Si7       Si                   Do#m Si
"camarada maquinista a Institut Oceanogràfic".
La                        Si7                Mi
Batiskafo solitari dus un ruting planetari.

 La                                   Si7
Retxes de sol travessen blaus marins,
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                           Si
Ses algues tornen verdes,
                            Do#m        Si          La
i brillen ses estrelles que ja s’ha fet de nit,
 La                                   Si7            Si
I es plàncton s’il·lumina i canten ses balenes
                            Do#m        Si          La
a trenta mil quilòmetres d’aquí.

 La                                   Si7
Retxes de sol travessen blaus marins,
                           Si
Ses algues tornen verdes,
                            Do#m        Si          La
i brillen ses estrelles que ja s’ha fet de nit,
 La                                   Si7              Si
I es plàncton s’il·lumina i canten ses sirenes
                            Do#m        Si          La
aproximadament per no existir

             La       Si7                        La
Batiskafo socialista redactant informe tràgic:
                  Si7       Si                   Do#m Si
“catedràtic Yuri Puscas a Institut Oceanogràfic”.
La                        Si7                Mi
Batiskafo katiuskas fas un atlas visionari.

Camps de maduixes

No fa falta que tanquis amb clau cada porta,
som un àgil i experimentat acròbata.
No fa falta que encara me vulguis fer caure,
vaig amb rodes, som es rei de ses capavallades.

No fa falta que ataquis amb tantes respostes,
tenc preguntes per copar quatre segles d´escorça.
I és inútil que apaguis ses teves faroles,
sé trobar-te davall quinze sostres de roba.

De vegades me passa que te mir
i platges amb cocos que suren
i fons de corall i jardins.
De vegades me passa que t´estim
i veig un dia que comença
dins un camp de maduixes.

De vegades me passa que nedam
dins una piscina que vessa
de flam i iogurt natural.
De vegades me passa que becam
damunt una estora de dàtils
i climes de països portàtils.
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Camps de maduixes

         Bb     C                     Dm
No fa falta que tanquis amb clau cada porta,
       Bb         C         Dm
som un àgil i experimentat acròbata.
         Bb       C                   Dm
No fa falta que encara me vulguis fer caure,
         Bb            C                Dm
vaig amb rodes, som es rei de ses capavallades.

No fa falta que ataquis amb tantes respostes,
tenc preguntes per copar quatre segles d’escorça.
I és inútil que apaguis ses teves faroles,
      Bb       C                      Dm         Em
sé trobar-te davall quinze sostres de roba.
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F             Gm           C
De vegades me passa que te mir
  Bb                    F
i platges amb cocos que suren
  Gm                  C    Bb
i fons de corall i jardins.
F             Gm            C
De vegades me passa que t’estim
  Bb                F
i veig un dia que comença
Gm                C
dins un camp de maduixes.

No fa falta que tanquis amb clau cada porta,
som un àgil i experimentat acròbata.
No fa falta que encara me vulguis fer caure,
vaig amb rodes, som es rei de ses capavallades.

I és inútil que apaguis ses teves faroles,
sé trobar-te davall quinze sostres de roba.

De vegades me passa que nedam
dins una piscina que vessa
de flam i iogurt natural.
De vegades me passa que becam
damunt una estora de dàtils
i climes de països portàtils.

De vegades me passa que te mir
i platges amb cocos que suren
i fons de corall i jardins.
De vegades me passa que t’estim
i veig un dia que comença
dins un camp de maduixes.

Canta

Travessam
es caliu caminant,
existim
perquè el món és davall.
Ja tenim es millors elefants,
resistim
perquè som de metall.
Desvestit,
arrabassa´t s´amistat,
ses actrius qualque pic han cantat.
Canta,
triple salt immortal,
vull que soni sa fauna selènica.
Canta,
vull sentir respirar
s´Amazònia
i ses flautes d´Amèrica.

Català

Cibernauta Joan

No m´he trobat dibuixat en els mapes,
no m´han ajudat, els estels
m´abandonaren.

No sabia què passava,
bussejava a una banyera,
hi havia mil esponges,
no me deien es camí,
vaig mirar dins una cova,
hi havia una pipella
lucifera, gambanera,
jo te vaig conèixer així.

En Joan el cibernauta
és un jove colossal
que cura a na Maria
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malaltissos furors anals,
gimnasta futurista,
com ell no en trobaràs.

I s´estimen i se mengen
i se fumen d´amagat,
músiques que neden
a un tassó insonoritzat,
multiorgàsmia en general.

No...
Tampoc no m´he amagat,
de vespre prenc es sol,
conec totes ses ones.

Me vaig despertar a una platja
ofegat a sa vorera,
vaig escriure una novel·la
amb sa veu des meu padrí,
me nodria de ses fulles
i darrera una arbocera
lucifera, gambanera,
jo te vaig conèixer així.

Cibernauta joan

Entabanat, fa un sol que xapa roques,
he somiat cinc vides i tres Europes,
he posat nom a totes ses dunes,
noms de femella, només me´n falta una.

Dalt d´un turó he armat un telescopi,
així te veig, com un planeta anònim;
t´he dibuixat envoltada de caragoles,
hi ha un hidroavió que les pinta totes.

Cibernauta Joan,
tastaràs un món suprareal,
ple d´algues que et salvaran
quan menstruïs l´immens oceà.

Cibernauta Joan,
tastaràs un món suprareal
ple de llits i miralls,
ple d´Antònies que te volen menjar.

Si ho penses bé la mar és rodona,
fes-hi una volta i queixa´t si no t´hi trobes,
viatge infinit per tu mateix,
dorms invertit
amb ses butzes defora i sa pell dedins.

Has tornat sord de tant d´esperar
un breu eclipsi que t´ajudi a descansar,
si no m´entens, si no m´escoltes
me moriré, no te queixis si m´enyores.

Català

Cibernauta joan

En Martí és un astronauta
a qui li agrada viatjar
a Sevilla, a ses Canàries
o a sa Lluna, li és igual.
Va conèixer un astronauta
que li deien en Joan,
no sabia fumar porros,
en Martí n´hi va ensenyar.

Fan vacances a un satèl·lit,
per a mi és un tal Meteosat,
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posen sa benzina a mitges
a sa nau espacial.
Han anat a agafar mostres
amb poals ultramoderns,
són pedretes de sa Lluna
i en Martí ha perdut un pern.

Per una òrbita perduda,
Via Làctia a un tassó,
tenen una baticao,
se remena tot lo món.
Duen noves des satèl·lit
que a Mercuri no plourà
i que la mar s´ha marejada,
bufa un vent que és africà.

Ja han acabat ses proteïnes
però no volen tornar,
tenen tres botelles d´aire,
s´alimenten d´alenar.
Són poetes d´ultratomba,
d´ultravida i d´ultramar,
argonautes, cataplasmes,
mai no queden a sopar.

I volam, i suram,
quin bon rotllo sideral.
-No me sents, és normal,
deu ser es vestit hermètic,
que total!
-Ai, Martí, quina fam,
no sigui tan astronauta
que es sopar espera a sa nau.
-Ai, Joan! no te sent,
agafa més partícules
per fer s´experiment.

I d´aquí se veu sa Terra
tan totala i dibuixant
l´harmonia dels planetes,
la remor lenta d´un vals.
Sincronies infinites
no se torben a mostrar
lletres, numerologies,
metciències de sa pau.

I d´aquí se veu ca teva
i ca meva i can Macià,
tots un ben devora s´altre
i ses fadrines berenant.
Una samba encén un misto,
fuma salsa i pensa un rap.
Hem hagut d´anar a sa Lluna per saber que som germans.

Com una bombolla

He ressuscitat,
he obert els ulls i vos he aplegat
que me regàveu es desert,
ara no florirà en tot s´hivern.

Demà trobaré
piscines, nenúfars, blanc d´ametler,
pianos de coa que s´encén
se fonen de músia i de plaer.

Desil·lusionat,
m´ha travessat un colador,
però ja estic millor,
només un poc deshidratat.

Desenamorat,
he arribat tard i m´ho he perdut,
que vas de brut!
t´haurem de reciclar.

M´he embarassat,
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què faré ara amb aquest infant,
que no vol creure, és tan petit,
menja pastilles de colorins.

Sense llit estic malalt,
ficcions i realitats,
sa tele me vetla,
he dormit en es sofà.
Avorrit i entotsolat
he descobert un bon amic,
és un neurona
que me ven sa llibertat.

Tanca sa porta i surt per sa finestra
com una bombolla de mistol,
explotaràs i seràs una tempesta
que tronarà fins a s´horitzó.

Devallaràs i regaràs sa terra,
pren vitemines sa llavor
d´una miloca que aspira a ser un cometa
i poeta d´ofici a sa tardor.

Darrera una revista

i quan va sortir es sol, després de 4 dies
pensaves i fumaves, darrera una revista
som massa domicilis, de moure tots es mobles,
receptes italianes, es massa temps amb obres

i quan va sortir es sol, després de 4 dies
i vares dir has vist? supos amb un somriure

m´agrada aquesta estela, amb sa bomba tenue
m´agrada aquesta casa, me n´he de comprar una

i quan va sortir es sol, després de 4 dies
pensaves i fumaves i vares dir què mires?

i es dies no s´aguanten, sa vida s´erosiona
m´anuda i m´hipnotitza aquesta grapadora
me roden per sa cara, suicides i neurones
ja no sé què me queda, i no sé si me funciona
davalla es fum immòbil des meu altre cigarro
faràs una cervesa i jo un martini bianco
i com dos esteroides que han desviat sa ruta
direm que ha estat fantàstic, direm que ha estat sa lluna

i quan va sortir es sol, després de 4 dies
pensaves i fumaves, darrera una revista
som massa domicilis, de moure tots es mobles
receptes italianes, es massa temps en obres

i quan va sortir es sol, després de 4 dies
i vares dir, has vist? supos amb un somriure
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Declar

Declar que he sortit de la mar,
que he venut s´escafandre,
que s´exili era provisional,
que ja sé respirar.

Declar que es meu nom rovellat
té sa forma d´una alga,
que es meu joc és un poc il·legal,
que som de mala raça.
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Declar que no tenc voluntat,
que es colors me fascinen,
que es meu cor se dilata davant
es mínim signe de vida.

Dins es meu tros d´atmosfera
no vull que hi entri ningú,
hi ha un poquet d´aire en reserva,
l´has d´alenar només tu.

Des teu residu diòxid
han de florir primaveres,
ja tenc un peu
sembrat dins sa pastera,
i estic esperant un nígul.

Dins aquest iglú

Es meu desert, sempre es meu desert,
ses flors són margalides.
Un sol en blanc, cases, oceans, ses algues són marines.
Tancam es ulls, imaginam fosca i silenci totals.
Espai obert, fins i tot el cel, són platges infinites.
Es aliments més primordials, falta i defecte brutals.

Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú
tan descongelat, tanta longitud,
tan ple de finals, tan privat de tu.

Es meu desert, sempre es meu desert,
són cactus, són espines.
Un sol en blanc, ficus vegetals, ses plantes signifiquen.

Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú
tan descongelat, tanta longitud,
tan ple de finals, tan privat de tu.

Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú
tan descomunal, ple de calabruix,
tanta llibertat, tanta magnitud.

Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú
tan descongelat, tanta longitud,
tan ple de finals, tan privat de tu.

Es meu desert, sempre es meu desert.
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Dins aquest iglú

Intro:

       Re                   Sim

 E |-----2---|--0---2---|----------|----------|
 B |----3--3-|---3---3-3|-----2----|--0---2---|
 G |---2----2|----2---2-|----4--4--|---4---4-4|
 D |-0-------|----------|---4----4-|----4---4-|
 A |---------|----------|-2--------|----------|
 E |---------|----------|----------|----------|

						(x2)
-------------------------------------------------------
     Re          Sim
Es meu desert, sempre es meu desert,
  Re             Sim
ses flors són margalides.
      Re          Sim           Re          Sim
Un sol en blanc, cases, oceans, ses algues són marines.
     Sol         Fa#      Sim    La      Mim
Tancam es ulls, imaginam fosca i silenci totals.
  Re         Sim                 Re              Sim
Espai obert, fins i tot el cel, són platges infinites.
     Sol    Fa#              Sim      La      Mim
Es aliments més primordials, falta i defecte brutals.
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(1)
  Sol                       Re                Mim
Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú
Mim      Sim             Do
tan descongelat, tanta longitud,
Do       Lam(?)          Re
tan ple de finals, tan privat de tu.

     Re          Sim
Es meu desert, sempre es meu desert,
  Re             Sim
són cactus, són espines.
      Re          Sim     Re               Sim
Un sol en blanc, ficus vegetals, ses plantes signifiquen.
     Sol         Fa#      Sim    La      Mim
Tancam es ulls, imaginam fosca i silenci totals.

(1)
Ses coses no són fàcils...

  Sol                       Re                Mim
Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú
Mim      Sim             Do
tan descomunal, ple de calabruix,
Do       Lam(?)          Re
tanta llibertat, tanta magnitud.

(1)
Ses coses no són fàcils...

     Re          Sim
Es meu desert, sempre es meu desert.

En s´estiu

Aquí damunt m´engronsen ses ones,
sa barca va on vol,
es penyasegat de pedra roja
m´admira i me fa por,
he vengut a pescar la mar
però he enrocat
i sense voler he pescat sa Terra.

Es sol d´agost m´esclafa sa cara
i jo somric al vent
que me refresca adesiara,
no puc estar més content,
just devora Tramuntana
estirat damunt sa barca,
que som de dolent!

Com si res passen ses hores,
encenc un cigarret,
res d´aquest món no m´importa,
jo només vull ser un trosset
de natura en miniatura,
me fondré davall ses ones
com un glop d´aiguardent.

És que estic de puta mare
d´ençà que és en s´estiu,
gairebé no recordava
el que és viure tranquil.

És que estic de puta mare
i jo me vull morir
estirat damunt sa barca
amb un tassó de vi.

Aquí damunt m´engronsen ses ones,
crec que m´he adormit,
el volantí tremola a estones,
això és un paradís
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de silenci que m´envolta,
botaré per damunt ses ones
com ho fan els dofins.
Faré que tota sa meva vida
sigui un viatge com aquest,
en de dia trec sa barca,
en sa nit arròs de peix,
no puc demanar res més:
he resolt tots els problemes
dient tanmateix.

En s´estiu

Es repeteixen els mateixos acords durant tota la canço. Esper que disfruteu tocant
aquesta bonissima cançó com ho faig jo

Mi - Si - La - Sol# - Fa#
0    7    5     4      2      6 mi
3    9    7     6      4      5 la
3    9    7     6      4      4 re
2    8    6     5      3      3 sol
0    7    5     4      2      2 si
0    7    5     4      2      1 mi

Apa a tocar!!!!!

Per dubtes i comentaris  ximopi@hotmail.com
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Estendre sa roba

Jo, sense anar més enfora,
som es primer que necessit
que me facin passar ses hores
amb un mínim de certesa
que sa vida és qualque cosa.
Jo surt a estendre sa roba
i me tir per es balcó i sé volar,
i no sempre me va bé,
i no sempre me pens que no cauré.

Antenes, terrats,
carrers d´abril assolellats,
llençols eixuts amb suavitzant.
Un camp de blat
fa ones amb es vent,
jo m´he tancat dins jo mateix.
Dins un ull tenc ses idees,
dins un altre ses diarrees.
Antenes...
M´he equivocat,
no sé què he fet.
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Estendre sa roba

[Intro: Am – Dm – G – C – F – Dm – E] (x2)

F  G                  C
Jo,  sense anar més enfora,
Dm   Em      F             G
 som es primer que necessit
       C                     G
que me facin passar ses hores
F       G           C
 amb un mínim de certesa
Dm Em     F               G
   que sa vida és qualque cosa.

[Intro]
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Jo surt a estendre sa roba
i me tir per es balcó i sé volar,
i no sempre me va bé,
i no sempre me pens que no cauré.

Am      Dm
Antenes,  terrats,
G             C
 carrers d’abril assolellats,
F               Dm          E
 llençols eixuts amb suavitzant.
Am      Dm
Un camp de blat
G       C
fa ones amb es vent,
F             Dm          E
jo m’he tancat dins jo mateix.

Jo, sense anar més enfora,
som es primer que necessit
que me facin passar ses hores
amb un mínim de certesa
que sa vida és qualque cosa.
Dins un ull tenc ses idees,
dins un altre ses diarrees.

Antenes, terrats,
carrers d’abril assolellats,
llençols eixuts amb suavitzant.
Un camp de blat
fa ones amb es vent,
jo m’he tancat dins jo mateix.

Antenes, terrats,
carrers d’abril assolellats,
llençols eixuts amb suavitzant.
Un camp de blat
fa ones amb es vent,
M’he equivocat,
no sé què he fet.

[Intro]

[Final: Am]

Extraterrestres

Que guai! que guai!
quins extraterrestres més originals,
van amb motos d´aigua dins l´hiperespai
i una espasa làser en sa mà.
Que guai! que guai!
tenen ses antenes parabòliques,
i tarifa plana telefònica
perquè sempre han de sintonitzar.
Que guai! que guai!
i berenen de pa bimbo amb tulipan,
monten una orgia piromusical
i s´exploten tots es genitals.
I hola què tal,
som es vostres amics de sa Terra,
un planeta de pols i de merda
d´un inòspit sistema solar.
I hola què tal,
jo he vengut a muntar es meu negoci:
un complexe de luxe de l´hòsti
per jugar a minigolf i a petanc.
Que guai! que guai!
toquen flautes, toquen flaut,
el seu biorritme és samba-disco-dance
i una aspiradora és el seu nas.
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Fa calor

Consider que en principi no és sa plàstica
D´un detall que es manifesta en superfície
lo que demostra que una corba és massa dràstica
per deixar un camí tan pla i tan rectilini.

Consider que sa virtut és prou elàstica
per menjar-se un problemet tan específic
d´un mal dia en què un excés de confiança
va fer caure credibilitats i bicis.

Consider que en principi no és sa nàutica
d´un vaixell que pesca escamarlans i gambes,
i que navega amb alegria i molta pràctica
i deixa una via blanca i oxigenada.

Consider que sa virtut és prou elàstica
per menjar un clamaret amb gust de sípia,
d´un mal dia en què un excés de matemàtiques
va fer caure comptabilitats i nirvis.

Fa calor,
què tal si encetam una síndria,
què tal si me dius que m´estimes
durant es següents trenta mil dematins.

Fa calor,
què tal si nedam en pilotes,
què tal si deixam que sa parra
devalli es termòmetres a vint-i-cinc (graus).

Català

Fa calor

Do Fa Do Fa
Consider que en principi no és sa plàstica
Do Fa Do Fa
D´un detall que es manifesta en superfície
Do Fa Do Fa
lo que demostra que una corba és massa dràstica
Do Fa Do Fa
per deixar un camí tan pla i tan rectilini.

Fa Mim Rem
Consider que sa virtut és prou elàstica
Lam Sol
per menjar-se un probleme tan específic
Fa Mim Rem
d´un mal dia en què un excés de confiança
Lam Sol
va fer caure credibilitats i vicis.

Do Fa Do Fa
Consider que en principi no és sa nàutica
Do Fa Do Fa
d´un vaixell que pesca escamarlans i gambes,
Do Fa Do Fa
i que navega amb alegria i molta pràctica
Do Fa Do Fa
i deixa una via blanca i oxigenada.

Fa Mim Rem
Consider que sa virtut és prou elàstica
Lam Sol
per menjar un clamaret amb gust de sípia,
Fa Mim Rem
d´un mal dia en què un excés de matemàtiques
Lam Sol
va fer caure comptabilitats i nirvis.

Do
Fa calor,
Sol Lam
què tal si encetam una síndria,
Sol Fa
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què tal si me dius que m´estimes
Rem Sol
durant es següents trenta mil dematins.

Do
Fa calor,
Sol Lam
què tal si nedam en pilotes,
Sol Fa
què tal si deixam que sa parra
Rem Sol
devalli es termòmetres a vint-i-cinc...
(Do
graus.)

Final

Digue´m ses coses alegres es dematins
quan es meu natural es trist i sé que tot
s´espenya entre somnis i confusions.

Digue´m diluvis d´arena i de meteors
quan vull precipitacions i sé que el món
és ple de carrers i de carrerons.
Són problemes puntuals,
són defectes naturals.

I digue´m es wiskies amb cola que m´he begut
que ja se me gira un ull cap a l´infern
i no vull cometre cap més hivern.

Digue´m ses meravelloses instal·lacions,
piràmides i faraons i grans hotels,
total equipatge de prestacions.
Quin exemple més escàs,
quina ruïna, quin final.

Digue´m ses coses alegres es dematins
quan es meu natural es trist i sé que tot
s´espenya entre somnis i confusions.

Digue´m diluvis d´arena i de meteors
quan vull precipitacions i sé que el món
és ple de espaguetis i de macarrons.
I digue´m es wiskies amb cola que m´he begut
que ja se me gira un ull cap a l´infern
i no vull cometre cap més hivern.
Quin exemple més escàs,
quina ruïna, quin final.
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Focs artificials

Ses muntanyes, es hotels,
una campana,
ja sé s´olor que fa s´ametller.
Ses retxes d´un avió en el cel,
ennigulades,
no vull saber res des hiverns.

I sa fam me va fer desenvolupar s´estimar-te
cada cas des teu vici més animal,
més salvatge.
I la mar que controla es meu travelar
m´acompanya.
I sa sal que me cura i que me fa mal
és de nacre.

M´he confitat ses mans
per si és vera que t´he d´esperar;
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he cremat es alcohols
i m´he engatat de lletugues
i líquens i flors.

He superat sa son
i he pogut arrebossar-me d´arròs,
t´he fet es berenar
amb campanes i molsa
i focs artificials.

Focs artificials

A              D
Ses muntanyes, es hotels,
A      D
una campana,
   A             D         Asus4/D
ja sé s’olor que fa s’ametller.
    A            D         A
Ses retxes d’un avió en el cel,
      D
ennigulades,
   A              D     Asus4/D
no vull saber res des hiverns.

     F#m       E             Bm           D
I sa fam me va fer desenvolupar s’estimar-te
     F#m         E            Bm
cada cas des teu vici més animal,
          D   E
més salvatge.

Ses muntanyes, es hotels,
una campana,
ja sé s’olor que fa s’ametller.
Ses retxes d’un avió en el cel,
ennigulades,
no vull saber res des hiverns.

I la mar que controla es meu travelar
m’acompanya.
I sa sal que me cura i que me fa mal
és de nacre.

F#m       E       A   D
M’he confitat ses mans
          F#m      E          Bm   D
per si és vera que t’he d’esperar;
F#m       E    A     D
he cremat es alcohols
           F#m       E
i m’he engatat de lletugues
  Bm        D
i líquens i flors.

He superat sa son
i he pogut arrebossar-me d’arròs,
t’he fet es berenar
amb campanes i molsa
       Bm     D     E
i focs artificials.

Ses muntanyes, es hotels,
una campana,
ja sé s’olor que fa s’ametller.
Ses retxes d’un avió en el cel,
ennigulades,
no vull saber res des hiverns.

I sa fam me va fer desenvolupar s’estimar-te
cada cas des teu vici més animal,
més salvatge.

M’he confitat ses mans

Català
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per si és vera que t’he d’esperar;
he cremat es alcohols
i m’he engatat de lletugues
i líquens i flors.

He superat sa son
i he pogut arrebossar-me d’arròs,
t’he fet es berenar
amb campanes i molsa
i focs artificials.

Hotel occidental

No estic en condicions
de viure molt de temps
sense una finestra
que doni en es carrer.

Sa meva mirada
oscil·la entre es públic i es cel.

Visc a una illa deserta
i un desert aïllat de tot,
som en Robinson Crusoe
i es meu salvavides és es teu amor.

Sé tots els racons
d´aquesta habitació
i tots els ascensors
d´aquest hotel.

Només conec
els carrers des meu cervell.

Visc a una illa...

Català

Irremediablemente celos

De noche, cuando no entiendo que tu sueño se derroche,
cuando mis notas se protegen con el broche,
el que la luna y silencio me prestó.

De noche, cuando tu magia se resbala entre tu boca,
cuando mi alma se refugia como loca
de los suspiros que de ti quieran salir.

Cuando duermes.

Siento celos
de no ser dueño del lamento de tu boca,
siento celos
de la tormenta que la noche te provoca, celos.
Siento celos de la tela que te arropa,
siento celos, celos.

Irremediablemente celos,
los que me dicen cuando todo sabe a poco,
los que me indican con pellizcos mis enojos,
los enemigos de los versos que escribí.

Cuando duermes,
es tu mirada la que inunda mi condena,
es mi mirada la que sufre en mi esa pena,
en que tus ojos son oscuros para mi.

Cuando duermes.

Siento celos
de no ser dueño del lamento de tu boca
Siento celos
de la tormenta que la noche te provoca, celos.

Castellà

Siento celos de la tela que te arropa,
siento celos, celos.

Celos
de no ser dueño del lamento de tu boca,
siento celos
de la tormenta que la noche te provoca,
siento celos de la tela que te arropa,
siento celos, celos del borde tu boca,
del roce de tu ropa.

Irremediablemente celos,
irremediablemente celos.

Jo, Robot

Un tricicle i dos pedals
un coet interestel·lar
sa tempesta d´electrons
causarà electrocutacions
descampats i margalides
girasols i giradies
i un cervell positrònic
no absorbeix es gintònic.
S´astronauta m´ha explicat
per entendre que sa vida
a sa terra dura un dia
i que torna a començar
retencions a s´autopista
surt un sol horitzontal
i a través d´un parabrisa
un individu fa un badall.

Si me demanen què tal,
diré que normal
que jo només som un robot
de ferro per tot.

Maxicosis, Miniprimers
si butaca no sofà
dins sa tele ses persones
mai se cansen de xerrar
si rumrum es una moto
i si canta lalala
i sa terra encara volta
perquè no se vol aturar.

Si me demanen què tal
diré occipital
que jo només som un robot
i avui pas de tot.
Què és una guerra civil
me deixin tranquil
que jo només som un robot
i joder no ho sé tot.

Català

La meva clientela

La meva clientela és fina i discreta,
a les al·lotes pel carrer mai els diuen "morena"!
però l´horabaixa me fan una visita,
jo sé que els agrada perquè em deixen propina.

Sabates de taló, rímel i pintamorros,
la llima i el pintaungles els duc a din el "bolso"
som la més "hermosa",
la més famosa i la més femella,
però davall la falda tinc una bona peça.

Amples!
si no me pagues.
Amples!
què te pensaves.

La meva clientela és mitja barriada,
tothom sap que som puta consolidada.

Català
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Si véns i no me trobes demana per en Monxo,
devora la botiga tinc un taller de cotxes.

Sabates de taló, rímel i pintamorros,...

Amples!
si no me pagues.
Amples!
què te pensaves.

La vida de l´astronauta

I aquesta és la vida de l´astronauta
que sura entre espais orbitals,
la tecnologia ha estat una trampa,
tens els nervis destrossats.
Perdut entre formes que no conec:
les platges són negres, el vel és verd,
els peixos caminen, volen els cans,
quan pasen me diuen "hola que tal"
I amb tal diversificació de gent
l´estratosfera té molt d´ambient,
i els bars de copes sempre van plens
i mai se buiden els bars de gais.
Me´n vaig a un planeta desconegut,
m´assec a una platja amb la nit damunt,
estels,nebuloses, immensitat,
tot sol dins l´arena he clavat els guants.
I amb tal diversificació de gent
l´estratosfera té molt d´ambient,
i el misteri de medi ambient
demà inaugura un bar d´ambient.

Català

La vida pasa

No vull prendre pus aspirines
per endevinar que somnies, no.
Tu no hi sents de fa quatre dies
jo fa quatre dies que he tornat sord.

Si t´en vols anar, vida mia,
me pareix que no te diré que no.
Si demà t´en vas, vida mia,
ens veurem a la pròxima cançó.

Me pareix que ja acaba la pila el despertador
ja has sortit de la dutxa
i me dius que no hi ha sabó.

Mir per la finestra
i la vida passa
però no massa
per ca meva.

La vida passa
però no massa
si no devalles ala berbena.

Català

Love Song

S’aire l’atrevessa amb un minut
i una via de ferro bimotor,
vola més enllà des niguls
a 9´5 mil peus d’altitud, latitud sud.

Mos precipitam damunt París,

Català

i ses maniobres amb descens,
he d’escriure un vers, un moment
diria que es teus llavis són hiverns i somriures,,,

I el cel se perd es si mateix,
és una esfera intangible en es ocells
en totes direccions sobrevolen
i sempre es horitzons, equidisten;
com es pols i s’Equador
quan som davall sa lluna i no som davall es sol
diria que es teu cos el consider
i que es meu sentiment, se despista.

Es meu eclipsi total,
sa meva love song,
es meu suïcidi mental,
ballam fox tot

Per a tu que sempre estaràs aquí, més aprop que 1280Km.

Love Song

INTRO: Sol Do x3
       Sol Re/Fa#m

Sol	     Re/Fa#m 	     Mim
S’aire l’atrevessa amb un minut
Sol	     Re/Fa#m	Mim
i una via de ferro bimotor,
	    Do
vola més enllà des níguls
  Lam		     Sim	  Do
a 9´5 mil peus d’altitud, latitud sud.

Sol         Re/Fa#m	Mim
Mos precipitam damunt París,
Sol	 Re/Fa#m	Mim
i sa maniobra és en descens,
		  Do
he d’escriure un vers, un moment
   Lam				Sim       Do	      Re
diria que es teus llavis són hiverns i somriures,,,

INTRO (Solo de teclat)

I el cel se perd es si mateix,
és una esfera intangible en es ocells
en totes direccions sobrevolen
i sempre es horitzons, equidisten;
com es pols i s’Equador
quan som davall sa Lluna i no som davall es sol
diria que es teu cos el consider
i que es meu sentiment, se despista.

Català

L´aire de ca teva

Ja he tastat sa mel i és normal ara me falta,
sempre seràs sa pena de sa meva entranya,
ja sé de fa temps que esperar-te
és saber que els dies de sol ja han passat.

Tornes i és normal ara m´espanta,
sempre seràs sa reina de sa meva entranya,
ja sé de fa temps que estimar-te
és com agafar gotes de pluja amb ses mans.

Mira´l, és n´Apollinaire, viu a sa peixera,
neda i surt a respirar s´aire de ca teva
i no troba es moment per seure i xerrar-te,
jo sé que et vol dir que ja no el veuràs més.

Català
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L´estel d´aquari

Seguesc es ritme lent d´un dromedari,
coneix s´estel d´aquari
sa ruta de ponent.

Es vespre de marès és solitari,
no sé s´itinerari,
m´embulla un pensament.

S´ona me pren i me ferma i m´enfonsa
a un pou de floridura,
no sé seure
i no sé triar es camí si se bifurca.

A nit no m´he escapat de sa neurosi,
me toca sobredosi,
he de seguir visquent.

M´acabaré tot sol i mil·lenari,
ferit a tall de crani
ja no me curaré.

Adéu a tots,
pertiré de ca nostra.
Hi ha un incendi
en es quarto de devora.

Piràmides en runes sense déus
llegesc un diccionari
gravat en es ciment.

D´enfora reconec s´obeservatori,
s´escola d´un cronopi
que no té res a fer.

Català

L´univers  és una festa

Visc a un planeta ple d´ecosistemes,
no és del tot rodó:
el va escriure un moro que tenia mala lletra.
Sa rotació gairebé no se nota,
ningú no ha vist sa translació
perquè ens aplega en haver dinat
quan feim horeta.

I cada nit feim una festa
a una platja que hem fitat a cada destre
amb un fogueró.
Tenim amics d´altres planetes,
són turistes, trompetistes,
saben totes ses nostres cançons.

I ballam fins que és de dia
i en de dia treim sa barca
i mos n´anam a fer un viatge misteriós
a una cala transparenta,
ens hi quedam a viure perquè tothom sap
que som gent valenta.

El temps inventa àtoms de colorins,
s´univers és una festa que ens omple de joia,
cada finestra obre un nou matí
ple de llums i ple d´orquestres,

Català

ple d´enigmes submarins.

Així és el nostre planeta,
tan polit si viu a lloure, i tan fràgil
com una falguera si viu mal arrecerat,
transplantat a un cossiol de plàstic negre
amb sa gent esterna.

I cada dia és diferent,
com un animal que tresca som feliços
de conèixer gent,
però això és sa nostra terrra,
tots els pobles són millors si cadascú
pot fer els comptes a ca seva.

Mecanismes

he vist un riu a parís
aprop de sa torre gris
he vist un paraigües esqueixat
tots es mecanismes
un home i sa dona aturats
conversen enterra amb un moix
sa dona desplega i desfà
tots es mecanismes
i plou un dia normal
sa gespa s´enverda i reviu
ell tira es paraigües espenyat
tots es mecanismes
i vola es pedaç ondulant
i com un insecte ferit
dins s´herba per sempre aturats
tots es mecanismes...

Català

Nata

passa com un tir de bala,
com es vent d´un pensament molt tocat de s´ala
jo m´esforç es dematins
quan me canta un gall es mòbil
quan ja tenc un peu enterra i s´altre encara dins un llit
m´agaf es cap amb ses mans
que no se men´n vagi 2.006
dins sa gàbia es meu canari s´estudia es diccionari
ja me pos es calcetins
parla com un si de cara
com és lent es nodriment molt tirat de nata
i jo m´he inclòs un pipermind
quan me calla un sac es nòrdic
quan ja tenc un preu alerta i s´altre encara mira un pis
m´agaf es nas amb ses claus
que no se m´encanti dos més sis
dins s´eufàbia es meu diari
se copia es calendari, ja m´encalça es teu vestit

Català

Patxanga

Patxanga, que jo vull només patxanga total,
que tengui alegria es que no tengui pa.
Patxanga, sa vida és només patxanga integral,
que no s´equivoquin es músics de jazz.

Patxanga per tu, patxanga per tots,
me cag en s´altura d´aquests escalons.
Hi ha dies que si, hi ha segles que no,
es metge des ossos és un impostor.

Patxanga, que jo vull només patxanga total,
que el món sigui sempre des aficionats.
Patxanga, sa vida és només patxanga integral,
per noltros melons i pes altres sa fam.

Català
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Problemes a mils, i cap solució,
me cag en sa lluna i betua amb el món.
Hi ha casos que si, hi ha crisis que no,
aquesta hipoteca no és una cançó.

Patxanga, que jo vull només patxanga total,
que ballin es eters i es homosexuals.
Patxanga, sa vida és només patxanga integral,
se grues se giren quan passes davant.

Hi ha peixes que si, hi ha melicotons,
ses mares se graven tots es culebrons.
Hi ha salpes que si, hi ha congres que no,
es videos domèstics són pel·liculons.

Patxanga, que jo vull només patxanga total,
s´amor sigui lliure entre es socis impars.
Patxanga, sa vida és només patxanga integral,
xerram de farina, qui ho ha reparat?

Poemes que si, prestatges de pols,
es llibres s´esborren que ja ho saben tot.
Hi ha tàpies que sí, parets i mirós,
ses meves barreres no són res seriós.

Portaavions

Me falla un botó de s´abric
i pòsters en quadricromia anuncien
uns discos que vaig deixar aquí.
Davall les escales i mir ses meves sabates.
Carrers que davallen i plugen
amb poca esperança de llunes,
que els moixos no surtin encara,
que dormin davall es teu cotxe.
Un dia de vespre i de son
que mires i aplegues sa roba
que mai no sé on tenc sa porta,
que no proliferen ses hores,
que no puc cordar-me s´ abric,
a un mon ple de combinacions,
combina es meu cel sempre gris
amb tots els teus portaavions,
badies de petroliers,
excuses de mal bevedors.
Li falta un capa de mel,
li falta un banda sonora
a aquesta mirada d´oliva i de gel.
Un dia de sucre i de son,
vols ser qui per mi ja no plora,
vols ser qui me xerri amb la planta,
que no puc omplir aquestes hores,
que no sé planxar el meu abric,
a un món ple de combinacions
combina es meu cel sempre gris
amb tots els teus portaavions,
badies de petroliers,
excuses de mal bevedors.

Català

Productes de neteja

Productes de neteja de químiques estranyes,
es sol per sa finestra de ple dins s´escurada.
Renou de cafeteres, tambors de rentadora,
tassons i papallones degonten massa lentes.
Imants a ses geleres de cuines solitàries,
ses màquines de sempre, no passa una gota d´aire.
Vaixelles optimistes naveguen oceanes,
productes de netetja, que pengin ses lianes

Català

Robot

Diga´m que penses els vespres
quan el mecànic t´apaga,
quan fas un canvi de software,
sempre que te reprogramen.

Recordaries un somni:
transbordadors lluminosos,
un astronauta, un satèl·lit
d´uns acabats horrorosos.

Els oceans i la Lluna,
el teu caràcter és hermètic,
amb la mirada perduda
dins un planeta desèrtic.

Robot eficient, més intel·ligent
que la gent i de molt,
la computadora amb un segon sumarà
totes les estrelles d´aquest món.

Robot innocent,
el deshumidificador no te sent
l´electrodomèstic és un puta enxufat
i no sabrà mai que és l´amistat.

Tots els secrets d´una ciència dins el teu xassís de ferro,
creus que va ser necessari
fer-te d´hexura tan feo.

Català

Sa llimona

És tan difícil xerrar
de certes coses.
És es procés normal
d´un trauma
en decadència natural
que no se pot resoldre.

I és s´equilibri permanent
des meu desordre
que no me deixa pensar,
i és vera que no sé rectificar,
joder, no ho faig aposta.

Es teu vestit estampat de flors.
Sa totsolesa és sa meva por
més senzilla i miserable,
més planera i més transitable.

Vull sa llimona que pren es sol,
sa primavera d´un dia que plou,
Vull sa pintura de s´albercoc
si tu te dibuixes damunt un llençol.
Són tan negres es teus cabells.
Tentes esses no arreglen res
que no sigui adulterable
ni bilingüe ni molt criticable.

Català

Ses bombes atòmiques

Ses Alícies que t´han enganat
ja s´han pirat,
ses eulàlies no t´han perfumat.
I es telèfon que duies escrit
damunt sa mà
amb sa tinta d´un pop s´ha esborrat.

Ses espases que t´has desclavat
no tenen sang,
i ja és de dia en aquest meridià.
Futbolista professional

Català
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que ja t´has retirat, no tens alegria.

Ses teves vies retronasals
són autopistes d´un joc de simpaties
que se´n va quan sa flor
neix i fa massa via
i mira com s´apaguen
ses infàncies de sa nina.

No t´amarguis sa vida,
no te passis de voltes,
no te´n vagis de festa
amb ses bombes atòmiques.

Ses estrelles del cel

Amb sa mateixa peresa
que un home descarrega un piano
inventariam ses estrelles del cel
i clovelles de molt bons pistatxos.
I amb sa mateixa pobresa
omplim es cendrer amb una llosca
i mos pensam que menjam
de sa fruita madura sa carn olorosa.

I és igual
si ja no mos queden pessetes
perquè robam es paper higiènic
de sa biblioteca de s´excel·lentíssim
ajuntament de Lloseta.

I amb sa mateixa aigua clara
que es homes se renten sa cara
recuperam sa puresa
des dies de crisi
que mos arruinaren.
I amb sa mateixa mirada
que es homes se miren sa Lluna
noltros miram sa farola
pes vidres que sonen
a gotes de pluja.

I és igual
si mos engeguen d´aquesta casa.
Si mos hi menja sa merda,
i es cables fan xispes,
ses teules degoten
i ses bicicletes estan rovellades.

Viure és sobreviure
es futur parabòlic
amb atletisme d´imbècil
i equilibrisme d´alcohòlic.
Viure és sobreviure empresonat
dins un rellotge d´arena,
lliure dins un infinit arenal,
lliure de morir-te de fam.

Català

Ses estrelles del cel

[Intro : C – G/B – Am  – G –
         D – C   – G/B – Am G/B (D)]

              G
Amb sa mateixa peresa
       D/F#                 Em
que un home descarrega un piano
  D               C
inventariam ses estrelles del cel
     Am                     D

Català

i clovelles de molt bons pistatxos.
                   G
I amb sa mateixa pobresa
  D/F#                    Em
omplim es cendrer amb una llosca
D                   C
i mos pensam que menjam
               Am              D
de sa fruita madura sa carn olorosa.

        C
I és igual
   D                   G
si ja no mos queden pessetes
                  C       G/B
perquè robam es paper higiènic
   Am       G         D        C     G/B
de sa biblioteca de s’excel•lentíssim
      D          G        D
ajuntament de Lloseta.

I amb sa mateixa aigua clara
que es homes se renten sa cara
recuperam sa puresa
des dies de crisi
que mos arruinaren.
I amb sa mateixa mirada
que es homes se miren sa Lluna
noltros miram sa farola
pes vidres que sonen
a gotes de pluja.

I és igual
si mos engeguen d’aquesta casa.
Si mos hi menja sa merda,
i es cables fan xispes,
ses teules degoten
i ses bicicletes estan rovellades.

G             D/F#
Viure és sobreviure
             Em
es futur parabòlic
    D             C
amb atletisme d’imbècil
   Am                D
i equilibrisme d’alcohòlic.
G             D/F#         Em
Viure és sobreviure empresonat
D                   C
dins un rellotge d’arena,
Am                 D
lliure dins un infinit arenal,
C      D                G
lliure   de morir-te de fam.

Amb sa mateixa peresa
que un home descarrega un piano
inventariam ses estrelles del cel
i clovelles de molt bons pistatxos.
I amb sa mateixa pobresa
omplim es cendrer amb una llosca
i mos pensam que menjam
de sa fruita madura sa carn olorosa.

I és igual
si ja no mos queden pessetes
perquè robam es paper higiènic
de sa biblioteca de s’excel•lentíssim
ajuntament de Lloseta.

Viure és sobreviure
es futur parabòlic
amb atletisme d’imbècil
i equilibrisme d’alcohòlic.
Viure és sobreviure empresonat
dins un rellotge d’arena,
lliure dins un infinit arenal,

Viure és sobreviure
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es futur parabòlic
amb atletisme d’imbècil
i equilibrisme d’alcohòlic.
Viure és sobreviure empresonat
dins un rellotge d’arena,
lliure dins un infinit arenal,

C      D                C   D
lliure   de morir-te de fam.
C      D                C   [Intro]
lliure   de morir-te de fam.
     D         G
De morir-te de fam

S´animal que no existeix

És dòcil, té vida,
si el mires ja no hi és,
té un membre que respira,
és s´animal que no existeix.
Se toca i se vagina,
fornica amb ell mateix,
té un far que m´il·lumina,
té escata com un peix.
Me menja i me vomita
d´un simple malentès,
me caga i me compixa,
és s´animal que no existeix.

Desvinculat
de qualsevol forma de vida,
través sa gent amb sa pupil·la.
Tan desfasat
des segle que comença ara
som una mòmia,
som dues vaques.
Dins un no-res,
dins una absència pura,
aquest silenci és una tortura.
De tot un cos,
de tota una vermada
només me queda un pam de carn en barra.

Català

Tokio m´és igual

sé que és molt difícil aguantar-me sa ressaca i que és dilluns
de gelocatil i cafeïna arrancarem almanco avui
senyoreta, m´estimi amb molta força i primavera
a certa circumstància i perfil
shangai no és pequín
i és només quan som una piltrafa que m´escric i me dibuix
sé que per tu i jo una línea recta mos separa sempre junts
senyoreta, m´estimi amb molta força i primavera
a certa circumstància i perfil
shangai no és pequín
senyoreta, ca meva s´abandona i no ho supera
su asiento en posición vertical
pequín no és shangai
senyoreta, m´estimi com s´estima en es cinema
a certa circumstància i perfil
shangai no és pequín
senyoreta, neons i cosmopolis a tebeos
de shushi panasonic total
tokio m´és igual
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tonto

(...)
no soy nada tonto
usted es un gran tonto y un malo
no lo soy en absoluto
si que lo es
entonces yo a usted le estropeaba su jardín
mi jardín es lindo y usted no me lo estropea
si, yo le mandaba muchísimos animalitos
no me importa
primero le mandaba todos los topos
sus topos son tontos
3 marmotas
tampoco me importa
avrios lirones
usted es un malo
y todos los puercos espines
mi jardín es mio y no lo toca nadie
su jardín es suyo, pero yo le mando los animalitos
a mi esos animalitos no me importan i mi jardín está bien defendido
no está defendido y mis animalitos le comerán todas las flores
no
los topos le comerán las raíces
sus topos son malos y tontos
y las marmotas harán pis contra los rosales
sus marmotas son malolientes y estúpidas
usted habló mal de las 3 marmotas
porqué son estúpidas
entonces yo le mandaba todas las marmotas en vez de solamente 3
lo mismo todas son estúpidas
y todos los lirones
no me importa
ahora salga de su jardín y verá lo que le han hecho mis animalitos
usted es tonto y malo
¿de verdad soy tonto y malo?
usted no es malo pero es tonto
entonces retiro 3 puercos espines
no me importa
¿soy tonto?
no, no es tonto
entonces retito todos los lirones y un topo
cualquier cosa que retire me da igual
para que vea lo bueno que soy retiro todos los animalitos
usted es malo
¿de manera que soy malo?
es malo y tontísimo
entonces 2 topos
no me importa
todos los puercos espines

Castellà

Tornar a sa Terra

Desmesurat com un carnaval
ja m'ha superat
sa riquesa des teu callar.
Recopilant es meus drets humans
dins un cel nocturn,
permanent i vermell de Mart.
Estimar és una malaltia
de transmissió sexual.
Centrifugat amb es huracans
de ses teves mans
visc a part de sa realitat.
Inventar és sa meva forma
de multidiscapacitat.
Me tir a sa piscina,
la deix embarassada.
No vull tornar a sa Terra,
sa sort no m'hi acompanya.
Vull ser es pilot d'un ovni,
vull ser es pilot d'un ase.
No sé que val ovni
i sé que estic com una puta cabra.

Català
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Tornar a sa Terra

Em     D          C
Desmesurat com un carnaval
Am Bm   C D Em
ja m’ha superat
     D         C          Am Bm C D
sa riquesa des teu callar.
Em    D            C
Recopilant es meus drets humans
Am   Bm C   D  Em
dins un cel nocturn,
     D         C            Am Bm C D
permanent i vermell de Mart.

C   D      G   D/F# Em  D
Estimar és una malaltia
   C       Bm    Am   Bm C D
de transmissió sexual.

Centrifugat amb es huracans
de ses teves mans
visc a part de sa realitat.

C    D   G     D/F# Em   D
Inventar és sa meva forma
        C    Bm  Am  Bm C D Em D/F#
de multidiscapacitat.

   G           C
Me tir a sa piscina,
   G           D
la deix embarassada.
   Em               C
No vull tornar a sa Terra,
   G                D
sa sort no m’hi acompanya.
     G                 C
Vull ser es pilot d’un ovni,
     G                 D
vull ser es pilot d’un ase.
   Em           C
No sé que fa un ovni
  G                D        G       (Am Bm C D Em -> a dalt)
i sé que estic com una puta cabra.

Català

Tot sol

Tot sol, me transtorna la paraula
que aquell dia te va caure
de la boca com un plom.

No sé com me va quedar enrocada
a la memòria atrofiada
d´un malalt malversador.

Ben gat, vaig sentir una mala bava
que de mort ressucutava
aquella hipòcrita assumpció.
Qu el´amor ja s´acabava
negat dins una bassa
d´enyorança i de rancor.

Tot sol, maleïda la paraula
la mentida que va caure
i va explotar com un tassó.

Perdre, tu no me volies perdre
jo dormint i tu desperta
i m´has fruita a no sé on
(m´has venut una presó).

Català

No te crec, no et conec,
el teu nom vine aquí i díga-me´l.
Jo te cant un trosset de cançó,
vine aquí i menja-te´l.

Tots els motors

Encara no m´ho crec
i ja torn a ser a un satèl·lit
que fa voltes en línia recta.
T´has fet desaparèixer
i jo he perdut sa corba
i s´anestèsia, i he plorat.
Necessit un centre de gravetat,
necessit un atles d´espirals
que me dugui a conèixer i a tancar
una fonoteca d´auriculars.

I que sonin tots es motors
d´impossibles aviadors,
que te duguin a comprovar
que es teus somnis són africans.

Mos estimàvem,
mos destrossàvem mútuament ses vides,
mos acabàvem, mos fèiem companyia,
mos caducàvem, mos dedicàvem
quasi sempre es dies,
mos sexuàvem, mos gastronomíem.

Que s´encenguin es aspersors,
que mos reguin tots es codonys,
que no sé si s´han de regar,
perquè jo som més de la mar.

Català

Tristesa

Sa tristesa dorm en terra, sa tristesa,
sa tristesa se despenja com el cel per ses estrelles.
I es meu vaixell de terra pesca nit i dia
dins es carrers d´una piscina.

Ses estrelles tan enfora, sa distància, sa tristesa,
dins ses aurores sa tristesa se destila i s´evapora.
I es meus niguls aquàtics perden gota a gota
tot es seu pes, ses seves ombres.

Des meu cel insuficient, de sa pluja mineral,
de paraigues dins sa neu.
D´arbres tan indiferents, de rellotges aturats,
d´impossibles sentiments.

Sa tristesa dorm en terra, sa tristesa,
sa tristesa és un música austrohóngara i vermella.
I es meu vaixell de terra pesca nit i dia
dins es carrers d´una piscina.
I es meus niguls aquàtics perden gota a gota
tot es seu pes, ses seves ombres.

Des meus vidres entelats, de solsticis en s´hivern,
d´aerostàtics ancorats.
De carrers abandonats, de pel·lícules només,
de matins difuminats.
Des meu cel insuficient, de sa pluja mineral,
de paraigues dins sa neu.
D´arbres tan indiferents, de rellotges aturats,
d´impossibles sentiments.

Sa tristesa, s´alegria, sa tristesa.
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Vitamina sol

Un dia que te sobre vitamines,
sa casa i sa teulada tan intenses,
s´al.lota s´entretén amb una planta
i deixa sa terrassa com sa Terra.
Canvies l´aigua de sa cadernera
i bufes perquè volin ses clovelles
i deixes que una verge primavera inundi
tots els metres cúbics que has pagat amb la hipoteca.

T´estim, jo volia fer un reggae,
t´estim, crec qua això és més un vals,
redunden aquestes paraules
damunt tot lo que hem fornicat.

Les quatre i el carrer se posa en marxa,
s´estressen que fan tard ses dependentes
i baixes que tens hora a en Buades,
li diràs que en el, costat el 3 i que a damunt el 4
I escures una cuina de tres dies
i agranes passadissos de cent metres
i gastes mil durets en el caprabo
i deixes la gelera més decenta.

T´estim, jo volia fer un reggae,
t´estim, crec que això és més un vals,
t´ho dic perquè no em vull fer el hippie
t´ho dic perquè ja tenc una edat.

T´estim, jo volia fer un reggae,
t´estim, crec qua això és més un vals,
redunden aquestes paraules
damunt tot lo que hem fornicat.

Català

Viure sense tu

Dolça besada té gust que s´acaba,
punt i principi de viure sense tu.

Jo no sabia que també me donaries
manuals de geografia
cent dillunsos a un dibuix.

Jo què sabia d´alens que se trobaven,
de cabells que s´embullaven,
de mans i de perfums.

Jo no sabia que en sa nit me tastaries,
eren gustos que nedaven
entre boques i racons.

Jo no sabia que després me mataria
sa teva mirada
que plora i diu que no.

I arriba un dia que sa vida és un teatre
que se diu felicitat,
primavera i trinaranjus
amb qui més has estimat,
te regal sa meva vida
i sense tu ja no me val.

I s´horabaixa la deixam passar i me mires
tan a prop que me fa mal,
que surt es sol i encara plou,
que t´estim massa i massa poc,

Català

que no sé com ho hem d´arreglar,
que som amics, que som amants.

Viure Sense tu

Dolça besada té gust que s´acaba,  Do, La m
punt i principi de viure sense tu. Do, La m

Jo no sabia que també me donaries Do, La m
manuals de geografia Sol
cent dillunsos a un dibuix. Do

Jo què sabia d´alens que se trobaven, Do, La m
de cabells que s´embullaven, Sol
de mans i de perfums. Do

Jo no sabia que en sa nit me tastaries, Do, La m
eren gustos que nedaven Sol
entre boques i racons. Do

Jo no sabia que després me mataria Do, La m
sa teva mirada Sol
que plora i diu que no. Do

I arriba un dia que sa vida és un teatre Do, Sol
que se diu felicitat, La m
primavera i trinaranjus Sol
amb qui més has estimat, Fa
te regal sa meva vida Do
i sense tu ja no me val. La m, Sol

I s´horabaixa la deixam passar i me mires Do, Sol
tan a prop que me fa mal, La m
que surt es sol i encara plou, Sol
que t´estim massa i massa poc, Fa
que no sé com ho hem d´arreglar, Do
que som amics, que som amants. La m, Sol

Català

Viure sense tu

Intro: (Sol, Do, Mi, Re) x2

Sol          Do          Mim   Re
Dolça besada té gust que s´acaba,
Sol            Do            Mim Re
punt i principi de viure sense tu.

Do               Mim
Jo no sabia que també me donaries
              Re
manuals de geografia
              Sol
cent dillunsos a un dibuix.

Do                 Mim
Jo què sabia d´alens que se trobaven,
                  Re
de cabells que s´embullaven,
                  Do
de mans i de perfums.

Jo no sabia que en sa nit me tastaries,
eren gustos que nedaven
entre boques i racons.

Jo no sabia que després me mataria
sa teva mirada
que plora i diu que no.

Sol                    Re
I arriba un dia que sa vida és un teatre
             Mim
que se diu felicitat,
               Sim
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primavera i trinaranjus
                 Do
amb qui més has estimat,
                La
te regal sa meva vida
 Mim              Re
i sense tu ja no me val.

Sol                 Re
I s´horabaixa la deixam passar i me mires
              Mim
tan a prop que me fa mal,
               Sim
que surt es sol i encara plou,
             Do
que t´estim massa i massa poc,
               La
que no sé com ho hem d´arreglar,
 Mim                       Re  Do
que som amics, que som amants.

S´Orde de sa lletra no es exactament així, però me pens que ets acords son correctes.
Jo toc es baix..., crec que es Si i es Mi son menors, però pot ser que amb guitarra no soni
bé.

Nota pes baixistes: Tots ets acords son quintes x2. No se si m´explic... S´Intro seria:
Sol,Re  Sol,Re
Do,Sol(alt)   Do,Sol(alt)
Mi(alt),Si(alt)   Mi(alt),Si(alt)
Re,La(alt)     Re,La(alt)
I RITME!!!

Salut,

Vos estim a tots igual

-Als meus germans d´FdS-
"Pares o nones,
gano siempre aunque te irrite,
centro y marco goles,
y no hay arbitruchos que me piten" (Mala Rodríguez)

Tenc un zoo dins ca meva,
ses lleones se "jalen" sa penya,
ses goril·les mengen herba, realment són bones ties.
I ses àguiles marines són més putes que ses gallines,
sa gallina diu que no [SIC], que és més puta es gorrió.

Perquè sou uns animals, perquè sou es meus germans,
perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual.
I es canaris sedentaris tornen locos dins sa gàbia,
i ses guàtleres, què bones, sempre n´he de dur de noves.
I es mussol sap metafísica i sa física no falla,
què difícil separar ses coales des coals!

Des meus vidres entelats, des meu cel insufucient,
de carrers abandonats, d´arbres tan indiferents.
Perquè sou uns animals, perquè sou es meus germans,
perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual.

Ses mones en es arbres mengen plàtans de Canàries,
se cotorres discuteixen, es mussol fa tres capades.
I de serps no en vull ni veure que m´espanten ses clientes,
unes nines que se pensen que la verge nom Esteve.

Català

Perquè sou irracionals, perquè sou elementals,
perquè sou de mar i cel i terrestres com es fang.
Perquè sou uns animals, perquè sou es meus germans,
perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual.

Wa Yeah

Jo cant sa lluna i s´estrella, sa jungla i es bosc animat,
es tren, es vaixell, s´avioneta i es teu submarí aquí aparcat.
Jo cant es cafè i sa galeta quan dius "tu podries ser meu".
Què sexi, què dolça i què freda, wa yeah!

Sa zebra que passa un semàfor i com se desmunta un bidet,
Cosmètics i Margaret Astor, ja se com s´escriu Juliette!!!
Jo cant sa rosa i es cactus i moltes més coses també,
Un llapis d´Ikea, un pistatxo, wa yeah!

Què divertit lo que escric quan estic avorrit,
Per exemple es teu cos, es jersei destenyit,
Es carrer blanc de sol,

Es meu cos a damunt (per exemple) es teu llit,
De penombra i llençols amb es termo espenyat,
Per exemple adormits.

Jo cant sa lluna i s´estrella, sa jungla i es bosc animat,
Es tren, es vaixell, s´avioneta i es teu submarí aquí aparcat.
Jo cant sa fruita vermella i quan acabi riuré.
Calàpets, nenúfars, princeses, wa yeah!

Català

Antonio Orozco

Déjame

Hace mucho viento aquí afuera
voy a usarlo para hacerte llegar
todo aquello que dejaste a mi vera,
no es su sitio, no lo quiero guardar.

Llévate tus palabras de esnueño,
llévate tus bañeras de sal,
llévate tus perfumes de enero,
llévate tu alianza de amar.

Llevo mucho tiempo pensando
que no pudo ser más que lo que fue.
Saben bien los vientos que soplan
que lo hago por no saber decir.

Déjame us abrazos desnudos,
déjame tus TE QUIERO al dormir,
déjame tus domingos de tarde,
déjame que te pueda decir...

Que por momentos te echo de menos,
que sin tus besos no sé vivir.

Cuento los días en que no hablamos,
no los contemplo, no sé vivir.

Que si tus besos rondan mi cama,
aunque sea en sueños no te olvides de mí.

Déjame.

Déjame tus inicios sinceros,
déjame tus maneras de amar,
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déjame tus rencores sin dueños,
déjame que te pueda decir...

Que por momentos te echo de menos,
que sin tus besos no sé vivir.

Cuento los días en que no hablamos,
no los contemplo, no sé vivir.

Que si tus besos rondan mi cama,
aunque sea en sueños no te olvides de mí.

Déjame.

Es mi soledad

Solo, hilando recuerdos que hablan de ti,
solo, escupo el silencio que brota en mí,
lloro e invento lamentos
que disfrazan verdades que encuentro.

Miento y escondo la angustia al descubrir que miento,
por la cobardía que vive en mi,
lloro y asumo en silencio
los errores que tuve y enseñan saber.

Es mi soledad, la que me insulta pegada a mi piel,
la que me grita tienes que aprender, es mi soledad.

Es mi soledad la que no quiere ser, la que tiene el rencor,
la que me lleva siempre a suplicar
por esos versos y caricias que me enseñó tu amor.

Es mi soledad la que se deja ver, la que me hará aprender,
la que me lleva siempre a recordar
lo que es la amarga, pura y dura, soledad.
Es mi soledad.

Frío que siento perfecto, consuelo de tontos,
orgullo de necios, palabras sin fondos,
mi ahogo es sincero, en el mar de mi alma en deshielo.

Tiempo, rimando los versos, que pierden sin tus besos,
me entrego al recuerdo, sufriendo si pienso
y cansado me espero a que el tiempo lo cure
y me lo haga saber

Es mi soledad la que me insulta, pegada a mi piel,
la que me grita tienes que aprender, es mi soledad.

Es mi soledad la que no quiere ser, la que tiene el rencor,
la que me lleva siempre a suplicar
por esos versos y caricias que me enseñó tu amor.

Es mi soledad la que se deja ver, la que me hará aprender,
la que me lleva siempre a recordar
Lo que es la amarga, pura y dura, soledad.
Es mi soledad.

Por más que lo intento, no entiendo.
Por más que lo siento, por más que me acuerdo,
por más que me enredo, sin más que en silencio
me acuerdo de ti.

Castellà

Estoy hecho de pedacitos de tí

FUE LA VERDE LUZ
QUE SALE DE TUS OJOS,
ESA LUZ QUE ALUMBRA LA DISTANCIA ENTRE TU Y YO,
QUE LLENA DE ESPERANZAS MI RENGLÓN,
ESA LUZ QUE RECOMPONE LO QUE COMPONE, ESA LUZ.

FUE TU ABRAZO AÑIL
EL QUE PINTA CON CARICIAS EL CANDIL
QUE ALUMBRA CADA NOTA DE MI VOZ,
MIMANDO CON SUSURROS EL TEMBLOR
DE ESTE AMOR, QUE SE DESBOCA
SI LO PROVOCAS, ESTE AMOR.

FUE UN ABRAZO DE TU AMOR CON GUANTES,
CON SONRISAS QUE ME REGALABAS,
EL SABER QUE SIN TI NO SOY NADA,
YO ESTOY HECHO DE PEDACITOS DE TI.

DE TU VOZ, DE TU ANDAR,
DE CADA DESPERTAR,
DEL REÍR, DEL CAMINAR.
DE LOS SUSURROS DE ABRIL,
DEL SENTIR, DEL DESPERTAR,
AUNQUE LA NOCHE FUE GRIS,
DEL SABER QUE ESTOY HECHO
DE PEDACITOS DE TI.

FUE LA VERDE LUZ, LA DUEÑA DE MIS NOCHES,
ESA LUZ QUE ENTREGA CADA PÉTALO DE AMOR,
QUE ASPIRA A LAS SONRISAS CON SABOR,
ESA LUZ QUE RECOMPONE MIS EMOCIONES, ESA LUZ.

FUE UN ABRAZO DE TU AMOR CON GUANTES,
CON SONRISAS QUE ME REGALABAS,
EL SABER QUE SIN TI NO SOY NADA,
YO ESTOY HECHO DE PEDACITOS DE TI.

DE TU VOZ, DE TU ANDAR,
DE CADA DESPERTAR,
DEL REÍR, DEL CAMINAR.
DE LOS SUSURROS DE ABRIL,
DEL SENTIR, DEL DESPERTAR,
AUNQUE LA NOCHE FUE GRIS,
DEL SABER QUE ESTOY HECHO
DE PEDACITOS DE TI.

Castellà

Quiero ser

Quiero convertirme en vela
para iluminar tu mesa de noche.
Quiero convertirme en letras
de ese libro que alimenta tus sueños.
Quiero despertar contigo
para regalarte claras del día.
Quiero ser el agua fresca
que recorra tu cuerpo desnudo.

Y ahora quiero ser tu espejo
para ser el primero cada día.
Y ahora quiero ser tu anhelo
para no ser más un alma perdida.

Quiero ser tu voz por sentir tu risa.
Quiero ser el aire que respiras.
Quiero ser carmín "pa" vestir sonrisas.
Quiero ser un día de tu vida.

De tu vida...

Quiero convertirme en vela
la del barco que llevaba tu nombre.
Quiero convertirme en letras
por que saben lo que tanto te quiero.
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Quiero despertar contigo
para recoger los besos perdidos.
Quiero ser el agua fresca
la que tanto te envidiaba aquel día.

Y ahora quiero ser tu espejo
para ser el primero cada día.
Y ahora quiero ser tu anhelo
para no ser más un alma perdida.

Quiero ser tu voz por sentir tu risa.
Quiero ser el aire que respiras.
Quiero ser carmín "pa" vestir sonrisas.
Quiero ser un día de tu vida.

De tu vida...

Quiero convertirme en mesa
donde entregas tus ideas de noche.

Ramón y su caja de música

Ramón,
tenía mil sueños que ya no lo son,
montones de amigos sin contestador,
tenía un teniendo
y el alma del triste Ramón.

Camina sin rumbo y con poca ambición,
durmiendo entre cuatro cajas de cartón,
y humilde el consuelo,
la sangre de un predicador.

Tira de un carro lleno de su soledad,
Ramón,
va convencido de su invisibilidad.
Reniega…

Se va, mirando hacía atrás,
piensa, cuando volverá
el sol a su despertar,
y si su soledad
se irá con la frialdad
del suelo donde dormirá,
se va, se deja llevar.

Se deja llevar.

Ramón,
repite las frases, quiere contestar,
sus conversaciones no dejan lugar,
resuenan los dientes,
es frío el que lo hace callar

Va sin zapatos
por las calles de cristal,
Ramón, va convencido
de su invisibilidad,

y reniega.
Se va, mirando hacía atrás,
piensa, cuando volverá
el sol a su despertar,
y si su soledad
se irá con la frialdad
del suelo donde dormirá,
se va, se deja llevar.

Se deja llevar.

Castellà

Sin ti

Pedí todo consuelo
Buscando en un mar de carreteras
Que me alejan de ti
Y ahora lo entiendo
Nada sin ti
Amor con estos versos
Hoy me atrevo a decir
No pasaría ni un segundo sin ti
Verso incompleto nada sin ti

No duermo al pensar que había un despertar
Que intenté besarte y tu no estabas aquí
Camino hacia atrás me miento al pensar
Mirando estas fotos que me acercan a ti

Amor, amor...

Aprendí de cada minuto que paso i perdí
De cada distancia que me arrastra el sentir
De cada momento nada sin ti

No duermo al pensar que había un despertar
Que intenté besarte y tu no estabas aquí
Camino hacia atrás me miento al pensar
Mirando estas fotos que me acercan a ti

Amor, amor...

No duermo al pensar que había un despertar
Que intenté besarte y tu no estabas aquí
Camino hacia atrás me miento al pensar
Mirando estas fotos que me acercan a ti

Amor, amor...

Castellà

Sólamente verdades

Voy a contar solamente verdades,
voy a explicar lo que siento por ti,
voy a nadar en el mar de tus ojos,
voy a esperarte.

Voy a remar siempre contra las olas,
voy a explicar lo que siento al sentir,
voy a volar con tus alas prestadas,
voy a mirarte.

Y pensar que nunca quieras despertar,
que enredas versos con tu amar,
te tengo que contar.

Que el hombre al que tu crees amar
no entiende de tu soledad,
que sabes que te dejas ver
con limites de ayer.

Que puedes ver amanecer,
que entiendo que no pueda ser,
que sufres tanto con perder
como con querer tener.

Voy a contar solamente verdades,
voy a entregar cada día por ti,
voy a pintar con mi pena tu nombre,
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voy a esperarte.

Y sumar sus besos nunca fue mi mal,
ni los clavos de mi soledad,
te tengo que contar.

Que el hombre al que tu crees amar
no entiende de tu soledad,
que sabes que te dejas ver
con límites de ayer.

Que puedes ver amanecer,
que entiendo que no pueda ser,
que sufres tanto con perder
como con querer tener.

Solamente verdades.

Anuncis

Looking out my back door (anunci d´Audi)

Just got home from Illinois, lock the front door, oh boy!
Got to sit down, take a rest on the porch.
Imagination sets in, pretty soon I´m singing,

CHORUS:
Doo, doo, doo, Looking out my back door.
There´s a giant doing cartwheels,
A statue wearing high heels.
Look at all the happy creatures dancing on the lawn.
A dinosaur Victrola listening to Buck Owens.

CHORUS

Tambourines and elephants are playing in the band.
Won´t you take a ride on the flying spoon?
Doo, doo doo.
Wond´rous apparition provided by magician.

CHORUS

Tambourines and elephants are playing in the band.
Won´t you take a ride on the flying spoon?
Doo, doo doo.
Bother me tomorrow, today, I´ll buy no sorrows.

CHORUS

Forward troubles Illinois, lock the front door, oh boy!
Look at all the happy creatures dancing on the lawn.
Bother me tomorrow, today, I´ll buy no sorrows.

CHORUS

Anglès

The Reason

I´m not a perfect person
There´s many things I wish I didn´t do
But I continue learning
I never meant to do those things to you
And so I have to say before I go
That I just want you to know

I´ve found a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
and the reason is you

I´m sorry that I hurt you
It´s something I must live with everyday
And all the pain I put you through
I wish that I could take it all away
And be the one who catches all your tears
That´s why I need you to hear

I´ve found a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
and the reason is you

and the reason is you
and the reason is you
and the reason is you

I´m not a perfect person
I never meant to do those things to you
And so I have to say before I go
That I just want you to know

I´ve found a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
and the reason is you

I´ve found a reason to show
A side of me you didn´t know
A reason for all that I do
And the reason is you

Anglès

Yo soy aquel negrito

Yo soy aquel negrito
del Africa tropical
que cultivando cantaba
la canción del Cola Cao.
Y como verán Vds.
les voy a relatar
las multiples cualidades
de este producto sin par.

Es el Colacao desayuo y merienda
Es el Colacao desayuno y merienda ideal.

Colacao, Colacao,
lo toma el futbolista para entrar goles
también lo toman los buenos nadadores
si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista
si lo toma el boxeador, (bum, bum) golpa que es un primor

Es el Colacao desayuo y merienda
Es el Colacao desayuno y merienda ideal.

Colacao, Colacao.
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25 d'abril

25 d’abril, a dinar força d’hora
que a València hem de baixar.
El Baix Priorat, la Cubeta de Mora,
a Tivenys ja vaig xalant.
Si no vaig pagant no arribaré a l’hora.
Agafo l’autopista, el mar és a la vora.

25 d’abril, a dinar força d’hora
que a València hem de baixar.

D’Alcoi avui prens, traginant mil missatges,
l’autocar que fa el Casal
i deixes enrere aviat Concentaina,
la Ribera i el Comtat
a punt d’arribar, veus com l’Horta t’abraça,
rient i plorosa et demana coratge.

A Sant Agustí senyeres estelades,
dolçaines moixerangant.
Busco el teu somriure, però n’hi ha a carretades:
força més que l’any passat.
Quan cau la vesprada la llum no s’apaga,
és el foc d’un poble que bull d’esperança.

Català

300 anys

Vam ser vençuts amb l’argument del sabre,
desposseïts del dret de decidir.
Vam ser forçats a l’empresa macabra
de fer més gran l’imperi del veí.
Hem estat muts perquè hem portat mordassa,
hem estat quiets, és lògic tenir por:
l’any trenta-sis van complir l’amenaça
vigent encara a la Constitució.

Aquell paper que feia abans l’exèrcit
el fan mitjans de comunicació:
mentre la realitat es tergiversi,
no cal cap altre element de dissuació.
Ens deixen ser llegat antropològic,
ens deixen ser la peça del museu,
ens deixen ser la fera del zoològic,
ens deixen ser el seu millor trofeu.

Però recuperarem el vell somriure
aviat en veure la terra lliure.
El jou de tres-cents anys farem prescriure
ben aviat.

Dibuixarem no sols la ratlla al mapa,
també l’esbós d’un canvi més profund:
començarem així una nova etapa,
ningú allà baix, ningú allà al capdamunt.

Català

Ara no es fa, pero jo encara ho faria

ARA NO ES FA PRÔ JO ENCARA HO FARIA

Ara no es fa prô jo encara ho faria:
una galera armaria de nits

Català

o un galió amb les veles més fines,
i amb cent pirates com la meva sort.
No pregunteu quines mars fendiriem
—foren aquelles on calgués valor.

Ara no es fa prô jo encara ho faria:
ells foren lladres de l’argent i l’or
i foren lladres si perles hi havien
—jo robaria només per amor.
Fos amb engany si de grat no venien,
jo robaria les noies dels Ports.

I encara sóc cert de trobar una illa
on les penyores pogués amagar,
i fer pagar les més belles estrenes
a les donzelles sota el meu capsal.
Al pler del vent, desplegades les veles,
voldria ésser el més brau capità.

Ara no es fa però jo encara ho faria
—si d’un amor sofrís el desengany—
lligar l’atzar de la mar a ma vida
i anar tan lluny que no pogués tornar.
Oh, si el vaixell duia el nom de l’amiga
—de tant d’enyor llanguiria la mar.

Avel·lina

La vaig conèixer a Prada
un any a la Universitat d’Estiu.
Ens vam fer forts a una cambra
només va ser aquella nit.

No em va donar cap adreça,
és el que té la clandestinitat.
“Ens trobarem celebrant la victòria”,
deia una nota que em va deixar.

Sol a la pista del Liceu Renouvier
amb un pam de nas vaig quedar-me
però vaig jurar lliurar-li amor sincer
i nocions de química aplicada.

Vaig anar a Berga per Patum
per si entre foc i fum
sota un barret veia la seva cara.
Per buscar entre l’enrenou
l’ombra d’un quatre de nou
m’arrecerava a totes les diades.

A bord del meu dos cavalls
i seguint els seus estralls
vaig recórrer el país al seu darrere.
Rere seu vaig anar deixant
de Figueres a Alacant
tots els càmpings, oidà, sense estanquera.

Avel·lina, clandestina.
Sols el teu nom de guerra em vas deixar com a record.
Avel·lina, clandestina.
I una nit memorable a la Catalunya Nord.
Avel·lina, clandestina.
Potser a la teva colla us podria ser de profit.
Avel·lina, clandestina.
Somiant en el gran dia, somiant en cada nit.

A Ciutadella per Sant Joan
buscant-la em vaig anar cardant
gotets de gin com un pocavergonya.
A Alcoi havia anat abans,
eren Moros i Cristians,
no la hi vaig veure, però ho vaig passar de conya.

La broma em va costar un ou,
vaig deixar-m’hi tot el sou
al peatge i a la gasolinera.
Rere seu vaig anar deixant
de Figueres a Alacant
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tots els càmpings, oidà, sense estanquera.

Vaig fer, si no estic confós,
més de mil festes majors
brindant per ella a totes les cantines
i empès pels meus instints
vaig recórrer tants camins
com les xiruques del mestre Coromines.

No trobar-la no era pas
símptoma del meu fracàs,
al contrari: m’atiava la fal·lera.
Rere seu vaig anar deixant
de Figueres a Alacant
tots els càmpings, oidà, sense estanquera.

Bé

Prenc un moment
per donar descans
a les revolucions que tinc ara entre mans.
Ser intranscendent
i per uns instants
deixar que s´espavilin els destins humans.

Avui estic molt bé
fent inventari
del poc que tinc
i d´allò que sé.

Paro el motor
i viatjo ullcluc
damunt la inèrcia silenciosa del meu buc.
Trobo l´amor
i em sento poruc
voldria estar sempre més al seu aixopluc.

Català

Desoir el toc

DESOIR EL TOC

Ara,
que sents les campanes
que avisen que els somnis
estan caducant,
ara,
que sents les campanes
que diuen que és hora
que un es faci gran,
ara,
que de cop i volta
el campaners semblen
posar-se d’acord,
ara,
que de cop i volta
sembla poca-solta
tenir el propi nord.

Sembla
que precisament
seria el moment,
l’hora de brandar
tota
la teva certesa
i deixar palesa
la seguretat.
Sembla
que tots els propòsits,
qualsevol idea
amb pes argumental
ha de
superar una prova

Català

tan llega i tan tova,
aquest truc tan vell.

Fóra
la reacció de l’enze
si es deia el que es pensa
ara claudicar
i que
una brama amb malícia
ferís la fermesa
de la convicció.
Fóra
la clara evidència
que la presència
que has mantingut
era
sols una disfressa,
la muda caduca
de la joventut.

Mira
qui tiba la corda
que es penja i qui salta
sota el campanar,
són els
vençuts que en els altres
repics de campanes
es varen rendir
busquen
la teva renúncia
i així la vergonya
poder diluir.

Ara
que sents les campanes
que avisen que els somnis
estant caducant
branda
la sort irresolta,
la que t’adelera
i aquella fal·lera
que mai no et prendran.

Ets sol a casa i no és teu el millor moment
perdre per golejada ja té aquests abatiments
i cada vegada que encaixes un nou gol
serveix per veure que el partit no està resolt,
quin consol.

T’han vingut a treure del teu amagatall
preguntes esmolades d’espasa de doble tall
desarmat d’escut no és una bona ocasió
per respondre preguntes del milió
a traïció.

Què pretens? Que vols?
On et penses que vas?
Per què brandes dols?
Per què duus l’escarràs?
Qui t’ha conferit
legitimitat?
Qui t’ha tret del llit?
No estaves bé, abrigat?

I això se’t presenta disfressat de venedor
d’excuses perquè arribis a la conclusió
que has aconseguit finalment al teu destí
i t’hi pots instal·lar i no cal seguir
fent camí.

D´aqui no em moc

D’AQUÍ NO EM MOC

Tot el món que veig al davant
em sembla un cristo acollonant
d’idees amb interrogant
que deixo aquí penjant.
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Vaig fent l’orni, vaig esperant
davant la porta del futur restant
i ociós m’entretinc saludant
la gent que vaig trobant.

I perseverant
vaig romancejant
mentre estic rumiant
què vull ser de gran.

La gent que tenia al voltant
amb la qual havia dubtat tant
no sé com ni sé ben bé quan
han anat entrant.

Palplantat al pedrís d’un edifici gris...
(ep, un incís, això és una altra cançó. Si continuem així el pinto d’un  altre color, colló!)
Deia que em trobava davant la porta d’entrada de la vida preparada que sí, que la faig jo,
que me l’he buscada però, en acabat, i si no m’agrada? I si me n’emprenyo? I si quan
arribo no m’agrada la troballa? Calla, calla!

Mentre faci aquest solet
i m’escalfi així la cara,
mentre no s’aixequi el fred
no penso entrar pas encara.

Clapant com un soc
o dormint ben poc,
esgotant l’estoc,
encetant un joc,
conservant el roc,
barrinant badoc,
saturant el bloc,
resseguint el lloc,
fent un altre toc,
o apuntant-me el broc,
encenent el foc,
provocant el xoc:
jo d’aquí no em moc.

El General

De les cendres de Xàtiva
són ensutjades eixes mans
que el baluard de Santa Clara
defensen impotents.
Marxem amb vós, Moragues,
com ans amb Batista Basset,
mentre la terra ara s’enterra
al llarg son dels vençuts.

Català

El Pont de Mostar

Ve la nit, torna a fondre’s la tarda.
Cau del cel un llençol de foscor.
Un retall que té forma de lluna
s’ha enfonsat sota l’aigua del pont.
Lluna blanca que tot ho miraves
ho vas veure tan bé com tothom:
l’espetec de les armes que tronen
i la sang que es vessava pertot.
En onades la ràbia esclatava
lluita a cos que glaçava de por.

No hi ha déu que separi els pobles,
en tot cas artillers sacerdots
que enderroquen ponts de convivència
i amb la runa fan dels temples presons.

Català

Enemics però germans empaitant-se,
lluna roja de les nits de foc,
com sabràs explicar la baralla
on no hi guanya ningú i hi perden tots?
Vés amb compte, alta lluna enfonsada!
Que no fugi, aigua avall, el record
dels absents que altre temps et miraven
resseguir les parets del seu clos.
Al davant dels fossars on reposen
creixen tendres les mates de flors.

Lluna clara de nit platejada:
els coneixes a tots pel seu nom:
els que hi són i els que ja no passegen,
per l’esquena empedrada del pont.
Per damunt de les veus apagades
s’alça el pont blanc de lluna i de mort.
Si la guerra t’abat i t’esfondra
l’esperança et basteix altre cop
que la vida reneixi i s’estengui
vora el riu, sobre el pont i en els cors!

El vol del Xoriguer

Veig ciutats indefenses
contra les quals tothom es veu valent,
inhumanes i propenses
que hi visquin interessos i no gent.

Veig natura parcel·lada
on situa el GPS cada pi,
acollint la desbandada
de sortir els caps de setmana a fer pipí.

I el pitjor és que ho veig tot tan connectat,
que per desfer-ho cal desfer-ho tot plegat.

Tornaré a fer el vol del xoriguer
que m’adreça pels camins amics del cel.
Des d’aquí veig i em conforta
que l’arrel no sembla morta
i que som a mig camí ja de l’estel.

Tornaré a fer el vol del xoriguer,
vine amb mi, farem aquest sender rebel.
Tu que véns del sud, va, porta
suc de llimones de l’Horta,
jo dels cims del nord arreplegaré gel.

Vaig veient impotent
com el gran museu de l’especulació
desperta entre la gent
no rebuig sinó enveja i admiració.

Veig notícies incertes
que falsegen el que passa meu voltant.
Si demostren tantes penques
què cony deu estar passant a Afganistan.

Veig algú indignat
que fot el crit al cel dient que no està bé
que marxem d’un estat
que ningú ens ha preguntat si hi volem ser.

Veig alguns elements
presumint de democràcia com ningú,
armats fins a les dents
i dient-te terrorista si ho fas tu.

Català

Et cobriran de blasmes

Et cobriran de blasmes
però el vent no els farà cas.
Voldran sembrar la fosca
però els ulls hi veuen clar.
Podran cosir-te els llavis
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però d’altres s’obriran,
i clamaran invictes
la terra, llibertat.

I els mots que ara t’empasses,
les reixes no sabran
que són secrets que l’aire
contra elles va adreçant.
Damunt les teves passes
les nostres fendiran
les aigües prohibides
de l’alliberament.

Funcionari

Un heroi no pot estar eternament
esperant que l’atzar li depari
missions dignes i rescats de lluïment
cal que el perill el cridi per anar-hi.
No hi ha malifeta
si no hi ha dolent;
si no hi ha culpable
no hi ha innocent
per fer evident la bondat necessàriament
cal comptar amb un còmplice realment cruel
el dimoni és un funcionari del cel.

Els bons precisen malignes perfectes
algú que sigui model de pecat
per poder acusar a tots els desafectes
d’haver-ne esdevingut el viu retrat.
Però per molt que troni
el més collonut és
que sempre el dimoni
en resulta il·lès.
La despesa en paper de diari és prou important:
com per cuidar-se prou de no tocar-li ni un pèl:
el dimoni és un funcionari del cel.

Justifica la despesa que suposà
la compra de l’espasa de l´arcàngel Miquel:
el dimoni és un funcionari del cel.

Català

Guita Xica

Enmig d’un mar de barrets
dient que no amb tres fuets,
surt de la font i folla talla l’aire.
Morro avall per fer-se lloc
repartint petons de foc
deixa en la pell la petja patumaire.

Barra amunt, a poc a poc,
gronxa el llom i es fum pel foc
de massa déus i inferns, oh, aquella flaire
que convoca els plens com pets
del tabal que trempa drets
els tirabols i escup la plaça enlaire.

Via lliure, berguedans,
que ja ve la guita xica,
trampejant la revolica
sobre un cos de peus i mans.
Via lliure, berguedans,
que ja ve la guita xica,
que és la fera més bonica
dels Països Catalans.

De la plaça el més profund
s’engarrista barana amunt
volta rodó marcant el territori
i serà fins als darrers

Català

tirabols, passacarrers:
cor i esperit d’aquest gran rebombori.

I tu què vols?

Doncs jo vull
—ei, si pot ser—:

Un poc de fam
i un xic de pa.
Un poc de fred
i un poc de foc.
Un xic de son
i un poc de llit.
Un xic de set
i un poc de vi
i un poc de llet.

I un poc de pau.
I un poc de pas
i un poc de pes
i un poc de pis.

I un xic de niu.
Un xic de pic
i un poc de pac
—o un xic de sou
i un xic de xec.

I un poc de sol
i un poc de sal.
I un poc de cel.

Un xic de bé
i un xic de mal.
Un poc de mel
i un poc de fel.

I un poc de nit
i un xic de por,
i un poc de pit
i un xic de cor
i un poc de crit.

I un xic de llum
i un xic de so:
un poc de llamp
i un xic de tro.

Un poc de goig
i un xic de bes
i un poc de coit.
I un xic de gos

I un poc de gas.
Un poc del fort
i un poc del fluix.
Un poc de rom
i un poc de fum.
Un poc de lloc
—tres reis, dos nous.
I un poc de groc
i un xic de gris
i un xic de verd
i un xic de blau.
Un poc de tren
i un poc de nau;
i un xic de rem.

Un xic de vent
I un poc de neu.
I un poc de rou.
I un poc de veu
—i un poc de vot.
I un poc de cant.
I un xic de vers.
I un xic de ball.
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I d’art. I d’or.

Un poc de peix.
I un poc de greix.
I un xic de feix.
I un poc de gruix.
I un poc de carn.
I un poc de sang;
i un poc de pèl.
I un poc de fang
i un xic de pols.

Un xic de flam
i un poc de gel.
Un poc de Sant
i un xic de drac.
Un xic de risc
i un poc de rés
—i un poc de rus.

I un tros de camp
i un xic de fruit;
un tros de clos
prop de la llar
amb aus i flors.

I un poc de bosc
amb pins i brins.
I un xic de font.
I un xic de riu
i un poc de rec
i un poc de pont.
I un poc de gorg.
I un poc de mar
i un xic de port.
I un poc de llor.
Un xic de lli
i un poc de cuir
i un poc de pell
i un xic de fil.

Un poc de lluc
i un xic de suc.
I un poc de porc.
I un xic de parc
Un poc de gust
i un xic de rang.
I a més del meu
un poc del seu
i un xic de llur.

Vull ser: ruc? cient?
bell? lleig? dret? tort?
gras? prim? llest? llosc?
nou? vell? ferm? flac?
bla? dur? buit? ple?
dolç? tosc? sec? moll?
greu? lleu? curt? llarg?
fosc? clar? xaix? fi?
Un poc de tot.

I a més, què vull?

Un xic de seny.
I un poc de temps.
I un xic de món
I un poc de sort.
I un poc de mort.
I un poc de Vós.
Ei, si pot ser.

Lluitadors

Quan la tramuntana brama
i el foc ens crema ben fort;
quan plou i ens ofega l’aigua,
la terra és cavalcada per la mort.

A tots els companys que lluitàreu,
deixàreu la vida per un món millor;
als marginats per la història
sempre mal contada pels guanyadors.

Crid perquè el cel sigui més just,
vull cridar més memòria històrica
per a tots els lluitadors.

L’aigua s’enduu l’esperança,
i el foc fa cendres l’amor;
l’aire fa volar la història,
la terra, maridatge en la mort.

A tots els companys que lluitàreu,
deixàreu la vida per una il·lusió;
als marginats per la història
sempre mal contada pels opressors.

Català

Mal d'Almansa

No t’atabalis si sents un ofec
sempre que veus que amb les arts del tafur
han decidit tutelar-te el futur
i l’esbatec.

No t’esparveris si tens un atac
quan veus que amb ànims de dissolució
prenen el mapa del poble en qüestió
i en fan un esparrac.

Això és que tens Mal d’Almansa però no t’hi capfiquis, que té solució,
busca l’antídot, apunta’t a la rebel·lió.

No t’amoïnis si notes dolor
cada vegada que veus reduir
llengua i cultura a un vell pergamí
de decoració.

No t’acollonis si et trobes fatal
quan de la identitat fan decomís
com si allò que s’és ho decidís
un document legal.

Català

Manfred

Novembre obria els seus braços
i tu nu com cada matí
cercaves entre les roques
el rastre del teu paradís.

On són els ocells d’ales blanques?
On és la salvatge remor?
On és la memòria marina?
d’escuma i alisi del nord?

I mut, contemplant la tragèdia
recordes quan vares fugir
d’aquella Alemanya boirosa
on tu no hi tenies sentit.

Però Manfred, què li han fet al mar
que l’aigua s’ha tenyit de mort,
que arriben a la platja onades de vergonya
que ho embruteixen tot?

Però Manfred, què li han fet al mar
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que t’han atravessat el cor,
amb llances de misèria, l’atlàntica bellesa
que ho inundava tot?

Novembre obria els seus braços
i tu nu com cada matí
cercaves entre les roques
el rastre del teu paradís.

Però qui ha estat capaç de robar-te
un somni de mar infinit,
la vida banyant-se a la platja
i el crit abissat dels dofins?

I diuen les bruixes marines
que et veuen vagar pels esculls
una ombra en tenebres, vestit de nuesa
i mars de tristesa als teus ulls.

Manfred Gnadinge, feia més de trenta anys que havia abandonat Alemanya per instal·lar-
se a Camelle (Costa da Morte – Galícia). A redós d’una senzilla barraca on vivia que havia
anat bastint un museu d’escultures fetes de pedres i elements estranys que duia el mar
que conformaven l’expressió artística de la seva renúncia a la vida convencional. Tot se’n
va anar en orris quan el petrolier Prestige vessà la seva càrrega en enfonsar-se prop de la
costa. Manfred Gnadinge en veure destruïda la seva obra i el seu hàbitat, l’únic que tenia
al món, deixà de menjar, de medicar-se i morí el 28 de desembre de 2002.

Manifest taverner

Que treguin els televisors dels bars!
Fora també les escurabutxaques!
Que a les fondes serveixin els dinars,
altre cop, tothom junt i en taules llargues.

Que hi hagi bótes, que hi hagi porrons,
que hi hagi tots els vins d’aquesta terra
i d’estrangers també, per beure món,
que sigui el celler l’atlas del beverre.

Que torni el vi a les tavernes,
que torni el vi al nostre got,
que el vi fa sang
i néixer el cant
i et farà cert que tot es pot.

Per si la gent té ganes de cantar,
que hi hagi una guitarra d’emergència,
que hi hagi marge a l’hora de tancar
i un veïnat amb prou paciència.

Que hi hagi mascles, que hi hagi femelles,
i desconeguts amb ganes de discutir,
taules de fusta o de marbre d’aquelles
amb potes de màquina de cosir.

Que hi hagi vi negre, de blanc, de rosat,
que hi hagi vi sec, que hi hagi vi dolç,
que hi hagi vi i que n’hi hagi en quantitat,
que hi ha alegria, hi ha set i som molts.

Català

Merda pels vius

Potser una mala ensopegada
o una ferida mal curada
però un cop aquí, un cop ja mort,
no és tan funesta la jugada
ni tan terrible la dissort,
o és que hi havia una altra arribada?
Només em queda per dir un mot

Català

a mi rai tot ja se me´n fot.

Un cop aquí, ara, a l´altre barri,
que se´m soterri o se´m socarri
o sigui, a trossos, reciclat,
després de tombs i de xivarri
la feina que a mig fer he deixat
algú, si vol, que s´hi encaparri
o, si voleu, llenceu-la al llot:
a mi rai tot ja se me´n fot.

I tal com és protocol·lari
us deixo el cos a l´obituari
i que passeu un bon hivern
i a terra us planto l´inventari
de tants per cent de cel i infern
podeu regar-ho o bé pixar-hi
o, si voleu, talleu-ne el brot,
a mi rai tot ja se me´n fot.

Merda pels vius,
merda pels que es queden.

On vas, Ulisses?

On vas Ulisses si no tens barca,
i ni tan sols saps on para Itaca?
Només la fermesa de voler alcansar-la
no et durà més lluny de la primera onada.

On vas Ulisses si no tens barca?
On vas Ulisses si no tens barca?
On vas Ulisses sens camarades,
si t'has quedat sol de tant destriar-ne?
Demà tindràs l'esquena baldada
sens haver perdut ni de vista la platja.

On vas Ulisses sens camarades?
On vas Ulisses sens camarades?
On vas Ulisses si no tens mapes,
ni diari d'abord, ni calendari de viatge,
esperant que el vent i la beneurança
et dugui a bon port com per art de màgia?

On vas Ulisses si no tens mapes?
On vas Ulisses si no tens mapes?
On vas Ulisses si no tens mapes?
On vas Ulisses si no tens mapes?

Fes primer una barca a la teva drassana,
allà hi trobaràs gent que voldrà acompanyar-te.
No triïs els millors amics sinó gent experimentada:
els millors mariners, de tots la gent més brava.
Tots junts traçarem una ruta clara,
discretament, sense advertir la guàrdia.
Amb tu Ulisses vull fer el viatge!
Amb tu Ulisses vull fer el viatge!

Deixa, Ulisses, de fer memòria
de les virtuts que ens encaminen,
d'assajar la dansa de la victòria
i brandar en terra la bandera de marina.
Deixa, Ulisses, de fer memòria.
Deixa, Ulisses, de fer memòria.
Deixa, Ulisses, de fer memòria.
Deixa, Ulisses, de fer memòria.

No somiarem més enmig de lluna plena
ni ens discutirem per la forma de l'eina.
Jo també frisso a desplegar la vela
però és a drassanes on ara hi ha feina.
Amb tu Ulisses faré el viatge!
Amb tu Ulisses faré el viatge!
Amb tu Ulisses farem el viatge!
Amb tu Ulisses farem el viatge!
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Plany

Ara que no hi ets, ara que has marxat
i que m’he quedat tan desconcertat,
que per bé que ho sé no en prenc consciència,
com privar-me de la teva amistat?
Com sense el teu tremp continuar el combat?
Com cobrir el forat de la teva absència?

Has marxat de sobte i a corre-cuita
i al bosc d’arrels profundes
te n’has anat de vacances,
però ha brotat saviesa, amistat i lluita
i al bosc d’arrels profundes
hi ha un nou pi amb tres branques.

Moix perquè la flama ara s’ha apagat
d’on hi havia tanta vitalitat,
ara sóc conscient de la teva herència:
sento el teu empelt, sento que ha brotat,
i més savi sóc, més agosarat,
penyorat sóc de la teva existència.

No em fa por que quedi apaivagat
el record, la petja que m’has deixat,
sols cal esperar el dia per excel·lència,
el dia que el somni haguem abastat
en les abraçades de complicitat
reviurem de nou la teva presència

Català

Quatre Banderes

QUATRE BANDERES

Tenia quatre banderes,
tres les vaig perdre en combat;
la bandera que fa quatre
l’he desada en un calaix.
No la trauré fins que bufi
ben fort el vent de llevant
i s’endugui aquest mal aire
que ens toca de respirar.

Tenia un jardí amb tres arbres
i un mal vent me’ls ha esfullat;
amb el jardí ple de fulles
no fa de bon caminar.
El mal vent encara bufa
jo no em canso d’esperar:
per cada fulla caiguda
als arbres hi neix un tany.

De dos amors que tenia,
l’un en terra, l’altre en mar,
el de terra l’empresonen,
l’altre viu exiliat.
Jo ni ploro pel de terra
ni em lamento pel de mar.
Plor i laments de què serveixen?
Gent que lluiti és el que cal.

Tinc una llengua tan viva
com les més vives que hi ha.
Si quan parlo s’esparveren
jo que sí, em poso a cantar,
canto i canto i cantaria
si pogués més fort i clar.
Quan les cançons siguin pedres
vinga fones i al combat.

Amors, arbres i banderes
són mots de bon recordar,
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qui n’aprèn la cantarella
mai més no l’oblidarà.
Si de cas no l’heu apresa
no us canseu de preguntar,
que si els mots són com la pluja
la terra som tots plegats.

Senzillament

Si de tan senzill és cosa complicada,
complicitats és el que ens cal buscar,
fer de la causa l’amada més preuada
i el crit i el cant prendre’ls com a companys.

Si el que és senzill diuen que no és possible,
possiblement ens estan enganyant.
Així doncs, fem de les burles fones,
i dels enganys fogueres per Sant Joan.

Si el que és senzill és la millor manera
de desvetllar aquells que estan adormits
compartirem tots la vetlla prèvia
d’aquell matí que vencerà les nits.

Fem del senzill triomf inevitable.
Senzillament ara ens toca guanyar.
Siguem un poble entre altres pobles.
Fem de la falç bona eina de combat.
Cançons de guerra sonen orgulloses,
que els tabals, doncs, no parin de tocar.
Siguem un poble entre altres pobles.
Fem de la falç bona eina de combat.

És molt senzill i ho hem de fer conèixer,
no tinguem por de dir ben fort qui som.
Prenem valents, el mall i la corbella,
seguem arran, forgem l’emancipació.

Català

Si vols parlem del temps

Si vols parlem del temps
i de les prediccions,
de núvols i clarianes,
de neus i tramuntanes
i dels anticiclons.
Potser això et servirà
per evitar pensar
en el seguit de temes que ara tems,
però si, per mi podem parlar del temps.

Si vols parlem del temps
- mireu quin cel més roig
- que curta que és la tarda.
- quina fresca que carda!
que aquest abril és boig.
Ignorar el corrent
serà el procediment
que no et plantegis si has de treure els rems,
però si, per mi podem parlar del temps.

Si vols parlem del temps
de si el blat ja és groc,
de vents, de calamarsa,
de si caldrà abrigar-se,
de si plou massa poc.
No es pot dir que no fas
el treu propi escarràs
de parlar i no fer servir el cap ensems,
però si, per mi podem parlar del temps.

Però potser tu no vols passar d´aquí,
xerrar de tot però en res no aprofundir,
que no fos cas que si anéssim burxant
descobrissis que el clima està canviant
i que el culpable el tens aquí davant,
i tu mires cap a un altre costat
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per no caure en la incomoditat
de reconèixer la passivitat,
i abans que no arribem a aquests extrems
potser t´estimes més parlar del temps.

ZR-19 Llibre d'instruccions

OCCITÀ
Felicitacions! Avètz crompat un espleit nòu
Modèl electronic izèda-èrra-dètz-e-nòu.
Se seguissètz plan las règlas d'utilizacion
gausiretz plan longtemps d'un aparelh fòrça assiut.
Vesètz, lo mòde d'emplec es redigit en lenga vòstra.
Se sachèssetz pas qu'espanhòl, francés o anglés,
ara, plan solide, ne comprendriatz pas res.
Pensariatz pas jamai qu'aquò poiriá èsser escrit
dins lo parlar del vesin, aquel qu'avètz tant escarnit;
al luòc de lo pregar que vos ne fasca la revirada,
diriatz: "la gèti a la bordilha, aquesta aisina es una
embrenada!".
Mas per un còp d'astre, aquò n'es pas lo vòstre cas!
L'izèda-èrra-dètz-e-nòu, vos callo brancar sul corrent.
Vaquí, que tot lo rèsta, o farà automaticament.

AMAZIC
Tanemmirt umi tesghim acermad-a
iliktrunik ameynu za-ra-tz'a d mraw.
Ghar-wem milh marra min dawem neqqar
uca ad iqqim att'as netta iddar.
Atafid tezrim tiknutin-a urant s ils nwem.
Mara tesawalem tafransist, taspanyut nigh d tinglist,
ira rexxu zi mraw n iwalen tfehmem i ijj.
War tessinem ca iwra s wawar ni
n ujar nwem i tcarhem war twirim.
Uca âmmares ma das tinnim a kenniw sfehmen.
Qbel, a ttendarem niccan deg ufrad'.
Mih umi war dawen iteuqiâ ca amu. Zit
qqen za-ra-tz'a d mraw di trisinti,
uca jjit minzi kuci a tigg nit
d wa netta.

QUÍTXUA
Achka kusikuy qampaq churakuchun
sumaq apataru rantisqaykimqanta,
allin zeta-erre chunka iskayniyuq
watantin watantin kusichisunki
sumaqllata qatiy kay nisqaykuta
chay zeta-erreja qampa sunquykim.
Qawasqayki hinam nisqaykuta
sumaqmi hamuckanqampa simikipi,
mana yachawaqchu chay rimasqankuta
inglista, francista, castillanuntinta,
ni intindiwaqchu chay nisqankuta
kay runasimita mana rimaspaqa.
Kunanqa qillqasqam kichwa simipi
visinukunapa uchuyman churasqan,
wakin rimaywan mana tupachispam
wischuchkawaqñam zeta errikita,
kichwa rimayman mana tradusispa
wischu imawaqmi chay aparatuta.
Manam qamllapachu kay kasuykiqa
kuniktay kuniktay chay zeta errita,
kurrinti elektrikam sapachallanta,
awtumatikunta funcionarachinqa.

CATALÀ
Moltes felicitats per haver adquirit el nou
aparell electrònic ZR-19.
Seguiu les indicacions que us fem atentament
i gaudireu molts anys d'aquest excel·lent producte.
Com veieu, les instruccions són en la vostra llengua.
Si vós només coneguéssiu el francès, l'espanyol o
l'anglès,
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ara mateix no deuríeu estar entenent res.
No us imaginaríeu que aquestes instruccions estan
escrites
en l'idioma del vostre veí, aquell que tant menyspreeu.
No se us hauria acudit de demanar-li que us ho traduís.
Hauríeu acabat llençant l'aparell al contenidor de sota
casa.
Per sort, aquest no és el vostre cas.
Endolleu el ZR-19. Res més,
farà la resta automàticament.

Armstrong, Louis

Blueberry hill

I found my thrill ......on Blueberry Hill
On Blueberry Hill ......when I found you
The moon stood still ......on Blueberry Hill
And lingered until ......my dreams came true

(The wind in the willow played.......love's sweet melody
But all of those vows we made...... were never to be)

Though we're apart......you're part of me still
For you were my thrill......on Blueberry Hill

(I found my thrill)...........Come climb the hill with me, baby
(on Blueberry Hill)............We'll see what we shall see
(on Blueberry Hill)...............I'll bring my horn with me
(when I found you)................. I'll be with you where berries are blue
(the moon stood still)................ Each afternoon we'll go
(on Blueberry Hill)..................... Higher than the moon we'll go
(and lingered until).................... Then, to a weddin' in June we'll go
(my dreams came true).................Ba-ba-da-d-bzz-bzz-va-d-in-da-day

The wind in the willow played .................. (do you really love me)
Love's sweet melody .........................(as I love you)
But all of those vows we made ................ (will you still remember)
Were never to be .......................... (when the night is through)

Though we're apart......you're part of me still
For you were my thrill......on Blueberry Hill

Anglès

Cabaret

 (J. Kander / Bob Thiele)

 What good is sittin' alone in your room
 Come hear the music play, yes
 Life is a cabaret old chum
 Come to the cabaret

 Put down that knittin', the book and the broom
 Time for a holiday, yes
 Life is a cabaret old chum
 So come to the cabaret

 Come taste the wine, come hear that band
 Yes, it's time for celebratin'
 Right this way, your table's waitin'

 No use permittin' a prophet of doom
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 Wipe every smile away, yes
 Life is a cabaret old chum
 So come to the cabaret, yes

 ------ instrumental break ------

 Yes, life is a cabaret old chum
 Only a cabaret old chum
 So come to the cabaret

Dream a little dream of me

Schwant, Andre, and Kahn

Stars shining bright above you
Night breezes seem to whisper "I love you"
Birds singin' in the sycamore trees
Dream a little dream of me

Say nighty-night and kiss me
Just hold me tight and tell me you'll miss me
While I'm alone and blue as can be
Dream a little dream of me

Stars fading but I linger on dear
Still craving your kiss
I'm longin' to linger till dawn dear
Just saying this

Sweet dreams till sunbeams find you
Sweet dreams that leave all worries behind you
But in your dreams whatever they be
Dream a little dream of me

(instrumental break)

Stars shining up above you
Night breezes seem to whisper "I love you"
Birds singin' in the sycamore trees
Dream a little dream of me

Sweet dreams till sunbeams find you
Sweet dreams that leave all worries behind you
But in your dreams whatever they be
Dream a little dream of me

Yes, dream a little dream of me

Anglès

Georgia on my mind

Hoagy Carmichael and Stuart Gorrell

Georgia......Georgia..........the whole day through
Just an old sweet song.....keeps Georgia on my mind

I said now, Georgia.....Georgia......a song of you
Comes as sweet and clear.....as moonlight through the pines

Other arms reach out to me.......other eyes smile tenderly
Still in peaceful dreams I see.......the road leads back to you

I said, Georgia........ Georgia......... no peace I find
Just an old sweet song........keeps Georgia on my mind

(instrumental break)

Other arms reach out to me........other eyes smile tenderly
Still in peaceful dreams I see......the road leads back to you

Anglès

Now ya know it's, Georgia....Georgia...no peace, no peace I find
Just this old, sweet song......keeps Georgia on my mind

Just this old sweet song.......keeps Georgia on my mind

Hello, Dolly

From the broadway musical Hello, Dolly by Jerry Herman

I said hello, Dolly,......well, hello, Dolly
It's so nice to have you back where you belong
You're lookin' swell, Dolly.......I can tell, Dolly
You're still glowin'...you're still crowin'...you're still goin' strong
I feel that room swayin'......while the band's playin'
One of your old favourite songs from way back when
So..... take her wrap, fellas.......find her an empty lap, fellas
Dolly'll never go away again

(instrumental break)

I said hello, Dolly,.....well, hello, Dolly
It's so nice to have you back where you belong
You're lookin' swell, Dolly.....I can tell, Dolly
You're still glowin'...you're still crowin'...you're still goin' strong
I feel the room swayin'...while that ole band keeps on playin'
One of your old favourite songs from way back when
So...golly, gee, fellas....find her an empty knee, fellas
Dolly'll never go away....I said she'll never go away
Dolly'll never go away again

Anglès

Mack the knife

Oh, the shark, babe, has such teeth, dear
And it shows them pearly white
Just a jackknife has old MacHeath, babe
And he keeps it, ah, out of sight
Ya know when that shark bites with his teeth, babe
Scarlet billows start to spread
Fancy gloves, oh, wears old MacHeath, babe
So there’s never, never a trace of red

Now on the sidewalk, huh, huh, whoo sunny morning, un huh
Lies a body just oozin' life, eek
And someone’s sneakin' ‘round the corner
Could that someone be Mack the Knife?

There's a tugboat, huh, huh, down by the river dontcha know
Where a cement bag’s just a'drooppin' on down
Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear
Five'll get ya ten old Macky’s back in town
Now d'ja hear ‘bout Louie Miller? He disappeared, babe
After drawin' out all his hard-earned cash
And now MacHeath spends just like a sailor
Could it be our boy's done somethin' rash?

Now Jenny Diver, ho, ho, yeah, Sukey Tawdry
Ooh, Miss Lotte Lenya and old Lucy Brown
Oh, the line forms on the right, babe
Now that Macky’s back in town

I said Jenny Diver, whoa, Sukey Tawdry
Look out to Miss Lotte Lenya and old Lucy Brown
Yes, that line forms on the right, babe
Now that Macky’s back in town
Look out, old Macky's back!!

Anglès
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St James Infirmary

Traditional

I went down to the St James Infirmary
Saw my baby there
Stretched out on a long white table
So sweet...so cold...so fair

Let her go...let her go...God bless her
Wherever she may be
She can look this wide world over
But she'll never find a sweet man like me

When I die want you to dress me in straight lace shoes
I wanna a boxback coat and a Stetson hat
Put a twenty dollar gold piece on my watch chain
So the boys'll know that I died standing flat

Anglès

What a wondefull world

George David Weiss and Bob Thiele

I see trees of green........ red roses too
I watch 'em bloom..... for me and for you
And I think to myself.... what a wonderful world.

I see skies of blue..... clouds of white
Bright blessed days....warm sacred nights
And I think to myself .....what a wonderful world.

The colors of a rainbow.....so pretty ..in the sky
Are there on the faces.....of people ..going by
I see friends shaking hands.....sayin'.. how do you do
They're really sayin'......I love you.

I hear babies cry...... I watch them grow
They'll learn much more.....than I'll never know
And I think to myself .....what a wonderful world

(instrumental break)

The colors of a rainbow.....so pretty ..in the sky
Are there on the faces.....of people ..going by
I see friends shaking hands.....sayin'.. how do you do
They're really sayin'...*SPOKEN*(I ....LOVE....YOU).

I hear babies cry...... I watch them grow
*SPOKEN*(You know their gonna learn
a whole lot more than I'll never know)
And I think to myself .....what a wonderful world
Yes I think to myself .......what a wonderful world.

Anglès

Articolo 31

Cara vita

Ogni volta che finivo a terra
Senza una ragione per alzarmi
Chi diceva resta li che è meglio
Ci vuol poco ad abituarsi

Italià

RIT. Cara vita sarò la tua puttana amica
Sarò la tua mignotta
La calda bocca la tua ferita preferita
Dammi un’altra botta
Non puoi avermi come vuoi (2 volte)

Ogni volta che finivo a terra
Senza una ragione per alzarmi
Chi diceva resta li che è meglio
Ci vuol poco ad abituarsi
Ma non puoi avermi come vuoi (2 volte)

RIT.

Chi diceva resta li che è meglio
Ci vuol poco ad abituarsi
Ma non puoi avermi come vuoi (4 volte)

RIT.

stO QuI

Domani Smetto

Loro mi dicevano - di stare zitto e buono - Loro mi dicevano - tranquillo e cambia tono -
Loro mi dicevano - di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene eretto con la
schiena - di non andare fuori tema e seguire lo schema oppure andare a letto senza cena
- di non creare un problema che non ne vale la pena - di essere grato di essere nato nel
lato del mondo che in fondo in fondo è …perfetto …perfetto …perfetto, perfetto come te...
Letizia.

(scratch) E´ una tipica espressione della vocalità e della leggiadria del canto all´italiana.

Io non so bene quando è cominciato - a un tratto io non obbedivo più – cara, è come dici
tu davvero. Non so che cosa m’abbia rovinato - è che ho iniziato a dire troppi no - forse è
per questo che tu m’hai lasciato - e non ci soffrirò nemmeno un po´.
Rit: Ma mi spiace per ora non credo sia un mondo perfetto - Domani Smetto - e meglio se
richiami domani.
Loro mi dicevano - di stare sui binari - Loro mi dicevano - rispetta questi orari - Loro mi
dicevano - stai con i piedi a terra - Loro mi dicevano - è giusta questa guerra.
Rit: Mi spiace per ora non credo sia un mondo perfetto - Domani Smetto - ho anche
lasciato su la tavoletta del cesso - Domani Smetto - e faccio troppi viaggi senza avere il
biglietto - Domani Smetto - è meglio se richiami domani.
Loro mi dicevano - non calpestare l´erba - Loro mi dicevano - non coltivare l´erba - Loro mi
dicevano - ma che vestiti porti - e i miei capelli erano o troppo lunghi o troppo corti - e non
lo metto il casco omologato - non metto a dieta la mia identità - ho fatto il bagno dopo
mangiato - e sono ancora tutto bagnato.
Rit: Mi spiace per ora non credo sia un mondo perfetto - Domani smetto - ho anche
lasciato su la tavoletta del cesso - Domani Smetto - e faccio troppi viaggi senza avere il
biglietto - Domani smetto - è meglio se richiami domani.

(scratch) E´ una tipica espressione della vocalità e della leggiadria del canto all´italiana…

Italià

L´impresa eccezionale

Dove vai ? Se cerchi in giro non la troverai, la strada è sempre buia se prima non
guardi dentro te...

Stamattina sopra la città c´era un sole caraibico, ero pieno di
energie e di idee, e col proposito di compiere un´impresa eccezionale sono sceso in
strada per trovare un socio, forse una guida, qualcuno che mi aiuti a vincere la sfida
di realizzare qualcosa che ti faccia ricordare dalla gente, che sia
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qualcosa di unico e
di grande. Così nei pressi dello stagno di Cologno vedo una tipa bella come un
sogno che fa il bagno, quindi mi avvicino, porgo la mano : "...piacere sono Ax...",
poi le spiego il mio piano. Lei dice :" Ciao io sono Susan dei Fighetti, quando passo
lascio i giovanotti cotti, infatti li sconvolgo con il mio sedere, ballo sul cubo come
mestiere, sposare un calciatore è la mia più grande aspirazione oltre all´aprire un
centro di liposuzione per ballerine...", "...scusa non mi sembra un´impresa a me
affine, e poi al ballo e al calcio non son molto incline...".

L´impresa eccezionale è essere normale, che oramai qui da noi non è più banale,
l´impresa eccezionale è essere normale, che non vale realizzare almeno l´essenziale.
Dove vai ? Se cerchi in giro non la troverai, la strada è sempre buia se prima non guardi
dentro te...

Lascio
quindi la tipa e riprendo il mio cammino sul sentiero che da Vimodrone porta da Mago
Merlino, entro nel bosco cercando un posto un po´ più fresco sempre più ossessionato da
un´impresa eccezionale, da un ideale, quando noto un fricchettone sotto un pesco che
legge "Il Capitale" di Marx, sotto braccio l´Unità, mi saluta a pugno chiuso e poi mi fa :"
Ciao sono Giancarlo Cuggiani, io recito, canto e scrivo
poi, cioè, sò mmembro der collettivo, girano voci che cerchi soci capaci di compiere
imprese eccezionali perciò mi piaci : ho una proposta, se ci vuoi stare, l´unica
impresa eccezionale è la revoluçion compare...", e per iniziare mi propone di occupare
l´Esselunga e farne uno spaccio di cibi macrobiotici, e proiettare nel reparto casalinghi una
rassegna di film neorealistici austriaci :"...va bene tanto...
Carlo ci potrei anche stare...", drin-drin, da sotto il kefia estrae un cellulare :"...uhè
Renè si non preoccuparti... certo che ci vengo al party... vengo col Range e il Fifi con la
Porsche e i puffi..." poi chiude e dice "...devo andare... per la festa del Renato la
revoluçion può aspettare ! !" .

L´impresa eccezionale è essere normale, che oramai qui da noi non è più banale,
l´impresa eccezionale è essere normale, che non vale realizzare almeno l´essenziale.
Dove vai ? Se cerchi in giro non la troverai,
la strada è sempre buia se prima non guardi dentro te...

Ormai si era fatta sera, l´atmosfera era passata da calda e leggera a fredda e nera, nera,
nera come il mio umore, avevo quasi rinunciato a cercare quando passando di fianco al
castello delle fate vedo un tipo con un chiosco che vende patate fritte, pere cotte,
caramelle al latte e mele glassate, mi dice :"...ciao io sono Mario Bianchi senti qua sono
studente fuori corso all´università, so che stai cercando un´impresa eccezionale, posso
darti un consiglio in via confidenziale ? Ancora quattro esami e poi mi laureo, faccio due
lavori per pagarmi il mutuo, nella casa ho una mamma e una sorella a carico e
compro tutto a rate, anche il frigorifero...".

A quel punto ho intuito il consiglio che
m´avrebbe dato, con rispetto poi l´ho salutato e pensieroso a casa mi sono avviato, sul
portone mi sono fermato......a guardare una stella, sono molto preoccupato il silenzio
m´ingrossava la cappella.
Ho fatto le mie scale tre alla volta, mi son steso sul divano, ho chiuso un poco gli occhi e
con dolcezza è partita la mia mano...

L´impresa eccezionale è essere normale, che oramai qui da noi non è più banale,
l´impresa eccezionale è essere normale, che non vale realizzare almeno l´essenziale.
Dove vai ? Se cerchi in giro non la troverai, la strada è sempre buia se prima non
guardi dentro te...

Aspencat

Blocs de formigó

Somnis d’una joventut trista,
es trenquen amb allò que passa cada dia,
el món és un caos que se’ns precipita,
recordem que la natura està ben viva.

Polítics que fan fortuna amb la rajola,
i amb diners per baix la taula,
van creant escola,
desfalcs urbanístics a punta de pistola,
la terra està dolguda perquè va arribant-li l’hora.

Blocs de formigó, blocs de formigó, blocs de formigó....

La gent gran no entén allò que ocorre,
sols voldríen que algú ho solucione,
tots volem una societat que funcione,
per això li dic a vosté que col•labore,
que col•labore.

Blocs de formigó, blocs de formigó, blocs de formigó...

Clar que no és la nostra voluntat,
per damunt de molts està el capital,
no obstant cal tindre un poc de trellat,
sino no tindrem lloc per a viure demà!!!

Blocs de formigó....

Català

Carpe Diem

Per les voreres caminant ben tranquils,
sense pensar en el demà ni l’ahir,
sols pensant en què anem a fer hui,
per les voreres caminant ben tranquils,
sense pensar en el demà ni l’ahir,
carpe diem almenys per aquesta nit.

Festa i diversió sense fi,
avui ningú res em pot dir,
instants que volem repetir,
carpe diem almenys per aquesta nit.
Carpe diem, cape diem, aquesta nit, i aquesta nit,
carpe diem, carpe diem, aquesta nit.

Gaudim ara, la vida ha d’aprofitar-se,
no penses massa o la nit pot acabar-se.

Festa i diversió sense fi,
avui ningú res em pot dir,
instants que volem repetir,
carpe diem almenys per aquesta nit.
Carpe diem, cape diem, aquesta nit, i aquesta nit,
carpe diem, carpe diem, aquesta nit.

No faces plans, pensa en el present,
que el temps no s’atura, gaudeix el moment.

Carpe diem...

Català
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Cançons que són tu.

Els trajectes llargs, com les curses d´obstacles,
volen paciència quan les debacles ens mostren els tentacles.
Empassar saliva. No cal cap crit afònic si l´esperança és viva. Nen, oblida´t dels
miracles...
La música ens ha dut on som
i en cada harmonia fosca hi ha restes de plom
de la bala que et recorda.
Espatlles cansades sense tu, Gerard.
A la gent que t´estima i estimaves encara ens queda corda.
La mort no s´entén. Se sent i s´esbufega.
Latent en la gent que al voltant del teu record s´aplega.
Com la son també en el bressol no caldrà condol:
estarem de verbena com tu, de nit, mussol.
Dol perpetu des que el sol no brilla per tu
des que el respecte que sento per tu ja no és mutu.
No pot ser-ho. I si m´apalanco en el record jo també moro.
Putu lloro dins meu que em recorda perquè ploro.
Abans que res vull saludar-te
des de la més profunda de les emocions que sentiré per un altre.
Avui la tinta corre per tu i per la llum
que brilla en cadascun dels minuts que vàrem passar junts
M´afarto de pensar-te en tots els raconets
que guardo per tu i pels tres. Per nosaltres.
Cavallers de la música, de “mimitus” i paraules
Amants de somnis de classe i petonets indomables.
Mai dues visions antagòniques, tan harmòniques.
Conjugant les nostres vides.
Mai les teves notes tan afòniques havien quedat atònites
quan tu escoltaves les meves crides.
At Versaris Va amb nosaltres
Però ara tot és diferent
i estàs latent en cada moviment de canell que traço per a escriure.
I ara tot és diferent i en tot moment ets present
i ens mires amb un deliciós somriure.
Cançons que són teves. Cançons que són tu.
Recluto el millor de mi per treure-ho i mostrar-t´ho.
Bombons menors per quan ressona el “socors!”
Quan un es perd en crits en nits però no parem motors.
At-versaris. Cançons que són tu.
Recluto el millor de mi. T´enyoro i per això et canto.
Bombons menors que fan dolços els sabors dels records
i maten els temors.
Mai una cabina havia estat en blanc
de l´odi: Sang els nusos del puny i es tanca l´episodi.
Sort del salvavides de saber-ho per tu, mare,
encara que per a explicar-ho calgui inventar un codi.
Forjats els fonaments del cinisme entre textos
només queda agrair als que al llindar de l´abisme
han guardat silenci i m´han banyat en gestos
prou durs per a no deixar-me matar el temps
al mateix temps que te m´enduus.
Temps, tu, maleït. Decidit a partir-me el pit
esquivant els teus sotracs fent-ho divertit.
Els que no tenim diners només ens queda la paraula.
I prometem fer-ho de fàbula a cada bolo, a cada llit.
Seguir el calendari lunar, com tu feies.
Seguir repudiant cada injustícia, com tu deies.
Suportar peies, i fer-ho amb ironia,
com quan tu somreies al final d´un mal dia.
No ens ho hem posat fàcil.
I és veritat, a tu t´agraden els reptes i la sinceritat.
A mi les teves receptes de viure amb tranquilitat
i transformar conceptes de lluitar en formes d´estimar.
Seguim de la mà, com a Saba
Com quan planejavem menjar-nos el món tot fent un cafè. Eh.
Seguim de la mà com quan explicaves
que creure què diuen les estrelles no és qüestió de fe.
Complement circumstancial de manera: la música
Modus operandi: ser positiu i amb astúcia.
Com a resultat: una cicatriu que no es veu ni s´esborra
però que té tacte de carícia.
Em quedo amb el regust dolç de que no estàs sol.
Ni nosaltres estem sols perquè hem après a fer més pinya

Català

Hem guanyat a l´adversitat en aquest pols
I At-Versaris continua. Això és el que voldries, no ?
M’hi jugo la flor del Petit Príncep.
I aquí estem, al monte, amb el Pau i amb el Bel.
Acabant amb zel, això que és un tros de tu, i un tros de nosaltres tres, "tio".
I sense els quatre no és complert.
Cançons que són teves. cançons que són tu.
Recluto el millor de mi per treure-ho i mostrar-t´ho.
bombons menors per quan ressona el “socors!”
quan un es perd en crits, en nits, però no parem motors.
At-Versaris. Cançons que són tu.
Recluto el millor de mi i t´enyoro i per això et canto.
Bombons menors que fan dolços els sabors dels records
I maten els temors.

Decadència

Com en un tour turístic
la vacuïtat del teu cervell es desplaça per carretera
lluny de l´hecatombe que deixes enrera
i el gramour místic típic
que vares posar en el teu projecte de contractista
per nike i apple s’esquartera.
Abans d´aquesta riuada que ho ha arrassat tot
de la qual només t´has salvat tu i una vintena de les dones
que ensamblaven CDROM setze hores a la teva fàbrica tot eren promeses de prosperitat
econòmica
I el servilisme devot del teu gran germà ianqui l’amagaves mori qui mori, fortificant amb
l´exèrcit la teva àrea de lliure comerç.
(verí)
Maximitzar flexibilitzat i incentius tributaris
perquè grans corporacions oblidin producció i salaris.
Si ja hi ha "fills de perra" com tu a Yakarta, Indonèsia
disposats a subcontractar i perseguir l´amnèsia
dels seus compatriotes
Però això no entrava als teus càlculs,
la desregulació ambiental t´ha fet baixar dels núvols.
Vessaments tòxics no són amics de la mare natura
units als assajos nuclears de Mururoa han passat factura.
On és la teva mare ? L’has mort enmig de luxes.
Era feliç al camp cuidant del teu pare i el teu germà gran.
I ara a causa dels teus trucs es confon entre la multitud morta.
I la vacuïtat cerebral venç l´emprenedor empresarial que no ho soporta i es mata.
I és el millor que podies fer, cabró. El millor. Treure´t la vida
Mereixies que te la traiés algú altre, però, Déu no existeix, aquesta vegada tampoc.
La terra no perdona si no alliçones els seus botxins.
Kioto no és res més que justificar els seus fins.
Fes que paguin cara la supèrbia d’atacar la mare.
Els tsumanis surten dels seus maletins. (2)
Tancant porta, obrint finestra.
Tan sols avui mitges solucions
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Dos dies

Dos dies de descans. Imatges en blanc i negre. Sona a principis de segle, a tramvies,
milicians. A la ciutat cool regida pel càlcul el bàndol del diner la màxima del fem ho bè.

Pregunta-li a  Satorres o a Bellver per les pensions astronòmiques dels  directius de TMB,
caminant per la catifa del poder mentre puja la tarifa del bitllet. Hi ha taurons al fons del
precipici. 172.800 segons no es un caprici i exigeixen sacrifici: saltar-se les barreres i
suportar carícies del cabrons dels mossos a les cotxeres.

Surten a la superfície, verborrea de la cúspide als despatxos de Via laietana.  Al carrer
assemblea sobirana la dignitat es pren sindicalistes no es demana.

Sis mesos de durs testos, fent front a l’empresa i als seus gossos, els mossos. Quatre
cops de porra i llestos. Una llum de dignitat surt de les fosques cotxeres i neix complicitat
que s’expressa de mil maneres.

Català
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Mentre la roda de la mentida gira, en el vell parany enguany buseros són punt de mira.
Hereu, Cuní i Rahola de la mà, conjuren per la supervivència d’allò que els dona de
menjar i tira passa que ens veuran trinxar els bussos a esquirols. No mereixen més, per
guanyar has de llegir els rols.  No es que no vulguin fer vaga, és que la lluita els acovarda.
Miren per ells i ignoren l’art de viure entenent que baixar el cap es pa per avui i tothom
sap que demà vindrà la gana, cretí. Qui mana avui a TMB ara sap que aquí cada nova
conquesta els costarà d’arrebatar.

2 dies 2 dies 2 dies 2 dies

La vida són dos dies. Cedir-la  o lluitar-la. Tu tries: t’arrossegues o somies.

2 dies 2 dies 2 dies 2 dies

La vida són dos dies. Cedir-la  o lluitar-la. Tu tries: t’arrossegues o somies.

A costat acceptar-ho però no hi ha drecera podem trencar la filera i no passar per l’aro.

Per l’aro necessari per trobar la manera. Si no surt a la primera tornem a  intentar-ho. Em
desespero perquè el mon es avorrit: passes de mi, passo de tu i tothom tranquil. Però
aquest any tenim un bon  propòsit com les coses  importants esta a la nevera en un post-
it. Diu: no s’avança si no s’arrisca! visca les que pesquen trumfos sense cartes a la brisca.
Confús i l’objectiu a la vista, visca les que lluiten amb els gestos i amb els mistos. No
tenim por de la caiguda ni del cop si no de la responsabilitat de perdre la oportunitat que
aquesta nit ens brinda la ocasió. Sabem que nomes entre totes ho farem tot!

Que acabi la prehistòria l’explotació de l’home per l’home-escòria en coma que estén la
proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic amb un tríptic infame i la mentida es
desparrama però el model de referència del futur trenca l’absurd mur que absurdament
fins ara em separava: Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l’atur
busquen lloc a la trinxera.  Vaga ofensiva pels dos dies. La missiva corre de boca a orella i
fa  a miques les burocràcies. No acceptar cap plat de llenties, i no riure les gracies de les
cúpules pactistes.

Comissions i UGT perden afiliats. És el que té nomes patir per la cadira i sé i sabem tots
que en perdreu més i més  però en aquest cas els vots son els de menys: el que importa
son els mots.

2 dies 2 dies 2 dies 2 dies

La vida són dos dies. Cedir-la  o lluitar-la. Tu tries: t’arrossegues o somies.

2 dies 2 dies 2 dies 2 dies

La vida són dos dies. Cedir-la  o lluitar-la. Tu tries: t’arrossegues o somies

Dos és un

Sols. Sota el dit amenaçant del control.
Sols. Com quan veus venir el cop i proves d´esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i
aixecar el cap cot del sot, sol.
Sols sota el dit amenaçant del control. Sols com quan veus venir el cop i proves
d´esquivar-lo i no pots, posar el peu a terra i
aixecar el cap cot del sot, sol.
El que és fonamental, inqüestionable, marxa, i deixa sensacions de lleugeresa.
Els gossos salten per la plaça, escolten com canto. Ningú salvarà la princesa.
Odio pensar-ho. No cal ni tenir la mà estesa.
Mirar com mires. Tant planer com això quan t´oloro des del llit estant.
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Estanc fins que em trenques.
Projecta´t, infecta´t amb el vici de comparar-te.
Regalar-te un silenci massa profund podria tombar-te.
Com això, tot el que pensen és buit de sentit. Set, vuit cada nit, ocasions per desvetllar-te.
Èpic, com el record del amic que ara és escèptic que el tic tac tàctic a aconseguit robar-te.
Estructurar en estrofes allò que m´ha fet somriure com un idiota que ha oblidat què cal per
sobreviure.
Caminar sense més pes no em fa més lliure, m´allibera. És la primera trampa del
llenguatge, espera.
Adults per afrontar aquest món convuls a cada impuls? No, la forma preval: adults per fer-
ho suportant insults.
Càlculs. Pòquers contra fuls en un combat entre tu i tu. Quan rebaixes infinits neguits
ocults.
I per això són els amics. Dics que suporten vergonyes. Insuflen de revolta mil pedres i
carantonyes.
Per enamorar-se i veure que el sexe entre nosaltres tampoc és gran cosa; la cosa és
quan t´allunyes.
Les nostres contrasenyes, les seves furgones, les castanyes que piquen de les entranyes
de les dones.
Les nostres torxes i “tatxes”, les bones ratxes, les conxorxes dels fatxes als peatges i
rebentar-los els cotxes.
Pica el sol per la finestra, ahir tot va ser un desastre: menjant petonets de galta ahir i avui
menjant-me el sostre.
Sol no és que sigui difícil, sol és un pal. Necessito trucar algú, i algú no és qualsevol,
xaval.
Junts no és que sigui fàcil, junts es suportable. Sé que sóc idiota tio, ho sento. Tira´m un
cable.
At Versaris Va amb nosaltres
Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable, les birres, la xapa, les misèries d´un
“gualtrapa”.
Sols, sota el dit amenaçant del control.
Sols, com quan veus venir el cop. I proves d´esquivar-lo i no pots, posar el peu a terra i
aixecar el cap cot del sot, sol.
Sols sota el dit amenaçant del control. Sols com quan veus venir el cop. I proves
d´esquivar-lo i no pots, posar el peu a terra i
aixecar el cap cot del sot, sol.
Mira, estem sols sota el dit amenaçant del control.
Sols, com quan veus a venir el cop i proves d´esquivar-lo i no pots, posar un peu a terra i
aixecar el cap cot del sot, xaval.
Juntes, llances, esmolant les puntes, juntes com quan obrim escletxes, entre els seus
clitxés de l´orde sang i fetge.
I jutges seran víctimes de les nostres justes.
Repartim el pes de cada passa entre tots "porque en la calle, codo a codo, somos muchos
mas que dos"
Repartim les hòsties que donen entre tots quan funcionaris volen confiscar-nos l´horitzó.
Anem tots a una? a vegades cadascú a la seva.
Aguantem ploreres i nits de severes borratxeres.
Colze a colze a la trinxera, estem de sequera.
Cedim el nostre lloc i si algú triomfa, tranqui, té llitera.
Jo no tinc ídols, si en tingues serien col&#151;legues.
En elles jo confio a cegues per superar els mals tràngols,
els del meu bàndol, a veure si t´”enteres”, que són d´esperit lliure, cos i ment aventurera.
Saber que estaran aquí quan torni la calma, que seran el salvavides durant la tempesta de
magma.
El dogma que no hi sigui, l´enigma desapareixi, l´estigma dels meus col&#151;legues fins
la mort em persegueixi.
Entre birreta fresca fem les confessions, doncs, no som de ferro, nen, tenim limitacions.
Però el conjunt, bah! el conjunt és el que importa. Saber que junts i juntes rebentem totes
les portes.
La mort mental a les escoles, soles. Tot regit pel: "moles". Si vas a la moda, soles.
Per tots els mitjans per superar els companys, enganys.
Generació dels Motoroles, soles.
El suport mutu, el de tu a tu, junts, el respecte cadascú i el treball en comú, junts.
El coneixement propi, l´entorn laboratori, el repertori de la vida amb els teus apunts, junts.
Sols sota el dit amenaçant del control. sols com quan veus venir el cop i proves
d´esquivar-lo i no pots, posar el peu a terra i
aixecar el cap cot del sot, sol.
Sols sota el dit amenaçant del control. sols com quan veus venir el cop i proves
d´esquivar-lo i no pots, posar el peu a terra i
aixecar el cap cot del sot, sol.
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Drets suspesos

Presos, drets suspesos.
Quan va marxar el Roger semblava un home enorme.
Ara començo a entendre’t, però fer-ho ha estat la més dura assignatura.
Quan mires l´aparador d´aquest centre comercial d´esclaus oblides qualsevol norma.
Agafes una pedra i un colega t´atura.
Mires el cel taronja. La gent corre espantada però no t´importen les nenes, ni tan sols les
sents.
Les penes sobreviuen mentre la ràbia et té ofegada.
Ara que el Roger no hi és, què tens ?
Que vingui Déu a demanar-te un reposat anàlisi.
Apartes el colega que t´atura i trenques la paràlisi.
Saps que potser no convé però rebentes un poli d´un cop de roc i no sents èxtasi.
Ningú es posa al teu lloc. Ningú sent per tu cap pena.
Ningú sap què és tenir un colega com el Roger a la "trena".
Que allà que arreu on vagis hagis de muntar una escena
però amb el Roger pres és molt el pes que has de portar a l´esquena.
Ara passa el temps, i què tens ?
Més odi i més rencor cap a la fotuda poli.
Tu digues com et sents, eh?!
Ho sento, entens.
Qui venç?. Em bull la sang. Tens suor freda.
Moments intens. Intercanviar opinions entre el teu grup d´afinitat.
I escopir a la realitat. Però per fer-ho cal tenir-ho tot ben preparat.
Combat a l´estat. Esclat de ràbia pels carrers.
Aquesta nit vidres trencats et recordaven Roger.
Tu també hi eres Roger. En tots i cadascun dels nostres calculats moviments.
Però a milers de quilòmetres en una llitera somrius perquè avui és el funcionari qui
desespera
perd els nervis i s´altera com quan ens buscava i no ens trobava la madera.
Abans del teu segrest recordo que ens varem discutir.
I entre gotes de sal ens va costar arrencar en el primer vis a vis
Que no oblidaré. Com el gris. Com els murs. Com els crits. Com els somnis. Com allò que
em diguis Roger.
Presos. Drets suspesos. Si per lluitar pel que és just t´han caigut trenta mesos.
Propietaris i burgesos fan ús dels seus privilegis fent que joves honestos caiguin abús rere
abús. (2)
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Els teus ulls a l´ombra

Los trenes para escapar de esta mentira estan parados en arcenes. Las antenas no
respiran. No esperes que te oxigenen.
A mi no me entretiene contemplar cómo anestesian vuestra ira con imagenes. No les des
margenes o te requisaran la visa.
Yo seguire trazando el plan de huida en la cornisa. Enfermo cada vez que piso asfalto.
Duermo encima de un cuaderno no quiero
volar mas alto.
Aquí es invierno todo el año y al infierno se desciende por peldaños.
Yo me baño en literalidad. Araño a la realidad y busco una verdad que no se empañe
nada más dudar.
Si sale mal, trago saliva y vuelvo a empezar. Que hago si ya me he acostumbrado a la
derrota, si lloré mis alas rotas, si tengo los
pies cansados, si llevo un puñado de dados en cada mano, y a veces he dejado al azar
percibir el vuelo.
Si caigo en picado doy unos “calos” y remonto el cielo. Resbalo entre miradas que son
faros, sensación de desamparo.
Dias con nubes y claros. Esquivo codazos. Me abro paso a zarpazos busco en los posos
de los vasos el regreso al paraiso.
La rajola que trepitjo és mes clara que el cel, que tapa la ciutat cruel coberta per l´aureola.
L´aureola és paral&#151;lela a la rajola que trepitjo i així estic, empresonat, en aquesta
ciutat nínxol.
Tapat pels quatre costat busco l´escletxa prohibida (aquí, a on? a on? allà!) la sortida
maleïda.
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Merda, tothom està cec i passa inadvertida i els que ens hi apropem anem a hòstia mes
hòstia mes hòstia.
I la bèstia encara està adormida. No es desperta i, cada dia, més fonda té la ferida.
Estúpida bèstia col&#151;lectiva, torna a la vida abans que escriguin el meu nom a sobre
d´una làpida.
Homicidi perpetuat per un anònim d´alias urbanisme, antònim dels que el dia 20 estem
prop de l´abisme.
Sinònim dels que esperen al fons d´aquest abisme a que caigui la carn magra del
desnonament.
Precari, l´abecedari urbà ofega Barna, on es plasma la pitjor tragèdia grega a cada
cantonada.
El reliquiari urbà mossega a tot cor que batega fent de tu un dormilega, gos de brega
abandonada.
No ravalejo, m´escaquejo, em cago en els guiris, els modernos, neopunkys, en els upas
farloperos,
totes les troups, les tendes i els garitos i els nous blocs de pisos d´arquitectes biopijos.
Colze a colze junts, al carrer, tu no ens atraparàs. Som molt mes astuts i la màniga hi
tenim un as
(y a estas alturas no nos vas a enganyar eso no puede torcerse mucho mas..)
Colze a colze junts, al carrer, tu no ens atraparàs, som molt mes astuts i la màniga hi
tenim un as
(y a estas alturas no nos vas a enganyar eso no puede torcerse mucho mas..)
Vale aqui no hay rejas pero hay lobos con pieles de oveja. Ojos que trabajan en la sombra
“pa” anotar tus quejas.
Intereses detrás de quien te aconseja, que te dejes llevar. Ahora Ítaca está demasiado
lejos.
No veo conejos, blancos a los que seguir. Sólo cerrojos que nunca supe abrir, y el mes de
abril roto en pedazos.
Un espejo que se empaña. Una maraña de sueños deshilachados.
Veo almas con costra, mentes cerradas como ostras, gente que se postra ante gente que
se postra, y nunca basta.
At Versaris Va amb nosaltres
Nuestras conciencias a subhasta vendidas al mejor postor por pasta.
Hasta la fecha con alma de kamikaze traje rap “pa” mis secuaces, rechace disafraces.
Esperan que baje la guardia, no me agasajen. No compraré el cielo, no importa cuanto lo
rebajen .
Jo faré tractes amb la penya d´At versaris, denunciant a victòries fàcils, seguirem àgils,
treballarem en xarxa i juntes/junts
trobarem un punt de fuga.
Vale, em toca a mi.
Ja he trobat el punt de fuga, això m´aixopluga. Diuen que la vida es dura. “Lo xungo” és
“lo” que dura. Guai, perquè escric lletres
que son caviar beluga, i m´evadeixen d´aquesta mental tortura.
Enfoco la realitat distorsionada amb un prisma que refracta els colors de la classe
adinerada. Aboco una rima il&#151;lustrada i ja estic
de tornada. Apunto al meu objectiu amb calma apassionada.
Caic i un altre cop sóc “boca avall”, al terra. Lligat de peus i mans veig com s´apropa la
serra.
Això es la guerra nen, per nosaltres van mal dades. O ens elimineu o tindreu les hores
comptades.
Jo faig el cor fort i la ràbia no em para, que el somni no cau mort com a mínim encara.
Arribant a bon port i atacant de matinada, que el conflicte vol foc a cada passa ben
donada.
Colze a colze junts, al carrer, tu no ens atraparàs, som molt mes astuts i la màniga hi
tenim un as
(y a estas alturas no nos vas a enganyar eso no puede torcerse mucho mas..)
Colze a colze junts, al carrer, tu no ens atraparàs, som molt mes astuts i la màniga hi
tenim un as (y a estas alturas no nos vas a
enganyar eso no puede torcerse mucho mas..)

Hem de millorar

Respecte,
omplir-te la boca no és massa complicat, només són paraules, en efecte,
fràgils equilibris entre mots i fets quan tractes les amigues com si fossin maniquís.
Intel&#151;ligència, utilitzar-la amb humilitat. Si t´odien pot ser causa de la teva
vehemència i vanitat.
No converteixis el teu do innat en virtut i assegut vulguis controlar els que fa ja temps
s´han aixecat.
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Amor,
no encaixen les peces amb SMS ni presses si no et deixes portar
Qualsevol paral&#151;lelisme entre càlcul i amor és casualitat, xavala!
I això no ho podràs planejar.
Dignitat
és “sí” quan és “sí” i “no” quan és “no”.
El cap t’esbroncà altre cop i continuares donant marge a la contenció
quan vares baixar el cap. Oi que ets sents pitjor? Doncs fes brotar l´orgull de l´arbre de la
submissió.
Tendresa:
allarga la mà quan més ràbia et faci fer-ho.
Si et necessito no m´espero i si t´enyoro et pico.
És complicat ser dolç en un món de mascles ibèrics però tu mostra empeny en ser-ho.
No ets un porc, ets un ésser humà has crescut i veus que això és més del que mai havies
pogut imaginar.
Anar no és caminar, com existir no és ser i no podrem ser bons en aquest sistema, però
HEM DE MILLORAR!
No ets un porc, ets un ésser humà has crescut i veus que això és més del que mai havies
pogut imaginar.
Anar no és caminar com existim no és ser i no podrem ser bons en aquest sistema.
At Versaris Va amb nosaltres
Música,
els porcs no canten que jo sàpiga tot i que algun "primo" m´ho faci posar en dubte.
No és inventar-la sinó descobrir-la, com la veritat està allà fora.
Mira per tot arreu, escolta-la,
La mort:
Concebre-la és el més humà que hi ha tot el que hi ha cruel i ens permet tensar l’arc de la
vida com el del violoncel.
Perquè esperar més temps de llevar de soca-rel el teu caramel de mel si tornaré a ser
pols com un estel?
Sexe,
aquí apareixen tots els entesos i enteses, tots el programes, foteses.
totes les princeses i prínceps que són bruixes i bruixots amb bíceps i pits però que no
saben fer anar els dits.
Rencor,
perquè evitar l´ebullició de la sang? Qui no ha volgut fer passar por al director d´un banc?
Pau, Pere, Lluc i Joan, ens van fer creure que el rencor era miserable però pot esdevenir
un motor gegant.
No ets un porc, ets un ésser humà has crescut i veus que això és més del que mai havies
pogut imaginar.
Anar no és caminar, com existir no és ser i no podrem ser bons en aquestsistema, HEM
DE MILLORAR!
No ets un porc, ets un ésser humà has crescut i veus que això és més delque mai havies
pogut imaginar.
Anar no és caminar com existir no és ser i no podrem ser bons en aquest sistema.
Pots fer-ho tot si no et mires al melic, si no sols (¿? )
sinó l´imprescindible amic, que contagia l´esforç i la misèria cultural i la solitud [veu en off:
aquí tens el meu secret]

Interludi

-It´s Israel that´s invading Lebanon.
It´s Israel that´s attacking Lebanon.
Not Lebanon that´s attacking Israel.
-It acchieved that in 2000...
-No, it didn´t.
-This is a set by ...
-No, it didn´t.
-It...
-It didn´t. This is a keypoint that your concealing from your viewers.
Oh, please have a slightly longer memory than four weeks.
I´m talking about the thousands of prisoners taken during the eighteen years of israeli
occupation.
-Iran has given Hezbollah long range missiles. Can you blame Israel .. to destroy these
missiles
-America has given Israel missiles that can target not just every city in Lebanon, but every
city in the arabian muslim world,
including Iran, but Iran is not allowed to give missiles ...
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-Because it´s given to a terrorist organisation.
-But we are not a terrorist organisation. One man´s terrorist is another man´s freedom
fighter.
In most people´s eyes Israel is a terrorist state.
It´s the fact, and you can not comprehend that fact.
This [...] of this conflict are not four weeks or four years. Or fourteen years. But decades
old. Not just ...
Hezbollah is winning the war.
Hezbolla is more popular to ...
-That was not muy question.
-It´s Israel who´s lost the war. And Bush and Blair for politically organizing the war. Who´ve
lost.
Everybody but you can see it.
-Some people like ... find the defensive when move families on morning that you, to he..
-You don´t even know about the palestinian families.
You don´t even know that they exist.
Tell me the name of one member of the seven members of the same family slotted on the
beach in Gaza.
You don´t even know their name.
Because you believe that israeli blood is more valuable than the blood of lebanese or
palestinians.

Llum blanca

Llum blanca. Parets blanques. T´apalanques, tanques els ulls, dorms, i l´inconscient
arranques.
Els somnis folls incrustats amb tinta en fulls, no es faran mai realitat, però bulls en cada
paratge oníric.
I per això esculls Llum blanca. Parets blanques. T´apalanques, tanques els ulls, dorms, i
l´inconscient arranques.
Els somnis folls incrustats amb tinta en fulls, no es faran mai realitat, però bulls en somnis.
At Versaris Va amb nosaltres
I per això esculls mirar el rellotge i que les hores es fonguin amb els minuts i amb els
segons.
I als prestatges les corves dels gerros s´interrompin fent la ceràmica a miques de mica en
mica fins que esdevinguin paisatge.
Quan caiguin els envans embalatge d´un pis franc francament salvatge..
I trobar-me de cop al nas les olors de safrà d´un mercat de l´Orient Mitjà, i viatjar sense
peatge ni equipatge.
Podria ser un nàufrag, o un saxofonista de Jazz, engalanat de pajarita i frac, o un moc, o
un mag, o ser Jack el destripador i ser
uncabró venjador, i matar sense perdó.
Canvio d´hemisferi i em moc pel meu cervell, construeixo o destrueixo imperis, i violo la
llei, sóc el que sóc, sóc el que vull ser, i
també el que no vull ser.
Només per impulsos nerviosos, no tripis, eh!
Impulsos humits que mullen els llits, recordant uns pits, impulsos de neguit que també
mullen el llit.
Donar corda a l´inconscient, al delit, a l?imaginari, a l´atrevit, al vital, i al desposseït.
Però al capdavall entre llençols de la muntanya a la vall.
Sense moure un pel d´un altre sol.
Aixecant el vol..
I De cop algú m?espanta, pero una rampa.. a la cama, em roba la calma..
Llum blanca. Parets blanques. T´apalanques, tanques els ulls, dorms, i l´inconscient
arranques.
Els somnis folls incrustats amb tinta en fulls, no es faran mai realitat, però bulls en cada
paratge oníric.
I per això esculls Llum blanca. Parets blanques. T´apalanques, tanques els ulls, dorms, i
l´inconscient arranques.
Els somnis folls incrustats amb tinta en fulls, no es faran mai realitat, però bulls en somnis.
Trepitjo el terra tou i la calma, s´escriu amb totes les lletres C-A-L-M-A,
Sé què necessites perquè m´ho han dit els ocells, només ells, ni l´angoixa ni la gelosia.
La Verge Maria es una galeta, ETA es un pretèrit perfet del subjuntiu de decidir,
quan decideixi deixaré de matar, ja ho varen advertir.
I jo vaig follar amb la llibertat.
I surto d´un hotel caspós, repintat.
“Quin somni més paranoic!” penso quan obro l´ull dret. Bé... semiobro el semiull semidret;
Tot es a mitges quan navego entre imatges inconnexes, sense sexes,em relaxo i diviso
igualtat diversa, em diverteixo igualant
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divises, igualo diverses divisions en una equació matricial d´una aplicació lineal no
derivable, que aplico al camp dels
Reals...petons que em fas...
Inexplicable es el que sento per vós, que m´esborra les pors, fos com fos petons van
fondre els somnis dels dos, i per això dormo
sol a anys lluny del teu reialme.
Però una rampa, a la cama.. em roba la calma
I em desperto..
Llum blanca. Parets blanques. T´apalanques, tanques els ulls, dorms, i l´inconscient
arranques.
Els somnis folls incrustats amb tinta en fulls, no es faran mai realitat, però bulls en cada
paratge oníric.
I per això esculls Llum blanca. Parets blanques. T´apalanques, tanques els ulls, dorms, i
l´inconscient arranques.
Els somnis folls incrustats amb tinta en fulls, no es faran mai realitat, però bulls en somnis.

Quan tornis. Quan marxis

Quan tornis oblidaré txacolís i bilis i els “txikis” dormiran factoritzant polinomis
s´enfotran dels Lunnis. No creuran en infortunis. Què importarà si peixos o gèminis si són
ells mateixos.
Quan tornis passaré d´exilis, passatgers a altres domicilis i cremaré aquest folis.
Els meus designis seran els teus dominis, en aquesta fosca metròpolis cremarem tots els
“andamis” (boom)
Respectarem els avis, a què treu cap no escoltar els savis. Et rebentaràs el cap de tant
fumar cànnabis.
Quan tornis el fum de les fàbriques seran núvols de sucre
i acabarem amb el camí que traça la seva avarícia pulcra, i que acaba al seu sepulcre.
Fer el mediocre per mi quan tornis, tornarà a ser tan sols un simulacre.
La lacra àcrata deixarà de ser sacra a l´acte pel teu gust i pel teu olfacte, els teus ulls i el
teu tacte.
Quan s´ofegui la pena i la misericòrdia, quan tornin els nervis i l´energia del primer dia,
i la teva història no et recordi a la fúria ni a la luxúria sinó una mútua tutoria .
Quan tornis de la cúria i t´enfrontis a la perpètua set de completesa que calmes quan
oblides la penúria.
Quan cada segon esdevingui una centúria i recordis els ulls de la mare quan moria.
Quan tornis no em tiraré el rotllo de menjar-me el coco i si ho comento amb algú serà
només si em desboco.
Si trenco tot el que toco jo ja no ho sento, i si la marca de Petrarca no se´m nota, no ho
lamento.
At Versaris Va amb nosaltres
La Divina Comèdia de sempre: muntar-me la peli amb un renaixentista del rap rotllo Guido
Guinizzelli:
El Rodrigo. Els dos al Keli = Crew mai trista. Si una amiga ens defenestra sortirem fent
l´escapista (lalalala)
Sempre ens quedarà de Juana Chaos, és no fer les paus amb els que ens han estat
donant pel cul tota la vida, sempre!
Sempre fins i tot quan tornis i t´adonis que si et lies amb gripaus no es tornen prínceps
(mentida!)
Quan tornis, tranqui, sempre ens quedarà París i el funky, fer el punky cada nit quan la
festa no arranqui, però
fins al cony de tu perquè no hi ha qui t´entengui: si m´obro perquè m´obro si em tanco que
no em tanqui.
Quan tornis em cridis m´arrenquis la pupil&#151;la i I’iris quan em miris profanarem el
cementiris.
Llavors t´adonaràs que necessites enyorar i enyoraràs somniar i cantar i llavors serà quan
marxis.
Quan marxis no ofegaré les penes en alcohol. Brindaré quan caigui el sol amb el cant de
la sirenes.
La mar serena com la son d´un nen al bressol no caldrà condol perquè sempre estarem
de “verbena”.
Quan marxis de tu no guardaré ni un trist record descobriré el tresor de diària subtilesa.
Aguantant sobre els col&#151;legues com a contrafort, buscaré confort d´acord amb la
meva riquesa.
Quan marxis no faltaran peces del puzzle, sortirem del bucle i
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desfruitarem del “cuore”,
com Tonino Carotone “yo me cago en el amore. ole!” No és folklore que es hardcore
Quan marxis, el carrer tornarà a tenir color i canviaré el gris per l´olor de la tardor.
Que deixarà les fulles al terra i pensa que després de cada guerra també hi ha una
primavera.
I jo a la meva “vera” no hi haurà “penita pena” en un món sense fronteres ni banderes, ja
no caldran.
Només caldran les veles per aprofitar el vent que bufa en un món sense tuteles. Perquè
vols peles ? Eh ?
Quan marxis farem real allò que anheli. Seguiré les regles del joc de Gioconda Belli
Farem tractes com Mario Benedetti i canviarem el final d´”Els Invisibles” de Ballestrini.
Quan marxis, tot prendrà un altre rumb. Acabarem amb el betum que pinta vides de
mentides.
Cicatritzaran les ferides i en resum està escollida la sortida que marca el punt de partida.
No cantaré per alegrar el meu món, quan marxis, “cielito lindo”. A mi ja no em caldran
“mariatxis”
perquè viatgis on viatgis tindràs records fantàstics de tots els moments màgics on els
somnis eren praxis.
Pena i tristor ja no rimen amb “quan marxis”. Estic buit de buidor i no gasto records
nostàlgics.
Pensis el què pensis ja no ens matarà el silenci. La música i la passió no son pas amants
dels necis.
Quan marxis i aixequis la vista fent l´equilibrista per la via sentiràs que pots fer el que
vulguis.
Llavors t´enyoraràs Gretel i somiant amb el teu Hansel llançaràs molles de pa pensant en
quan tornis.
Quan tornis em cridis m´arrenquis la pupil&#151;la i l’iris quan em miris profanarem els
cementiris.
Llavors t´adonaràs que necessites enyorar i enyoraràs somniar i cantar i llavors serà quan
marxis.
Quan marxis i aixequis la vista fent l´equilibrista per la via
Quan tornis, em cridis, m´arrenquis, la pupil&#151;la, iris.
Quan tornis em cridis m´arrenquis, la pupil&#151;la, iris
Quan marxis i aixequis la vista fent l´equilibrista per la via
Quan tornis.

Qui paga mana

Plasmar l´odi que et tinc en un paper no em serà fàcil.
El bolígraf llisca, àgil, però mai dòcil, inútil,
no descansaràs tranquil no, tens el perfil idoni per rebre un projectil a l´entrecella.
Vius a les estrelles i tens estil hostil.
Ens mostres meravelles i ens afuselles subtil.
Et mirem als ulls i no tanquem les parpelles, imbècil.
Polítics de merda només sou titelles.
Encara no has entès la nostra desconfiança.
Desallotjeu que ballarem la dansa de l´Hamsa!
Arriba la venjança de conscient perseverança.
Ens defensarem a ultrança que volin les llances.
Política d´habitatge és pujar hipoteca i lloguers
Política d´immigració es dir “stop extrangers”.
Política de seguretat són pistolers als carrers.
Política laboral són tancaments i ETT´s
Atura´t. Busques la quadratura del cercle.
S´acaba la legislatura i et falta adjudicar un projecte.
Bones expectatives per la candidatura.
De que un subjecte d´una patada et voli la dentadura, nen!
Qui paga mana i només d’ell emana
La única veritat que la realitat amaga.
De cara bonica, de gust amarga, de cor agre
precarietat afable esclavatge agradable
Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga
i qui no mana no cobra, i qui no cobra sobra perquè no paga.
I així es propaga aquest cercle viciós del capital
des del bressol fins el puto funeral. (2)
A qui li importa si li dius precariat o proletariat,
la victòria de les forces vives arribarà aviat.
Els que vau néixer morts us enterrarem vius, per descomptat.
No podrem ser molt compasius.
En acabat haurà començat la nova vida
La universalitat de la universitat no serà mentida.
A mida que avancin els dies recuperem migdies
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i no ens sedueixin alcaldies sinó melodies.
Adéu a les discòrdies, que petin les inèrcies.
Potser acumularem “pífies” però mai més demagògies.
És orgull de ser el que som, separats, poca cosa.
L´orgull de saber-nos, però, fent més que nosa juntes.
Records a les difuntes i difunts.
Tu tries si vols guanyar aquest combat per K.O.o per punts.
Records als companys presos en centres penitenciaris,
eufemisme de “zulos” on torturen funcionaris.
I és que Cuní, jo t´explico les coses que passen:
els polítics i els burgesos pacten i ens roben.
I si no vine’t per Sabadell i mira què varen fer amb l´Alhambra:
El 13 roig de la plaça Vallès ja no és el nombre.
Ens la “suda” el pacte d´esquerres o el pacte nacional, xaval.
Perquè al final sempre es pacta amb la patronal.
I no cal ser molt despert per entendre que qui perd
sempre és qui té menys a perdre enmig d´aquest desert.
Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga
i qui no mana no cobra, i qui no cobra sobra perquè no paga.
I així es propaga aquest cercle viciós del capital
des del bressol fins el puto funeral. (2)

Octubre 2007 Països Catalans

Rap antidepressiu

Ara que la penya “pilla” fins i tot a missa
anhelo ser el què més fatu decomissa.
Amics de drogues dures alienats somiant Eivissa.
No et trec els dits de sobre, nen: Sóc la Mona Lisa.
Ho ets tot menys inepte. L´autoestima es la recepta.
Aposto tant per tu que ho veus, ho saps i la saliva et regalima
quan m´acosto a tu que per tu també aposto.
Aquesta depressió no te la treuran “xinos” ni quarts de costo.
No et demanis tant que els fruits aniran arribant però no visquis quotidianament
pensant on estic anant. Pots ser fort com un roure però bonic com un bonsai.
Has de procurar només plorar com a esplai.
El metge creu saber què em passa i no em coneix de res i es “desfassa”:
M´estàs matant amb tanta pastilla!
Jo no tinc cap depressió,
això és el món que es una puta merda. Enpastilla´l a ell i a mi em receptes camamilla.
Amb antidepressius no es paga el lloguer, ni ve un cambrer a servir-me un “sufflé”.
Sols augmenta el meu “catxé”.
Si compartim respecte ja saps que és qui el sembra l´afortunat que recull amor i efecte
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu. Si heu vingut de mal rotllo jo no sé perquè veniu,
“tio”.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu. Carantonyes adreçades. Concurs de titius.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu. Revolucionari, no només reivindicatiu, tio.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu que torni l´estiu, que torni el caliu.
At Versaris Va amb nosaltres
Hi ha gent que busca una excusa, jo em busco un punt de fuga.
No tunnejar-me un “buga”. Si viure una aventura.
Jo vull ser aquell que amb el foc juga, si necessito tenir ajuda, si necessites donar-te
ajuda.
Mai no has de creure´t al peu de la lletra una lletra d´un “pavo” que en un viatge de metro
et fa una lletra.
Només travesso trossos de vidre trencats trivialment que per casualitats de la vida formen
tetraedres.
Sóc el “pilluli” que s´amaga entre loops amb la família fent uns glops. Ens pilles de
marron, glups.
Només faig lletres per no tornar-me boig. Les pinto de blau, de verd, de roig fins que fan
goig.
No cal ser psicoanalista per dir que tens un problema perquè dóna la sema, amic, que
això salta a la vista.
El dia té 24 hores i a mi em despista: hores d´esbarjo m´en falten.
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Hores de classe m´enquisten.
A mi no m´agrada anar amb colegues de “parranda”. Avui em desperto aquí, demà em
desperto a una altra banda.
Com Victor Jara també “Te recuerdo Amanda” perà la meva panda es pira i tu i jo perdem
la tanda.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu. Si heu vingut de mal rotllo jo no sé perquè veniu,
tio.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu. Carantonyes adreçades. Concurs de titius
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu. Visionari. No només reivindicatiu, tio.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu que torni l´estiu, que torni el caliu.
No és rap per criatures. Són advertiments ara que sents que pel barri s´estenen modes
prematures:
Tot es hip hop ara, és la tara, mira i si no vigiles veuràs ta mare i ta germana vestides de
Karl Kani i addidas.
Què cony et penses, que m´intimides ? No! A mi no em faràs dir que tu aquí ets el puto rei
Mides.
El “vacileo” te´l guardes, sexista. Que sempre em fardes com quantes cardes.
Pilla´t pinky i teletubbie i mata´t a gallardes.
Però quant més dones escopint sang en micros. Si les que ho fan tenen flows que
enganxen com els belcros.
Ja està! ja he canviat de tema, la hòstia! Escupirem gruppies de mc´s, maniquís costi el
que costi.
A l´esquerra de l´esquerra ens amaguem. Sorprenem quan aneu vestint de marca com
amb els que en caguem.
Rap és poesia i contrapoder, és cert. Però si no surts al carrer el missatge es perd.
I aquest és el meu tema per parlar del rap, no en faré cap més ara que ja he buidat el pap.
i als camarades i als militants que no els pilli la histèria quedaran milers de temes per
parlar de la misèria.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu.
Rap antidepressiu. Rap antidepressiu.

Temps

Surto corrents i em persegueix un ens abstracte.
No el veus, no el sents. Tampoc el detecta el tacte. Impacta
en l´espai en eixos de coordenades. Vides anulades del matins a les vesprades.
Venen mal dades quan busques esmolades persegueixen follets i fades agobiades per
culpa teva.
I qui no es lleva amb sorolls desagradables a les orelles, quan del llit s´eleva?
I t´he delit que el sol no marqui el biorritme i el cronòmetre t´estigma
fes esgrima amb les agulles, perquè
immortal és qui venç el temps... però qui l´usa diferent és un manta, m´entens ?
Diuen que no aprofito el temps. Potser és que escriure, llegir, xerrar i sobar no ho és.
(Naa)
D´això ells en diuen perdre el temps.
Digues. Com pot ser que perdis allò que no tens?
Perquè, de qui és el temps ? vull dir, algú s´està forrant quan algú diu que no el té però
l´està gastant?
Mira, la veritat és que no ho sé. Però la penya me´l demana com si fos un camell (tens
temps?)
Que què he fet durant tot aquest temps? Al final he fet temps fins que aquest m´ha donat
la raó.
No et fot!
D´acord! ens havíem de donar temps. Però ràbia em va fer haver de donar-li temps al
temps.
Només sé que temps era temps us deieu: t´estimo.
Per quan ? Pels temps dels temps.
I ara què? Ara us trobeu i parleu de la calor i del fred i us moriu d´enyorança pensant en
quins temps aquells.
Però tranquils, calma, que el temps ho cura tot.
Tranquils que el temps apaga tots els focs.
Segons, minuts, hores, dies i anys.
Petons, a gust. Plores, odies i afanys
No sé, només sé que el temps passa. I que no es quedarà aquí per veure qui se
l´empassa. El temps t´abraça.
I no s´apaga la brasa.

Català
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El temps passa i t´amenaça com una llosa, Com una espasa.
Així és el temps.
Temps.
Durarà pel temps del temps.
Temps al temps
Algú té una miqueta de temps ?
No ho sé. Només sé que el temps passa i necesito temps.

Tocats però no enfosats

Marrec, deixa anar el REC, que em surt la llum dels llavis com la d´un llampec,
i avui he arribat sec.
No crec el que veig:
Un altre cop fent safareig ?
Et convido a fer un passeig,
a fer el guió d´un "sketch".
I t´avances. Ja sé què en penses...
T´encanta imaginar-me resseguint-te cada finta de cintura
fins que em ve el mareig.
Exacte! Curra-t´ho fins que em pengi!
L´espera es fa llarga com el camp de l´Oliver i el Benji.
Has aconseguit que m´arrepengi a la teva ombra fins i tot de nit
i he oblidat el què és estar avorrit.
Delit d´haver-te escrit sobre pentagrames fins les vuit.
Què importa haver dormit cinc minuts...
No dormim, seguim:
He trepitjat raïm tot el matí
per a que facis la dança del ventre sobre aquest riddim mentre veus vi amb mi.
Resposta: sí o sí?
Tens el punch negre de Muhamad Ali
Sóc la diva creativa per la meva musa, la fusa.
Si no has entès de què parlo és que tens la ment obtusa:
Parlo de la música i no d´una dona.
M´encanta composar una instrumental per cavalcar-la mentre sona.
No poso els canvis de baix on jo dic, sinó on tu em demanes.
Emanes tantes escenes marranes.
Faré fer top-less els bafles.
Que callin els peleles,
quan sonin els bombos, els baixos, el xarles.
Beats. Plats. Tic-tacs.
Dits mullats. Tocats però no enfonsats.
De tant suats i beguts, mors.
Saps que és tard.
T´adorms a un llit de música en un món apart.
Reagge, Soul, dub , Bossanova, Funk o Rap.
M´he comprat camises de força per no tirar un clap quan duc bona merda al walkman
enxufat
i surt fum de l´auricular del mòbil perquè tu m´estàs inflant el cap amb psicodrama.
Mai colega, sempre mama.
Corrosiva com l´hidròxid de calci.
Què tal si ho finiquitem per avui que un cel em reclama?
Millor que aquest affair un disc d’sniper i un pentagrama
SGAE capitalistes no som estadística.
La depauperació no té cap punt d´onanística.
Us forreu, reveneu, competiu, maregeu la perdiu,
vestiu discursos buits de drets,
censureu música i política.
I nosaltres ? Nosaltres ja estem.
S´han quedat sis tracks fora del disc
i ens partim.
Perquè tenim el que volem.
Un solano espaterrant i un placebo si escoltem
Beats. Plats. Tic-tacs.
Dits mullats. Tocats però no enfonsats.
De tant suats i beguts, mors.
Saps que és tard.
T´adorms a un llit de música en un món apart.

Català

Veniu volant

Mogudes diferents, treball en xarxa. Si no la genteta joveneta marxa.
Caminem plegats diverses sensibilitats. Renunciem a victòries ràpides.
Per tàctics empats i escrivim làpides per tots els que,l com tu, només critiqueu,
amplifiqueu rumors sords, muts, cecs. Mors si trenques cors.
Si no coneixes Sabadell, perquè critiques ?
Forts han de ser arguments per enganyar les ments de nens.
Vigila a qui embauques que el micro no ens cau pas.
Passaràs d´estar de pas a venir volant des del Caucas.
Per estar el cas del directe en el què aprendràs les pautes.
A veure si de Sants i Sabadell, respecte incautes.
Reivindiquem currar en associacions de veïns:
Cal caminar plegats, per camins, malgrat no compartir els fins.
Ens cauen dents de llet? les posem sota els coixins perquè passin els angelets i ens
deixin bales, no balins.
Però fins que no siguem molts més les guardarem en calaixos.
prepararem la insurrecció cremant la memòria dels peixos.
No és just que un Revolucionari només critiqui.
No és bo que s´automargini del moviment mini de rumors antipersona com una mina a
Barcelona.
Tu has vingut a currar o a passar l´estona?
Trencar l´aïllament construint ponts que tu dinamites fins que fem baixar del pedestal els
mites.
Si estàs ple de rencor líquid, mira, controla´t les fuites o amb la teva freda calculadora es
gelaran. Seran estalactites.
Només ets “parxes” i clixés i a més no tens ni punyetera idea del que és no arribar a final
de mes.
Alguns em diuen espanyol i altres “indepe” però, digues després qui té arguments de pes?
Unitat popular, dieu, que ja s´ha estès?
Teniu el cervell malmès i no enteneu res de res, família.
Inundar les nostres pràctiques amb dinàmiques que tallin de soca-rel postures estàtiques
i massa cops estètiques i no ens adonem que som nosaltres mateixes les que ens
pengem les etiquetes.
At Versaris Va amb nosaltres
“Vislumbrar” personalitat entre tanta uniformitat.
De veritat et dic que mira, que és molt complicat.
Som rèpliques, clons, de calcada identitat.
Potencialitat col&#151;lectiva també és diversitat i unitat.
Arrecades, tres ratlles als “pantaques” pintes de “duraques”
amb las “pintaques” a qui et penses que ataques
amb aquesta fila que fas tu no et desmarques.
Encasellats tots a la mateixa barca, i a sobre rajes.
Si entre nosaltres hi ha vaques sagrades, quotes de poder ocupades per monarques
carques.
Si veniu volant des d´Arkansas aneu fins a Caracas, no pareu ni a Sbd ni a Sants.
Passem de cúpules pedants
Som actors i actrius principals, actives i actius en les nostres quotidianes realitats.
Repertori de luxe actua a Sabadell i a Sants. Per construir s´ha de ser subtil, humil i dúctil.
Des de Can Vies pots sortir-te del rail, donar o rebre asil ideològic.
Compartint camins concèntrics amb els amics fins a passar de paraules a fets, entens?
Quan comenci la batalla,
quan sigui el moment de demostrar-los el coratge,
tinc la intuició que t´enganxarà en mal moment,
potser estaràs fent una ratlla, no falla,
pagaràs la teua traïdoria entre metralla.
Quan s´acosti la victòria,
quan les columnes de combatents vegin la gloria,
tinc la intuïció que et mostraràs competitiu,
i no suportaràs ser un soldat ras.
Pagaràs la teva traïdoria entre metralla. (bis)
Experiències en pobles i ciutats diferents han d´acabar sent convergents. Així que una
abraçada anticapitalista a tots aquells que
treballen des de múltiples projectes de l´esquerra revolucionària. Joves rupturistes,
col&#151;lectius autònoms o comunistes. Des de
l´MCAN o des del vàter de casa seva si ho fan amb ànims constructius i respecten les
diverses dinàmiques i moments històrics de
cada una de les nostres realitats. I una patada al cul als que creuen que la seva forma
d´organitzar-se i lluitar és la correcta que
no tenen cap incidència al seu entorn perquè només saben despotricar i automarginar-se
anulant així qualsevol possibilitat de
canvi.
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Atzukak

Nazis??NO!!!

En aquest món de desigualtat,

injustícia i insolidaritat,

una raça oblidada,

torna a nàixer passats els anys.

Descendents dels mussulmans,

i amb robes paramilitars,

procedents de classes baixes,

i amb els caps rapats

I ARA SÓN ELS PRECURSORS,

AQUESTS JOVES CAPS RAPATS.

D´idees feixistes i nazistes,

d´idees violentes i assassines,

extretes d´un dictador irracional,

que destruí la humanitat.

I ARA SÓN ELS PRECURSORS,

AQUESTS JOVES CAPS RAPATS

Català

País Valencià

Hi ha gent forastera que pensa que Alacant,

és una altra província del sureste murcià,

que vagen a l´escola i allí els ensenyaran,

el límits i la història del País Valencià.

Hi ha un partit que voldria, perquè ho manen a Madrid

desfer la nostra llengua i trencar-nos el país,

pot ser era una santa, la mare que els va parir,

però ells eren una colla de lladres i botxins.

Català

Per dos milions són lladres i per tres són uns botxins,

per quatre son bandarres i per cinc ..

diguem a eixa gentola que vol la nostra fi,

que sóm un poble en marxa i hem vingut.

 Cantem amb veu ben alta que som un poble unit,

que té sed d´esperança i avança decidit

que sàpiguen a Castella, que entenguen a Madrid,

que aquest país és nostre i la llengua el nostre crit

Ni un vot als centralistes que desfan la nostra terra,

fem fora aquells feixistes que ací ens mouen guerra,

diguem-los a la cara, que el poble valencià

té la cosa molt clara i mai no els votarà

Per dos milions són lladres i per tres són uns botxins,

per quatre son bandarres i per cinc ..

diguem a eixa gentola que vol la nostra fi,

que sóm un poble en marxa i hem vingut.

PAÍS VALENCIÀ, EL NOM ESTÀ BEN CLAR

Per què?

Nit freda de desembre, amb por al dins del cor,

pensant en una guerra, resant per compasió.

De sobte es sent un tret, matances al carrer,

la por d´aquesta guerra, per la porta aparegué.

Amb la mà dreta alçada, a l´esquerra un fusell,

apuntant una vida humana, disparant a cos obert.

Tancant-li els ulls a l´avi, a l ´avi del meu pare,

per ser d´idees roges, per defendre el seu cor,

per lluitar per llibertats, per lluitar per democràcies,

per defendre una vida, per ser republicà.

però la llibertat d´expressió no val si de feixisme es tracta

Si vols seguir vivint has de tindre la boca ben tancada

I aixó és el que va passar, que va parlar

i per a que callara li van tapar la boca i els ulls

Català
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NO DEIXEM QUE TORNE A PASSAR QUE PER DIR LLIBERTAT ET PUGUEN MATAR,

NO DEIXEM QUE HO TORNEN A FER,

MATAR FAMÍLIES INNOCENTS.

Li van consir la boca, amb un tir al seu cor,

li van cosir els ulls, davant de tothom.

NO DEIXEM QUE TORNE A PASSAR QUE PER DIR LLIBERTAT ET PUGUEN MATAR,

NO DEIXEM QUE HO TORNEN A FER,

MATAR FAMÍLIES INNOCENTS.

* En memòria d´Antonio Pastor, mort en mans dels franquistes el 1939

TV manipulació (canal blau)

Tot el dia sentat al teu silló,

mirant basura de la televisió,

ziping, fliping a la publicitat,

sols faltava enganxar-te al Canal Blau.

Una cervesa a la teua mà,

una merda al teu davant,

el canal blau està perdent,

record d´audiència altre mes tindrà.

ÉS TV, ÉS MANIPULACIÓ,

ÉS UN ATEMPTAT CONTRA LA DIGNITAT,

MIRANT EL RÀTING FAN TV

INTERFERÈNCIES !!!

PERÒ LA LLIBERTAT D´INFORMACIÓ NO VAL

SI DE GUANYAR AUDIÈNCIA ES TRACTA

La caixa tonta ens té embovats,

t´hipnotitza si no la saps jugar,

com drogues dures et pot enganxar,

delirium tremens al final tindràs.

Canal públic contaminat,

ni audiència ni qualitat,

programació basura al teu voltant

i a més en castellà.

ÉS UN ATEMPTAT CONTRA LA DIGNITAT,

Català

MIRANT EL RÀTING FAN TV

INTERFERÈNCIES !!!

PERÒ LA LLIBERTAT D´INFORMACIÓ NO VAL

SI DE GUANYAR AUDIÈNCIA ES TRACTA

Aute, Luis Eduardo

Al Alba

rem               solm
Si te dijera amor mío
LA7                rem
que temo a la madrugada
                        solm
no sé que estrellas son esas
LA7               rem
que hieren como amenazas
                   solm
ni sé que sangra la luna
LA7             rem
al filo de su guadaña

CORO:
   solm               LA7
Presiento que tras la noche
    RE               sim
vendra la noche más larga
SOL                   LA
quiero que no me abandones
             sim
amor mío al alba
  SOL       LA
al alba, al alba
  LA7      sim-LA-rem
al alba, al alba...

Los hijos que no tuvimos
se esconden en las cloacas
comen las ultimas flores
parece que adivinaran
que el día que se avecina
viene con hambre atrasada

Presiento que tras la noche...

Miles de buitres callados
van extendiendo sus alas
no te destroza amor mío
esta silenciosa danza.
maldito baile de muertos
pólvora de la mañana.

Castellà

Cada vez que me amas

Tu sed transubstancia mi sudor
en vino que bebemos en cada beso.
Tus pies no se hunden
en los lagos de mis lágrimas.
Tu saliva siembra la luz
en la noche de mis ojos.
Tu voz resucita mis músculos dormidos,
mis latidos sepultados.

Castellà
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Tus manos, cuando me tocan,
curan mis heridas mas invisibles.
Tu hambre fecunda peces
que se multiplican como deseos de humedad
en el múltiple pan de mi cuerpo.
Cada vez que me amas, es un milagro.

No te desnudes todavía

mi                  RE
No te desnudes todavía
  mi       sol  mi
espera un poco más,
                      RE
no tengas prisa, el tiempo
         mi    sol    mi
es algo que quedó detrás.
la                    RE
La eternidad es un latido
             mi
un solo corazón,
sol                   RE
el tuyo, el mío, abrazados
                  mi-RE-mi
en perfecta comunión.

                  sol
Cuando el deseo estalle
                 la
como rompe una flor,
                  RE
te quitaré el vestido,
                la
te cubriré de amor

y en la espera,
        RE
te pedirá
la                  sol-la
no te desnudes todavía, (3 vegades)
sol                    RE
no te desnudes todavía no.

No quiero aun que me descubras

toda la verdad

que la verdad no es lo evidente

sino su mitad;
Quiero mirarte a los ojos
del amanecer
como la noche mira al día
que tarda en nacer.

Cuando el deseo estalle.....

Castellà

Sin tu latido

Hay algunos que dicen,
que todos los caminos conducen a Roma
Y es verdad porque el mío,
me lleva cada noche al hueco que te nombra
Y le hablo y le sueño,
una sonrisa, una blasfemia y una derrota
Vuelvo atado a tus ojos,
y duermo con tu nombre besando mi boca.

Castellà

Hay amor mío, que terriblemente absurdo es, estar vivo
Sin el alma, sin tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.

El final de esta historia,
enésima autobiografía de un fracaso
No te sirvan de ejemplo,
hay quién afirma que el amor es un milagro.

Que no hay mal que no cure,
pero tampoco bien que te dure cien años
Eso casi lo salva,
lo malo son las noches que monta en mi mano.

Hay amor mío, que terriblemente absurdo es, estar vivo
Sin el alma, sin tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.

Aunque todo ya es nada,
no sé porque te escondes y huyes de mi encuentro.
Por saber de tu vida,
no creo que vulnere ningún mandamiento.

Tan terrible es el odio,
que ni te atreves a mostrarme tu desprecio.
Pero no me hagas caso,
lo que me pasa es que a este mundo nolo entiendo.

Hay amor mío, que terriblemente absurdo es, estar vivo
Sin el alma, sin tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.

Autopilot off

Clockwork

You´re probably sick of being tired
You can´t find the strength to close your eyes
You can´t let go but you can´t change everything
Stuck lying this burning bed
Write it on the wall and read
Bright red so you can see it
Don´t fail me now
Write it on the wall and read it
Until there are no secrets
So safe and sound
At least for now
Time´s going to warn you with a whisper
When it wants to let you know
You can´t live in fear of the things that aren´t for sure
So stay alive by playing dead
Write it on the wall and read
Bright red so you can see it
Don´t fail me now
Write it on the wall and read it
Until there are no secrets
So safe and sound
Still there are lines for us to write
Before we close our eyes
And only Time will tell the ending
When the ink runs dry
And time will tell everything
It´s ever so quiet counting down
Write it on the wall and read it
Blood red so you can see it
Life leaking out
Write it on the wall and read it
Until there are no secrets
So safe and sound
At least for now

Anglès
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Avril Lavigne

Anything But Ordinary

Sometimes I get so weird
I even freak myself out
I laugh myself to sleep
It´s my lullaby
Sometimes I drive so fast
Just to feel the danger
I wanna scream
It makes me feel alive

Is it enough to love?
Is it enough to breath?
Somebody rip my heart out
And leave me here to bleed
Is it enough to die?
Somebody save my life
I´d rather be anything but ordinary please

To walk within the lines
Would make my life so boring
I want to know that I
Have been to the extreme
So knock me off my feet
Come on now give it to me
Anything to make me feel alive

Is it enough to love?
Is it enough to breath?
Somebody rip my heart out
And leave me here to bleed
Is it enough to die?
Somebody save my life
I´d rather be anything but ordinary please
I´d rahter be anything but ordinary please.

Let down your defences
Use no common sense
If you look you will see
that this world is a beautiful
accident turbulent suculent
opulent permanent, no way
I wanna taste it
Don´t wanna waste it away

Sometimes I get so weird
I even freak myself out
I laugh my self to sleep
It´s my lullaby

Is it enough?
Is it enough?
Is it enough to breath?
Somebody rip my heart out
And leave me here to bleed
Is it enough to die?
Somebody save my life
I´d rather be anything but ordinary please

Is it enough?
Is it enough to die?
Somebody save my life
I´d rather be anything but ordinary please
I´d rather be anything but ordinary please.

Anglès

Complicated

Chill out whatcha yelling´ for?
Lay back it´s all been done before
And if you could only let it be
you will see
I like you the way you are
When we´re drivin´ in your car
and you´re talking to me one on one but you´ve become

Somebody else round everyone else
You´re watching your back like you can´t relax
You´re tryin´ to be cool you look like a fool to me
Tell me

Why you have to go and make things so complicated?
I see the way you´re acting like you´re somebody else gets me frustrated
Life´s like this you
And you fall and you crawl and you break
and you take what you get and you turn it into honesty
and promise me I´m never gonna find you fake it
no no no

You come over unannounced
dressed up like you´re somethin´ else
where you are and where it´s at you see
you´re making me
laugh out when you strike your pose
take off all your preppy clothes
you know you´re not fooling anyone
when you´ve become

Somebody else round everyone else
Watching your back, like you can´t relax
Trying to be cool you look like a fool to me
Tell me

Why you have to go and make things so complicated?
I see the way you´re acting like you´re somebody else gets me frustrated
Life´s like this you
and You fall and you crawl and you break
and you take what you get and you turn it into
honesty
promise me I´m never gonna find you fake it
no no no

Chill out whatcha yelling for?
Lay back, it´s all been done before
And if you could only let it be
You will see

Somebody else round everyone else
You´re watching your back, like you can´t relax
You´re trying to be cool, you look like a fool to me
Tell me

Why you have to go and make things so complicated?
I see the way you´re acting like you´re somebody else gets me frustrated
Life´s like this you
and You fall and you crawl and you break
and you take what you get and you turn it into
honesty
promise me I´m never gonna find you fake it
no no

Why you have to go and make things so complicated?
I see the way you´re acting like your somebody else gets me frustrated
Life´s like this you
You fall and you crawl and you break
and you take what you get and you turn it into honesty
promise me I´m never gonna find you fake it
no no no

Anglès
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Forgotten

Ah ah, ah ah
Ah ah, ah ah
Ah ah, ah ah
Ah ah, ah ah

I´m giving up on everything
Because you messed me up
Don´t know how much you screwed it up
You never listened
That´s just too bad
Because I´m moving on
I won´t forget
You were the one that was wrong
I know I need to step up and be strong
Don´t patronize me
Yeah yeah yeah yeah yeah

Chorus
Have you forgotten
Everything that I wanted
Do you forget it now
You never got it
Do you get it now
Yeah yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah

Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Gotta get away
There´s no point in thinking about yesterday
It´s too late now
It won´t ever be the same
We´re so different now
Yeah yeah yeah yeah yeah

Chorus
Have you forgotten
Everything that I wanted
Do you forget it now
You never got it
Do you get it now
Yeah yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah

I know I wanna run away
I know I wanna run away
Run away
If only I could run away
If only I could run away
Run away
I told you what I wanted
I told you what I wanted
What I wanted
But I was forgotten
I won´t be forgotten
Never again

Have you forgotten
Everything that I wanted
Do you forget it now
You never got it
Do you get it now
Do you get it now
Have you forgotten
Everything that I wanted
Do you forget it now
You never got it
Do you get it now
Have you Forgotten

Forgotten
Yeah yeah yeah
Forgotten
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Yeah yeah yeah
Forgotten
Yeah yeah yeah
Forgotten
Yeah yeah yeahhh

Freak Out

Try to tell me what I shouldn´t do
You should know by now
I won´t listen to you
Walk around with my hands
Up in the air
´Cause I don´t care

´Cause I´m all right
I´m fine
Just freak out let it go

Chorus
I´m gonna live my life
I can´t ever run and hide
I won´t compromise
´Cause I´ll never know
I´m gonna close my eyes
I can´t watch the time go by
I won´t keep it inside
Freak out let it go

Just freak out let it go

You don´t always have to do everything right
Stand up for yourself
And put up a fight
Walk around with your hands up in the air
Like you don´t care

´Cause I´m all right
I´m fine
Just freak out let it go

Chorus
I´m gonna live my life
I can´t ever run and hide
I won´t compromise
´Cause I´ll never know
I´m gonna close my eyes
I can´t watch the time go by
I won´t keep it inside
Freak out let it go

Let it go
On my own
Let it go

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Chorus
I´m gonna live my life
I can´t ever run and hide
I won´t compromise
´Cause I´ll never know
I´m gonna close my eyes
I can´t watch the time go by
I won´t keep it inside
Freak out let it go

Just let me live my life
I can´t ever run and hide
I won´t compromise
´Cause i´ll never know
I´m gonna close my eyes
I can´t watch the time go by
I won´t keep it inside
Freak out let it go
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Gonna freak out let it go (x 2)

he wasn´t

There´s not much going on today
I´m really bored it´s getting late
What happened to my Saturday
Monday´s coming the day I hate

Chorus
Sit on the bed alone
Staring at the phone

He wasn´t what I wanted
What I thought, no
He wouldn´t even up the door
He never made me feel like I was special
He isn´t really what I´m lookin for

This is where I start to bite my nails
And clean my room when all else fails
I think it´s time for me to bail
This point of view is getting stale

Chorus

Na, na, na, na, na
We all got choices
Na, na, na, na
We all got voices
Na, na, na, na, na
Stamd up make some noise
Na, na, na, na
Stand up make some noise

Chorus x2

Like I wasn´t special
´Cause i was special

Anglès

how does it feel

I´m not afraid of anything
I just need to know that I can breath
And I don´t need much of anything
But suddenly suddenly

I am small and the world is big
All around me is fast moving
Surrounded by so many things
Suddenly suddenly

How does it feel
To be different from me
Are we the same
How does it feel
To be different from me
Are we the same
How does it feel

I am young
And I am free
But I get tired and I get weak
I get lost and I can´t sleep
But suddenly suddenly

How does it feel
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To be different from me
Are we the same
How does it feel
To be different from me
Are we the same
How does it feel

Would you comfort me
Would you cry with me

I am small
And the world is big
But I´m not afraid of anything

How does it feel
To be different from me
Are we the same
How does it feel
To be different from me
Are we the same
How does it feel
To be different from me
Are we the same
How does it feel
To be different from me
Are we the same

Oh oh oh...

How does it feel
How does it feel
You´re different from me
Different
How does it feel
How does it feel
You´re different from me
Different

I am with you

"I´m With You"
I´m Standing on a bridge
I´m waitin in the dark
I thought that you´d be here by now
Theres nothing but the rain
No footsteps on the ground
I´m listening but theres no sound

Isn´t anyone tryin to find me?
Won´t somebody come take me home
It´s a damn cold night
Trying to figure out this life
Wont you take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I´m with you

im looking for a place
searching for a face
is anybody here i know
cause nothings going right
and everythigns a mess
and no one likes to be alone

Isn´t anyone tryin to find me?
Won´t somebody come take me home
It´s a damn cold night
Trying to figure out this life
Wont you take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I´m with you

oh why is everything so confusing
maybe I´m just out of my mind
yea yea yea

Anglès

Pàgina 149 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Avril Lavigne

It´s a damn cold night
Trying to figure out this life
Wont you take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I´m with you

Take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I´m with you
I´m with you

Take me by the hand
take me somewhere new
I dont know who you are
but I... I´m with you
I´m with you
I´m with you...

Losing Grip

"Losing Grip"
Are you aware of what you make me feel, baby
Right now I feel invisible to you, like I´m not real
Didn´t you feel me lock my arms around you
Why´d you turn away?
Here´s what I have to say I was left to cry there,
waiting outside there grinning with a lost stare
That´s when I decided
[chorus]
Why should I care
Cuz you weren´t there when I was scared I was so alone
You, you need to listen I´m starting to trip,
I´m losing my grip and I´m in this thing alone

Am I just some chick you place beside you to take somebody´s place
when you turn around can you recognize my face you used to love me,
you used to hug me
But that wasn´t the case
Everything wasn´t ok I was left to cry there
waiting outside there grinning with a lost stare
That´s when I decided

[chorus]

Crying out loud I´m crying out loud
Crying out loud I´m crying out loud

Open your eyes
Open up wide
Why should I care
Cuz you weren´t there
when I was scared I was so alone Why should I care
Cuz you weren´t there when I was scared I was so alone
Why should I care
If you don´t care then I don´t care were not going newhere
Why should I care cuz you weren´t there when I was scared I was so alone
Why should I care If you don´t care then i don´t care were not going newhere
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My happy ending

Let´s talk this over
It´s not like we´re dead
Was it something I did?
Was it something you said?

Don´t leave me hangin´
In a city so dead
Held up so higin
On such a breakble thread

You were all the thing I thougt I knew
And I thougt we could be

You were everything, everything
That I wanted
We were meant to be, supposed to be
But we lost it
All of our memories so close to me
Just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy ending
So much for my happy ending

You´ve got your dumb friends
I know what they say
they tall you I´m difficult
But so are they
But they don´t know me
Do they don´t know you?
All the things you hide from me
All the sh** that you do

You were all the thing I thougt I knew
And I thougt we could be
You were everything, everything
That I wanted
We were meant to be, supposed to be
But we lost it
All of our memories so close to me
Just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy ending
So much for my happy ending

It´s nice to know that you were there
Thanks for acting like you care
And making me feel like I was the only
one
Thanks for watching as I fall
And letting me know we were done

You were everything, everything
That I wanted
We were meant to be, supposed to be
But we lost it
All of our memories so close to me
Just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy ending
So much for my happy ending

You were everything, everything
That I wanted
We were meant to be, supposed to be
But we lost it
All of our memories so close to me
Just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy ending
So much for my happy ending

So much for my happy ending
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So much for my happy ending

My world

"My World"
Please tell me what is taking place,
Cause I can´t seem to find a trace,
Guess it must´ve got erased somehow,
Probably cause I always forget,
Everytime someone tells me their name,
It´s always gotta be the same.
(In my World)
Never wore cover-up,
Always beat the boys up,
Grew up in a 5000 population town,
Made my money by cutting grass,
Got fired by fried chicken ass,
All in a small town, Napanee.

You know I always stay up without sleepin´,
And think to myself,
Where do I belong forever,
In whose arms, the time and place?

[Chorus:]
Can´t help if I space in a daze,
My eyes tune out the other way,
I may switch off and go in a daydream,
In this head my thoughts are deep,
But sometimes I can´t even speak,
Would someone be and not pretend? I´m off again in my World

I never spend less than an hour,
Washin´ my hair in the shower,
It always takes 5 hours to make it straight,
So I´ll braid it in a zillion braids,
Though it may take all friggen day,
There´s nothin´ else better to do anyway.

When you´re all alone in the lands of forever,
Lay under the milky way,
On and on it´s getting too late out,
I´m not in love this time this night.

 [Chorus:]
Can´t help if I space in a daze,
My eyes tune out the other way,
I may switch off and go in a daydream,
In this head my thoughts are deep,
But sometimes I can´t even speak,
Would someone be and not pretend? I´m off again in my World

(la la la la)

Take some time,
Mellow out,
Party up,
But don´t fall down,
Don´t get caught,
Sneak out of the house.

[Chorus:]
Can´t help if I space in a daze,
My eyes tune out the other way,
I may switch off and go in a daydream,
In this head my thoughts are deep,
But sometimes I can´t even speak,
Would someone be and not pretend? I´m off again in my World

Can´t help if I space in a daze,
My eyes tune out the other way,
I may switch off and go in a daydream,
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In this head my thoughts are deep,
But sometimes I can´t even speak,
Would someone be and not pretend? I´m off again in my World

Naked

"Naked"
I wake up in the morning
Put on my face
The one that´s gonna get me
Through another day
Doesn´t really matter
How I feel inside
´Cause life is like a game sometimes

But then you came around me
The walls just disappeared
Nothing to surround me
And keep me from my fears
I´m unprotected
See how I´ve opened up
Oh, you´ve made me trust

Because I´ve nver felt like this before
I´m naked
Around you
Does it show?
You see right through me
And I can´t hide
I´m naked
Around you
And it feels so right

I´m tyring to remember
Why I was afraid
To be myself and let the
Covers fall away
I guess I never had someone like you
To help me, to help me fit
In my skin

I never felt like this before
I´m naked
Around you
Does it show?
You see right through me
And I can´t hide
I´m naked
Around you
And it feels so right

I´m naked
Oh oh yeah
Does it show?
Yeah, I´m naked
Oh oh, yeah yeah

I´m so naked around you
And I can´t hide
You´re gonna see right through, baby
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Nobody´s Home

AVRIL LAVIGNE
Nobody´s Home

I couldn´t tell you why she felt that way,
She felt it everyday.
And I couldn´t help her,
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I just watched her make the same mistakes again.

What´s wrong, what´s wrong now?
Too many, too many problems.
Don´t know where she belongs, where she belongs.
She wants to go home, but nobody´s home.
It´s where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go to dry her eyes.
Broken inside.

Open your eyes and look outside, find the reasons why.
You´ve been rejected, and now you can´t find what you left behind.
Be strong, be strong now.
Too many, too many problems.
Don´t know where she belongs, where she belongs.
She wants to go home, but nobody´s home.
It´s where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go to dry her eyes.
Broken inside.

Her feelings she hides.
Her dreams she can´t find.
She´s losing her mind.
She´s fallen behind.
She can´t find her place.
She´s losing her faith.
She´s fallen from grace.
She´s all over the place.
Yeah,oh

She wants to go home, but nobody´s home.
It´s where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go to dry her eyes.
Broken inside.

She´s lost inside, lost inside...oh oh
She´s lost inside, lost inside...oh oh yeah

Nobody´s Home

I couldn´t tell you why she felt that way,
She felt it everyday.
And I couldn´t help her,
I just watched her make the same mistakes again.

What´s wrong, what´s wrong now?
Too many, too many problems.
Don´t know where she belongs, where she belongs.
She wants to go home, but nobody´s home.
It´s where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go to dry her eyes.
Broken inside.

Open your eyes and look outside, find the reasons why.
You´ve been rejected, and now you can´t find what you left behind.
Be strong, be strong now.
Too many, too many problems.
Don´t know where she belongs, where she belongs.
She wants to go home, but nobody´s home.
It´s where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go to dry her eyes.
Broken inside.

Her feelings she hides.
Her dreams she can´t find.
She´s losing her mind.
She´s fallen behind.
She can´t find her place.
She´s losing her faith.
She´s fallen from grace.
She´s all over the place.
Yeah,oh
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She wants to go home, but nobody´s home.
It´s where she lies, broken inside.
With no place to go, no place to go to dry her eyes.
Broken inside.

She´s lost inside, lost inside...oh oh
She´s lost inside, lost inside...oh oh yeah

Scared boy

Intro        Re5 La5 Si5 Sib5 La5 Re5 La5 Si5 Sib5 La5
       x3           x1
Mi |------------|-------------
Si |--5h7p5-----|--5h7p5------   p = pull up
Sol|------------|---------7---   h = hammer
Re |------------|-------------
La |------------|-------------
Mi |------------|-------------

Re5        La5              Si5
He was a boy, she was a girl
                                Sib5
Can I make it anymore obvious?
Re5        La5              Si5
He was a punk, and she did ballet
      Do5
What more can I say?
Re5        La5              Si5
He wanted her, she´d never tell,
                            Sib5
Secretly she wanted him as well.
Re5               La5                   Si5
But all of the friends, stuck up their nose,
                        Do5
They had a problem with his baggy clothes.

   Fa5         Do5                       Sib5
He was a skater boy, she said see ya later boy,
             La5
He wasn´t good enough for her
   Fa5         Do5                         Sib5
She had a pretty face, but her head was up in spaces,
             La5                Sib5
She needed to come back down to earth

Re5        La5              Si5
Five years from now, she sits at home,
                                Sib5
Feeding the baby she´s all alone.
Re5        La5              Si5
She turns on TV, guess who she sees,
      Do5
Skater boy rockin´ up MTV.
Re5            La5                         Si5
She calls up her friends, they already know,
                   Sib5
They´ve all got tickets to see his show.
Re5        La5                       Si5
She tags along, and stands in the crowd,
                              Do5
Looks up at the man that she turn dooowwnnnn.

Fa5         Do5                         Sib5
He was a skater boy, she said see ya later boy,
                   La5
He wasn´t good enough for her.
Fa5         Do5                         Sib5
Now he´s a superstar, slammin´ on his guitar
                                   La5
Does your pretty face see what he´s worth?
Fa5         Do5                         Sib5
He was a skater boy, she said see ya later boy,
                   La5
He wasn´t good enough for her.
Fa5         Do5                         Sib5
Now he´s a superstar, slammin´ on his guitar
              La5                Sib5

Anglès

Pàgina 152 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Avril Lavigne

Does your pretty face see what he´s worth?

Fa5 Do5 Sib5 Reb5 Fa5 Do5 Sib5 Reb5
      x6
Mi |------------|
Si |--8h10p8----|
Sol|------------|
Re |------------|
La |------------|
Mi |------------|

Re5                        Fa5
Sorry girl but you missed out,
Fa5                                Do5
Well tough luck that boy´s mine now.
Do5                  Sib5
We are more than just good friends,
                La5              Re5
This is how the story ends.
Re5                    Fa5
Too bad that you couldn´t see,
Fa5                        Do5
See the man that boy could be.
Do5                   Sib5
There is more than meets the eye,
        La5                 Re5
I see the soul that is inside.

Re5        La5              Si5
He´s just a boy, and I´m just a girl,
                                Sib5
Can I make it anymore obvious?
Re5        La5              Si5
He was a punk,and she did ballet
Re5        La5              Si5
We are in love, haven´t you heard?
      Do5
How we rock each other´s world?

Fa5         Do5                         Sib5
I´m with the skater boy, I said see ya later boy,
                             La5
I´ll be back stage after the show.
Fa5         Do5                         Sib5
I´ll be at out studio, singing the song he wrote,
                   La5
About the girl you used to know.
Fa5         Do5                         Sib5
I´m with the skater boy, I said see ya later boy,
                          La5
I´ll be back stage after the show.
Fa5         Do5                Sib5
I´ll be at out studio, singing the song he wrote,
      La5                      Sib5
About the girl you used to know.

skeater boy

He was a boy
She was a girl
Can i make it any more obvious
He was a punk
She did ballet
What more can i say
He wanted her
She´d never tell secretly she wanted him as well
But all of her friends
Stuck up their nose
They had a problem with his baggy clothes

He was a skater boy
She said see you later boy
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He wasn´t good enough for her
She had a pretty face
But her head was up in space
She needed to come back down to earth

5 years from now
She sits at home
Feeding the baby she´s all alone
She turns on tv
Guess who she sees
Skater boy rockin up MTV
She calls up her friends
They already know
And they´ve all got
Tickets to see his show
She tags along
Stands in the crowd
Looks up at the man that she turned down

He was a skater boy
She said see you later boy
He wasn´t good enough for her
Now he´s a super star
Slamming on his guitar
Does your pretty face see what he´s worth?

He was a skater boy
She said see you later boy
He wasn´t good enough for her
Now he´s a super star
Slamming on his guitar
Does your pretty face see what he´s worth?

Sorry girl but you missed out
Well tough luck that boy´s mine now
We are more than just good friends
This is how the story ends
Too bad that you couldn´t see,
See the man that boy could be
There is more that meets the eye
I see the soul that is inside

He´s just a boy
And Im just a girl
Can I make it any more obvious
We are in love
Haven´t you heard
How we rock eachothers world

I´m with the skater boy
I said see you later boy
I´ll be back stage after the show
I´ll be at the studio
Singing the song we wrote
About a girl you used to know

I´m with the skater boy
I said see you later boy
I´ll be back stage after the show
I´ll be at the studio
Singing the song we wrote
About a girl you used to know

Slipeed away

Na na
Na na na na na
I miss you,
I miss you so bad
I don’t forget you
Oh, it’s so sad
I hope you can hear me,
Oh, I remember so clearly

(Chorus)
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The day you slipped away
Was the day I found
I would never be the same
Oh…

Na na
na na na na na
I didn’t get around to kiss you
Goodbye on the hand
I wish that I could see you again,
I know that I can’t
I hope you can hear me
I remember it clearly

(Chorus)

I’ve had my wake up
won’t you wake up
I keep asking why
I can’t take it
It wasn’t fake
You happened it past by
Now you are gone
Now you are gone
There you go
There you go
Somewhere I can’t bring you back
No you are gone
Now you are gone
There you go
There you go
Somewhere you are not coming back

(Chorus)

Na na na
Na na na na na
I miss you…

take me away

 cannot find a way to describe it
It´s there inside; all I do is hide
I wish that it would just go away
What would you do, you do, if you knew
What would you do

[Chorus:]
All the pain I thought I knew
All the thoughts lead back to you
Back to what was never said
Back and forth inside my head
I can´t handle this confusion
I´m unable; come and take me away

I feel like I am all alone
All by myself I need to get around this
My words are cold, I don´t want them to hurt you
If I show you, I don´t think you´d understand
Cause no one understands

[Chorus]

I´m going nowhere (on and on and)
I´m getting nowhere (on and on and on)
Take me away
I´m going nowhere (on and off and off and on)
(and off and on)

[Chorus]

Take me away
Break me away

Anglès

Take me away

together

Something just isn´t right
I can feel it inside
The truth isn´t far behind me
You can´t deny
When I turn the lights out
When I close my eyes
Reality overcomes me
I´m living a lie

(Pre-chorus)
When I´m alone
I feel so much better
And when I´m around you
I don´t feel

(Chorus)
Together
It doesn´t feel right at all
Together
Together we´ve built a wall
Together holding hands we´ll fall
Hands we´ll fall

This has gone on so long
I realize that I need
Something good to rely on
Something for me

(Pre-chorus)
When I´m alone
I feel so much better
And when I´m around you
I don´t feel

(Chorus)
Together
It doesn´t feel right at all
Together
Together we´ve built a wall
Together holding hands we´ll fall
Hands we´ll fall

My heart is broken
I´m lying here
My thoughts are choking
On you, my dear
On you, my dear
On you, my dear

(Pre Chorus)
When I´m alone
I feel so much better
And when I´m around you
I don´t feel

(Chorus x2)

When I´m around you
When I´m around you
I don´t feel together
I don´t feel together

When I´m around you
When I´m around you
I don´t feel together
I don´t feel together
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Tommorrow

"Tommorow"
And I wanna believe you,
When you tell me that it´ll be ok,
Ya I try to believe you,
But I don´t

When you say that it´s gonna be,
It always turns out to be a different way,
I try to believe you,
Not today, today, today, today, today...

[Chorus:]

I don´t know how I´ll feel,
tomorrow, tomorrow,
I don´t know what to say,
tomorrow, tomorrow
Is a different day

It´s always been up to you,
It´s turning around,
It´s up to me,
I´m gonna do what I have to do,
just don´t

Gimme a little time,
Leave me alone a little while,
Maybe it´s not too late,
not today, today, today, today, today...

[Chorus:]

I don´t know how I´ll feel,
tomorrow, tomorrow,
I don´t know what to say,
tomorrow, tomorrow
Is a different day

Hey yeah yeah, hey yeah yeah, and I know I´m not ready,
Hey yeah yeah, hey yeah yeah, maybe tomorrow

Hey yeah yeah, hey yeah yeah, and I know I´m not ready,
Hey yeah yeah, hey yeah yeah, maybe tomorrow

And I wanna believe you,
When you tell me that it´ll be ok,
Yeah I try to believe you,
Not today, today, today, today, today...

Tomorrow it may change [4x]
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Unwanted

"Unwanted"
All that I did was walk over
Start off by shaking your hands
That´s how it went
I had a smile on my face and I sat up straight
Oh, yeah, yeah
I wanted to know you
I wanted to show you

[chorus]
You don´t know me
Don´t ignore me
You don´t want me there
You just shut me out
You don´t know me
Don´t ignore me
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If you had your way
You´d just shut me up
Make me go away

No, I just don´t understand why
you won´t talk to me
It´s hurts that I´m so unwanted for nothing
Don´t talk words against me
I wanted to know you
I wanted to show you

[chorus]
Make me go away

I tried to belong
It didn´t seem wrong
My head aches
Its been so long
I´ll write this song
If that´s what it take

[chorus (2x)]
Make me go away
Make me go away

Who Knows

Yeah, yeah, yeahh yeah, yeahh yeah

Why do you look so familiar?
I could swear that I have seen your face before
I think I like that you seem sincere
I think I´d like to get to know you a little bit more

I think there´s something more
Life´s worth living for

Chorus
Who knows what could happen
Do what you do
Just keep on laughing
One thing´s true
There´s always a brand new day
I´m gonna live today like it´s my last day

Yeah, yeah, yeahh yeah, yeahh yeah

How do you always have an opinion?
And how do you always find the best way to compromise?
We don´t need to have a reason
We don´t need anything
We´re just wasting time

I think there´s something more
Life´s worth living for

Chorus (2x)

Find yourself
´Cause I can´t find you
Be yourself
Who are you?
Find yourself
´Cause I can´t find you
Be yourself
Who are you?

Chorus

So you go and make it happen
Do your best
Just keep on laughing
I´m telling you
There´s always a brand new day

Anglès
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Chorus

Bacilos

Nada

Después de todo hay un millón de estrellas
después de todo, todo sigue igual.
Todos tenemos miedo y ganas, de esta locura.
Hay más de una oportunidad.

Después de todo, todo es anarquía.
Cada quien tira para donde cree que debe ir.
La loca rueda de esta vida suicida
La loca historia de ese error

Y de repente me preguntas why?
Que puedo yo decir
aquí sentado en esta nube
en un mar plateado flotando sobre ti

Yo no digo nada parapapapa
nada parapapapa
nada parapapapa uh oh

Y si esta habitación me hace pedazos
Y si de estos pedazos nace una canción
Armálos con cuidado,
No soy culpable,
no se bien que quise decir

Y de repente me preguntas why?
Que puedo yo decir
aquí sentado en esta nube
en un mar plateado flotando sobre ti

Yo no digo nada parapapapa
nada parapapapa
nada parapapapa uh oh

Castellà

Bad religion

supersonic

Bad Religion

Supersonic

Well, I´m not making haste, so could it be haste is making me
What´s time but a thing to kill or keep or buy or lose or limit
I gotta go faster, keep up the pace
Just to stay in the human race

I could go supersonic
The problem´s chronic

Anglès

Tell me does life exist beyond it
When I need to sate
I just accelerate into oblivion
Into oblivi-ayaaayayayayayay-n

Now here I go again everything is alien
How does it feel to be outstripped by the pace of culturalchange?
My deeds are senseless and rendered meaningless
When measured in that vein.

I could go supersonic
The problem´s chronic
Tell me does life exist beyond it
When I need to sate
I just accelerate into oblivion

I won´t lie [Pace setters, Go getters]
It´s exciting [Red lixers (???), Forgetters]
When I try [Researchers, Berserkers]
To decide things [strategies to help the workers]
I just want to live [Enticing me with vices]
Decently [Good lysis, no crisis (???)]
Meaningfully [Revel in dependency]
I´m in misery [Digital efficiency]

I could go supersonic
The problem´s chronic
Tell me does life exist beyond it
When I need to sate
I just accelerate into oblivion
Into oblivi-ayeayeayeayeayeayeayea-n

Banda Bandarra

Aquella nit...

Recordo aquella nit
recordo bé els teus pits
recordo bé les teves cuixes
em miraveeeeeeees
amb aquells ullets... perduts

allà on et vaig trobar
d'altres no en vaig mirar
ja feia temps que no menjava
m'imaginavaaaaaaaa
el teu cos i els meu... units

Després et vaig parlar
tu no em vas contestar
de fet sobraven les paraules
i vam quedar
per anar
a casa meu a sopar!

i a la cuina
no men vaig poder estar
et devorava amb la mirada
et vas deixar tocar
nom vaig poder aguantar
'guantàaaaa!

Em miraves...!
M'imaginava...!

El cos vaig repassar
en tu em vaig endinsar
vàrem suar la cansalada

Català
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regalimaveeeeeeees
estaves per suca... 'r-hi pa

I pel teu cos carnós
de tu jo'n vaig fer un mos
i es que mai no me n'atipava
et xarrupavaaaaaa
fins arribar al moll... de l'ós

Recordo aquella nit
recordo bé els teus pits
recordo bé les teves cuixes
em miraves
amb aquells... ullets perduts!

Per poder volar
Les ales em vas donar
Tot tenia molta salsa
Però havent acabat
T'havies esfumat
Marxat!

Em miraves...!
M'imaginava...!
Regalimaves...!
Et xarrupava...!

Bandarrisme!

En aquest món fastigós
Qui té menys viu com un gos
Fam i misèria al carrer
La bacanal del diner

Mil vegades demostrat
Aquest sistema és errat
Ne-ce-ssi-tem can-vi-ar!

N’estàs fart, vols sortir
D’aquest mon boig?
Has trobat l’altrenativa
Ajuntata't al moviment

Bandarritza’t
No t’esperis més
Entre tots traçarem
El camí cap a on anem

Des del fons dels nostres cors
Ja ressonen els acords
Els acord que robaran
Tota tristesa del cos

Segueixen un manifest
Obert a tothom
Alliberaràs la ment
Voldràs canviar el present

Les normes són molt senzilles
Sigues tu mateix
Que ningú et pugui robar
El teu sentiment

Movem-nos !
Parlem-ne!
Fem-ne difusió que esclati el bandarrisme
en una forta explosió

Jaaa se sent...

Català

Cridem-ho tots al vent
On mes haurem d’arribar
La solució és bandarritzar

Jaaa se sent...
Cridem-ho a cor valent
On mes haurem d’arribar
Bandarrització! Cridem-ho fort i clar!

N’estàs fart, vols sortir
D’aquest mon boig?
Has trobat l’altrenativa
Ajuntata't al moviment

Bandarritza’t
No t’esperis més
Entre tots traçarem
El camí cap a on anem

Ja tenim l’espiral
Gravat dins el cor
És el nsotre guia
És el nostre tresoor

Sentiràs l’escalfor
D’un bandarra al teu costat
Tots junts al capdavant
Arribarem fins al final!

Jaaa se sent...
Cridem-ho tots al vent
On mes haurem d’arribar
La solució és bandarritzar

Jaaa se sent...
Cridem-ho a cor valent
On mes haurem d’arribar
Bandarrització! Cridem-ho fort i clar!

Jaaa se sent... (Bandarrisme!)
Cridem-ho tots al vent
On mes haurem d’arribar
La solució és bandarritzar

Jaaa se sent... (Bandarrisme!)
Cridem-ho a cor valent
On mes haurem d’arribar
Bandarrització! Cridem-ho fort i clar!

Immers

Em sento immers  en un món que no és meu i que esborra tot el que pensem... i perdut

Busco encorbar la línia que em marca la pauta de la normalitat.
Intento tallar-la, esborrar-la... però tothom hi resta penjat!

Rodant pel cercle de la perfecció em balancejo desorientat.
Em busco prò no em trobo, no sóc jo mateix en aquest joc despietat.

Camino però no sé on vaig: no interpreto la brúixola que m’han donat.
El camí ja l’han traçat dins el marc que'han marcat i inculat al meu cap

Seguim a dins d’aquest merder aparentment organitzat
Seguim trobant els problemes que nosaltres hem creat
Volem trencar les cadenes que ens lllgiuen de peus i mans
Seguim trobant els problemes que nosaltres hem creat

(cors)

El món es podreix davant notrses nassos i no ens quedarem palplantats.
Ara jans n’hem adonat movem-nos, trenquem els esquemes!

Català

Pàgina 157 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Banda Bandarra

No ens quedarem mirant com ens controlen, no ens faran ballar mes el cap.
Endavant tots junts: trenquem els esquemes d’aquest món tan mal muntat

Seguim a dins d’aquest merder aparentment organitzat
Seguim trobant els problemes que nosaltres hem creat
Volem trencar les cadenes que ens lllgiuen de peus i mans
Seguim trobant els problemes que nosaltres hem creat

Seguim a dins d’aquest merder aparentment organitzat
Seguim trobant els problemes que nosaltres hem creat
Volem tirar la cadena però el "wàter" s'ha embussat!
Ens seguim menjant la merda que nosaltres hem cagat.

La cançó de l'estiu

A l'estiu
tota cuca viu
Dins el niu
el lloc on viu
i l'humà
Es va a refrescar

Als rius a les basses a les gorgues a les platjes
Les piscines les banyeres i de totes les maneres

Però més tard
Quan ja ha refrescat
a la nit
va a fer el cabrit
A un local
molt ben parit

A Barraques els cubates i les birres que no falten
i que pujen i t'afluixen i al final amb vòmits baixeen!

Però cal!
destacar
un factor!
molt important

La calor...
(x4)

Però a l'estiu
tota cuca viu
Dins el niu
el lloc on viu
I a la nit
va a fer el cabrit

A Barraques els cubates i les birres que no falten
i que pujen i t'afluixen i al final amb vòmits baixeen!

Català

Mai més

Un dissabte a la nit
M’estava preparant
M’esperava una festa
De metrosexuals
Tothom ben pentinat
Tothom ben perfumat
I ja allà ben penjat
amb roba del mercat

La música fatal
40 principals
les ties estan bones
però no en pesco cap

Català

totes van amb el novio
però tenen un amant
es tracta de les guarres
del poble del costat

Aquí no em venen res
Aquí no puc ballar
Vaig a ofegar les penes
Al local del davant
Una aigua de valència
Un rom, un patxaran
I amb un bon gat a sobre
d’excursió a l’hospital

En comptes d’un entrepà
metadona per berenar
Ja no m’injecto més merda
només suero natural
Els meus pares cabrejats
I jo a casa castigat
Ara toca petxugar
Aah

MAI MÉS
Tornaré a mamar
MAI MÉS
La mare que em va pelar
MAI MÉS
Tornaré a sortir
MAI MÉS
La mare que em va parir
X4

New-tone Ska

Jo me'n vaig aquesta nit
Jo avui no em quedo al llit
Avui sortim a mamar
A balla i a fer ska!

Català

No és res

Busco la manera
Em vull escapar
La realitat em troba
I no ho puc aguantar
Es allò que sents
i no ho pots evitar
És allò que sents
Necessites canviar

( saxo )

Sento el cap que 3m roda
ja no puc parar
Sensació molt forta
Que no es pot expresar
Ja m’hi sento a dins
Ho començo a notar
Ja m’hi sento a dins
I en no puc escapar

No és res,
Tampoc ho vull saber,
Potser no m’has entes
però això no pot parar!

I tornar a començar...

Sento la suor
Que em recorre el front
Això em supera

Català
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No puc amb la pressió
Sento el batecs del cor
Que va molt veloç
Els sento dins del cap
Els sento en tot el cos

Busco la manera
Em vull escapar
Això no ho aguanto
Cedeixo a la pressió
Pero tot de cop
Em trobo millor
se que tornarà
no tinc temps per descansar

No és res,
Tampoc ho vull saber,
Potser no m’has entes
però això no pot parar!
No és res,
Tampoc ho vull saber,
Potser no m’has entes
però això no pot parar!

I tornar a començar...

Skapada General

Tots corrent davant la pasma
Els nervis hi sont presents
Imagina't que t'entrebanques
I tot déu a sobre teu!

Però dins d'un carreró estret
Ens quedem acollonits
Un mur de pedra ens barra el pas
I la pasma ja és aquí

La única solució que ens queda
I ens costa de decidir
És la que tots tenim al cap
I és senzillament...

L'Skapada General!
X2

Entre cops de porra i hòsties
Hem aconseguit sortir
La meitat rebent tortura
I la resta som aquí

La única solució que ens queda
I ens costa de decidir
És la que tots tenim al cap
I és senzillament...

L'Skapada General!
X2
(BIS)

Català

Banda Oficial de l´Eix del Mal

Les rondes del vi

No vagis a la mar
a encomanar les penes,
no vagis a la mar,
les aigües en van plenes.

Vora vora del port
hi ha una bella taverna,
vora vora del port
hi ha un bar de mala mort.

Una bota de rom
i una altra d´aigua ardent,
una bota de rom
i olor de molta gent.

No siguis sol a beure
ni sol a rumiar,
no siguis sol a beure
o el vi et condemnarà.

El primer brindis va
per companys i companyes,
el segon anirà
pels qui els ha crescut banyes.

El tercer, libació
a la salut dels pobres,
no és amb mala intenció
deixar al burgès les sobres.

Atents amics encara
al següent got de vi,
beneirem la mare
que a tots ens va parir.

La copa que fa cinc
pel gran pare Noè
la copa que fa sis
pels diables del cafè.

Quan el sis serà buit
maleirem l’infern,
la copa que fa vuit
el clero i el govern.

El got de comiat
el cantarem tots junts,
el got de comiat
un rèquiem pels difunts.

Català

Nosaltres som

Nosaltres som els qui faran
que l´ocupant se´n torni a casa.
Que tots els rics i els seus amics
tornin el que han estat robant.

Nostra virtut ja no és la paciència,
independència i que aprengin a ser veïns.
Farem d´aquesta una terra lliure
on poder viure sense butxins.

Sí, sí, sí, alcem el puny així,
per fi toca guanyar al poble català.
No, no, no podran amb la raó,
per fi s´acosta la revolució.

Català
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Clara

Clara,
distinta Clara,
extraña entre su gente, mirada ausente,
Clara,
a la deriva
no tuvo suerte al elegir la puerta de salida.
Clara,
abandonada
en brazos de otra soledad...
esperando hacer amigos por la nieve
al abrigo de otra lucidez
descubriendo mundos donde nunca llueve,
escapando una y otra vez,
achicando velas
para navegar...
Estrellas negras vieron por sus venas
y nadie quiso preguntar.

Clara,
se vio atrapada,
abandonó el trabajo
se vino abajo.
Clara,
languidecía
perdida en un camino de ansiedades y ambrosías.
Clara
no dijo nada
y un día desapareció...
Recorriendo aceras dicen que la vieron
ajustando el paso a los demás
intentando cualquier cosa por dinero
para incarse fuego una vez más.
Esa madrugada
Clara naufragó.
Tenía el mar de miedo en la mirada,
las ropas empapadas
y el suelo por almohada...
y lentamente amaneció

Castellà

Barbara

L'aigle noir

Un beau jour ou peut-être une nuit
Près d'un lac je m'étais endormie
Quand soudain, semblant crever le ciel
Et venant de nulle part
Surgit un aigle noir

Lentement, les ailes déployées
Lentement, je le vis tournoyer
Près de moi dans un bruissement d'ailes
Comme tombé du ciel
L'oiseau vint se poser

Il avait les yeux couleur rubis
Et des plumes aux couleurs de la nuit
À son front, brillant de mille feux
L'oiseau roi couronné
Portait un diamant bleu

De son bec il a touché ma joue
Dans ma main il a glissé son cou

Francès

C'est alors que je l'ai reconnu
Surgissant du passé
Il m'était revenu

Dis l'oiseau, ô dis, emmène-moi
Retournons au pays d'autrefois
Comme avant, dans mes rêves d'enfant
Pour cueillir en tremblant
Des étoiles, des étoiles

Comme avant, dans mes rêves d'enfant
Comme avant, sur un nuage blanc
Comme avant, allumer le soleil
Être faiseur de pluie
Et faire des merveilles

L'aigle noir dans un bruissement d'ailes
Prit son vol pour regagner le ciel

REFRAIN (2x ) :
Un beau jour ou était-ce une nuit
Près d'un lac je m'étais endormie
Quand soudain, semblant crever le ciel
Et venant de nulle part
Surgit un aigle noir

Memory

Memory
Midnight
Not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
Memory
All alone in the moonlight
I can smile happy your days ( i can dream of the old days)
Life was beautiful then
I remember the time i knew what happiness was
Let the memory live again
Every street lamp seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters and the street lamp gutters
And soon it will be morning
Daylight
I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And i mustn’t give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new day will begin
Burnt out ends of smoky days
The still cold smell of morning
A street lamp dies ,another night is over
Another day is dawning
Touch me,
It is so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun
If you touch me,
You’ll understand what happiness is
Look, a new day has begun...

Anglès

Barbat, Enric
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Recorda

recorda, sortía els sol
erem amics del primer vol
i erem ocells de bec i pell
de ploma blanca i de llençol

recorda, un cel gris blau
erem amics del mateix cau
joves cavalls, món de miralls
la lluna als dits, el cor en pau

recorda i en honor meu
no siguis per ningú
mentres jo penso en tu

recorda, bufava el vent
viatge llarg del pensament
naixía orgull en els teus ulls
amor i mandra adolescent

recorda, matins daurats
primer regust de llibertat
foc a les mans, mortals amants
l´amor s´escampa vora la mar

recorda i en honor meu
no siguis per ningú
mentres jo penso en tu

Català

Bardagí, Jofre

Hi ha coses que no oblides mai

Meva la culpa es meva de tot
No hi ha manera no trobo res que m’ajudi a oblidar
ni res que m’ajudi a sortir d’aquí i viure una vida normal
poder mirar amb certa ironia amb certa tendresa i amb certa nostàlgia el pasat

Creu-me no se que fer ni que dir
i no tinc paraules ni en busco que se que el que he fet ho he fet jo
i ja res no canviarà el meu pasat
hi ha coses que et queden hi coses que et marquen hi ha  coses que no oblides mai

Com puc sortir d’aqui
com puc trobar el camí
com puc deixar-ho enrere
com puc sortir d’aquí

Hi ha coses que ens queden hi coses que ens  marquen i coses que no oblidarem
mira si almenys soc conscient del que fet
la vida m’agafa i em treu d’aqui
i em certa ironia amb certa tendresa et miro i recordo el pasat

Català

Ho he escrit per tu

Dons si estic fart de tot ja m’he cansat
de veure mon i no actuar
mai rebre res ni donar
no es cert el que m’està costat despendrem de les pors i dels

Català

fantasmes que no em deixen respirar que no em deixen ni parlar
per tu  per totes les casualitats que tan de bo fos com penso i no pases res perquè si
per tu per descobrir-nos poc a poc
poder sentir-te i abrasar-te mentre que ens desperta el sol
Per tu
Per tu jo ho donaria tot i mes
que donaria el que fes falta per poder-te fer feliç i ser feliç jo al teu costat
que tan de bo tot fos tan fàcil i pensessis com jo penso i ens poguéssim estimar
tots dos
tot i que se que això no es massa i que et mereixes algú mes que quatre versos mal
escrits
ho escrit amb tot el meu amor
ho escrit per tu
ho escrit per tu
Això es per tu
ho escric per tu

Jo faig cançons

Jo faig cançons – Jofre Bardagí

Fart de no saber com començar,
De ser sempre concient que puc fer mal.
De creure’m que el que faig no val per a res.
Fart de ser com sóc.
Estic fart de donar sempre explicacións,
De taparme les ferides i curarles sempre sol,
De pensarme que molesta el que jo dic.
No vull mentir.
I fart de no saber cap on tirar,
De no tenir gens clar del que m’espera l’endemà,
De no saber si em queden masses ganes de lluitar.
Fart d’estar tan fart.
I vaig perdre l’esperança ja fa temps,
I no em queda una altre opció que conformarme amb el que sóc,
Que per molt que ho intenti seguiré sent jo mateix,
I quin remei…
Estic fart de que em retreguin que tinc sort,
Que he fet haquest camí gràcies a ser fill de qui sóc.
Molt fart dels prejudícis i l’ignorància de la gent.
No saben res…
Estic fart de no parar de fer-me gran,
De rebre bufetades constantment sense parar,
De no tenir ni ganes de plorar.
Fart de ser com sóc.
Fart d’imaginar que estic somiant.
De ja no tenir pare i no saber com despertar,
I d’inventar converses per tenir-lo al meu costat,
No vull acabar boig.
Fart de malpensar que ell ja no hi és,
Que vaig cometre errors que no em podré perdonar mai.
Que per molt que em disfressi seguiré sent jo mateix,
No i puc fer res..
Fart d’estar tancat en mi mateix.
A no tenir cullons per encarar la situacions,
En veure que el temps passa i jo segueixo estan perdut.
Jo puc buscar.
Fart de fer cançons parlant de morts,
Que jo no els he viscut ni crec que els pugui viure mai,
I d’inventarme històries per tapar les meves pors,
Vull cantar veritats.
Fart de no tenir ni a qui abraçar,
De sentir que al llit cada vegada i fa més fred,
De trobar princeses que ja tenen princep blau.
No vull acabar sol.
I juru que jo intento ferls-hi cas,
A la gent que m’estima i diu que intenti obrir-me més.
Potser no és la manera però no ser com ho puc fer.
Jo faig cançons.
Fart de prepotents ben pentinats,
Que et miren somrient creient-se tan el seu paper,
Que inclús sovint m’enganyen i em fan creure tan petit,
Però no són res.
Fart d’estar esperant aquell moment.
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Que al veure que no arriba ia comença a fer-se tard.
I veure com els altres poc a poc el van troban,
Millor per ells.
Fart de no saber com acabar,
De tenir la sensació de que no importa el que he explicat,
I que la gent es pensi que això és una cançó més,
Per mi no ho és.
També de dir que tot i el que he explicat,
Nomès són pensaments i que no sempre em sento així,
Però formen part de mi jo necessito fer el que faig,
Jo fair cançons.
Fart d’estar pendent del què diràn,
Tenir tants complexes i amagar-me entre la gent.
De riure’m de la vida per sentir-me recolzat,
De ser feliç.
Estic fart, molt fart, tan fart

Jugarem a estimar-nos

JUGAREM A ESTIMAR-NOS
(Jofre Bardagí)

Fa
No en tinc cap dubte, cap dels dos sabem
    Rem
per que estem junts aquesta nit
      Sib
Tu no saps ni com em dic
         Do                       Fa
i la veritat, tampoc jo se el teu nom.
Fa
Potser és millor que no pensem en res
Rem
aprofitem que estem solets
    Sib
aparquem tots els problemes
  Do                   Rem
i disfrutem d´aquest moment
              Do            Fa
Aquesta nit farem que sigui nostra.
Rem           Do                 Sib
Aquesta nit podrem ser el que volguem
           Do
mentre esperem que surti el sol.

Fa
Vull que estiguem junts
          Do
que no deixem de jugar
            La
vull que em diguis "jo t´estimo"
      Re
tot i no ser veritat.
Sib
vull que ens abracem
          Solm
que disfrutem del moment
    Do
i jugar... jugarem a estimar-nos.

Català

Jugarem a estimar-nos

No en tinc cap dubte, cap dels dos sabem
perquè estem junts aquesta nit
Tu no saps ni com em dic
i la veritat, tampoc jo sé el teu nom.
Potser és millor que no pensem en res
aprofitem que estem solets
aparquem tots els problemes
i disfrutem d´aquest moment

Català

Aquesta nit farem que sigui nostra.
Aquesta nit podrem ser el que volguem
mentre esperem que surti el sol.

Vull que estiguem junts
que no deixem de jugar
vull que em diguis "jo t´estimo"
tot i no ser veritat.
vull que ens abracem
que disfrutem del moment
i jugar... jugarem a estimar-nos.

I quan el sol demà et tregui del llit
jo ja no seré al teu costat
només quedarà un record
I el somni d´una nit d´estiu.
D´ aquella nit que vam tenir tots dos
ben lluny de tota realitat.
Una nit que ara vivim
i volem que duri eternament.
no m´ importa res, només nosaltres.
Aquesta nit val tot, seré qui vulguis
mentre no aparegui el sol.

Vull que estiguem junts
que no deixem de jugar
vull que em diguis "jo t´estimo"
tot i no ser veritat.
vull que ens abracem
que disfrutem del moment
i jugar... jugarem a estimar-nos.

Vull que estiguem junts
que no deixem de jugar
vull que em diguis "jo t´estimo"
tot i no ser veritat.
vull que ens abracem
que disfrutem del moment
i jugar... jugarem a estimar-nos.

No tenim cap pressa
però no perdem temps
que quan surti el sol
la màgia es perderà.
Que la nit és llarga
però l´ em d´aprofitar
seré el que tu vulguis fins que surti el sol
fins que surti el sol.

Vull que estiguem junts
que no deixem de jugar
vull que em diguis "jo t´estimo"
tot i no ser veritat.
vull que ens abracem
que disfrutem del moment
i jugar... jugarem a estimar-nos.

Vull que estiguem junts
que no deixem de jugar
vull que em diguis "jo t´estimo"
tot i no ser veritat.
vull que ens abracem
que disfrutem del moment
i jugar... jugarem a estimar-nos
fins que surti el sol

Junts

Com fas que la vida sembli fàcil?
Com desprens tanta energia?
T´envejo

Vull mirar les coses com les mires
i tenir tanta il·lusió
tenir sempre una raó

Vull que quan la gent amb miri

Català
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vegi algú amb ganes de viure
i no aquest petit noiet
que molt de tant en tant
fa alguna cançó maca
Vull que vegis
com et veig jo a tu...

Vull canviar
Jo vull sentir-me ple de vida
Estic fart de no fer res
tant fart de no implicar-me amb res
Jo vull mirar aquest món
i sentir que en formo part.

Tu fas defecte una virtut
i de la llàgrima un somriure
fas màgia

Fas que tot em sembli diferent
Vull tenir il·lusió
tenir sempre una raó
i que tot el que m´enfonsa avui
demà sigui el que m´aixeca
Vull deixar de ser un suplent:
jo vull sortir d´aquí
i jugar de titular
Vull que vegis
com et veig jo a tu...

Vull canviar
Jo vull sentir-me ple de vida
Estic fart de no fer res
tant fart de no implicar-me amb res
Jo vull mirar aquest món
i sentir que en formo part.
No vull seguir
mirant la vida des de fora
Per que encara em queda temps
de jugar aquesta partida
que ningú ho farà per mi
i he de moure fitxa ja...

I junts li riurem a la vida
Junts sortirem a jugar
Junts escriurem de la partida
Junts tornarem a somiar

Vull canviar
Jo vull sentir-me ple de vida
Estic fart de no fer res
tant fart de no implicar-me amb res
Jo vull mirar aquest món
i sentir que en formo part.
No vull seguir
mirant la vida des de fora
Per que encara em queda temps
de jugar aquesta partida
que ningú ho farà per mi
i he de moure fitxa ja...

I junts li riurem a la vida
Junts sortirem a jugar
Junts escriurem de la partida
Junts tornarem a somiar

junts cantarem a la vida
Junts sortirem del forat
Junts guanyarem la partida
Junts tornarem a somiar

T´estimo/t´odio

Estic estirat i no em vull aixecar
al meu llit
ningú m´escolta plorar.
No em queden senyals
d´aquest matí
quan tot just
m´aconseguia adormir...

Després de passar-me
una vida sencera
rient de mi i de la meva salut
ara tot el que em queda son les
ganes d´entendre´m
i jurar que ja no hi tornaré
més...oh oh t´estimo...

Em miro al mirall i ja no em reconec
sóc jo mateix
però amb altres coses al cap...
Ens estem fent tan grans
a base de cops
a base d´òsties
i de molts mals de cap...

Després de passar-me
una vida sencera
rient de mi i de la meva salut
i ara ni em queden
massa ganes de viure
i si encara hi sóc és gràcies a
tu...oh oh t´odio...

I no et culpo per fer-me costat
per que l´imbècil
tinc clar que ho sóc jo.
Però no em culpis tu si cada cop
ens veiem menys
i busco altres camins...
que cada cop em diverteixes menys...
No em diverteixes gens.

T´estimo...T´odio...

Català

Baró, Xavier

Contraban

Eren un pare i tres fills
d´un lloc aprop de Bellvís,
ara tot ple de rancúnia,
que van tindre que marxar
tips de creus en lo sembrat:
Eren dies de postguerra.

No tenien propietat.
Tot els ho havien pres
per dar-ho a un falangista.
Per poder anar tirant,
anaven fent contraban
entre Lleida i Andorra.

Mitges,oli i tabac,
ho duien tot en un sac
ben lligat a l´esquena.
Viatgaven sempre a peu,
com si fossin un romeu
que a ennlloc hi té cabuda.

Català
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El pare duia un fusell
amb la falç i el martell
pintats a la culata.
El fills un mirar encés,
ombra llarga d´uns xiprers
seguint-los nit i dia.

Coves,pasos i civils,
garces,nervis i conills:
la timba de cada dia.
"Mentre el cel sigui allà dalt,
impàvid com un punyal,
plantarem cara a la vida!"

Prop d´Organyà
es perd el relat.
Només un sac
s´hi va trobar,
ple de tabac,
vora dos morts
uniformats...
verds i empaitats!

No tenien propietat.
Tot els ho havien pres
per dar-ho a un falangista.
Per poder anar tirant,
anaven fent contraban
entre Lleida i Andorra.

El genet

EL GENET
C           G
Sóc el cantant secret
F        C
que arriba de nit
F        C
com una barca al port
G             C    G
quan no hi ha ningú.

He crescut als carrers,
dormit en estranys llocs,
foragitant la sort,
cantant sempre per tu.

Am       Em
Un genet a la nit,
ferit al pit,
Am        Em
tot de negre vestit,
Dm7      G          C Cmaj7
cavalca sols per amor.

Sospira amargament
ma mare,quan partí:
"Viatjaré amb la tristor
que amb mi també fuig.

Oh,el meu ràpid vaixell,
treu-me ben lluny d´aqui!
Salut,mar tenebrós!
Adéu,el meu cau!

Que el país on em duus,
no sigui el meu.
Cercaré el teu palau,
dama que em vas trencar el cor."

Un genet a la nit,
ferit al pit,
tot de negre vestit,

Català

cavalca sols per amor.

Els  Llardosos

Un dia vem sortir per anar a avallar SOL, MI
amb les nostres xicotes ven ballar DO, RE
ballavem el rock el rock dels llardosos SOL, MI
rock, rock,rock.  DO, RE

Bem agafar el meu Cadilack blau amb una marxa SOL
k no podiem aguantar i cuant bem pilla una MI, DO
corba ens vem estimba, pobre cadilack blau ... RE
SOL

Castellà

Matinada de Sant Joan

A        E          A
Matinada de Sant Joan,
         D    E      A
l´estiu alça sa bandera:
A                   E       A
És l´herald que ha anat guiant
     E    Bm      A
una noia de Cervera.

Amb les primeres claros
es veuen ses formes fines,
desperten totes les flors
fins al coll de les Savines.

        E           A
Ai, l´amor! Ai, l´Amor!
         D    E        A
Té més força que set sols.
        E    Bm  E
Ai! L´amor
            Bm          A
ha passat per la Segarra.

És Dionís qui l´ha embruixat,
o un Sàtir qui l´ha mirada?
Un follet que ha sospirat!
I l´amor l´ha captivada.

Bufa dolcet el seré,
rebifa l´última brasa.
Com dos fruits d´un cirerer,
els cossos fan una dansa.

Ai, l´amor!
Té més força que set sols.
Ai! L´amor
ha passat per la Segarra.

Cants d´amor, fonts amb grans dolls,
rossinyols, merles i garces.
S´han cremat els vells rostolls,
del foc naixen noves plantes.

Matinada de Sant Joan,
l´estiu alça sa bandera:
És l´herald que ha anat guiant
una noia de Cervera.

Ai, l´amor!
Té més força que set sols.
Ai! L´amor
ha passat per la Segarra.

Català
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Per Sant Blai

El vent porta de nit,la vigilia de Sant Blai:
Un pa de boira
un pa de llop
i també un pa de mai
pa de moixó
pa del desert
i un pa blanc de maig
pa d´ànimes
pa d´ànsies
pa de munició
pa de crostó
pa d´àngel
pa beneït
i el pa dels obrers:
Pa de la Proposició
a la plaça
per Sant Blai!

Ball dels pabordes a Sant Llorenç amb un pa a les dents:
pa dels pagans
pa dels pafarts
pa dels creient
pa sota l´aixella
pa dels quatre vents
pa dels pobres
pa de sobres
pa de suor
pa de carbó
pa de la paciencia
pa dels paers:
pa de la Germanor
a la plaça
per Sant Blai!

Pa de moro
pa d´Israel
pa dels presoners
pa de pagès
pa dolç de mel
pa dels hiverns
pa de cera
pa de dàtil
pa dels esquerps
pa d´hospicis
pa de lliris
pa de compassió
pa de perdó
pa de pecats
pa de parracs
pa dels maleïts:
Pa de la Rebelió
a la plaça
per Sant Blai.

Català

Barricada

No hay tregua

Es el juego del gato y el ratón
tus mejores años clandestinidad
no es muy difícil claudicar
esto empieza a ser un laberinto

Castellà

¿Donde está la salida?

Estas asustado, tu vida va en ello
pero alguien debe tirar de gatillo.

Tu infantil sueño de loco
no es respuesta demencial
este juego ha terminado
mucho antes de empezar.

Anónimo luchador
nunca tendrán las armas la razón
pero cuando se aprende a llorar por algo
también se aprende a defenderlo.

Estas asustado, tu vida va en ello
pero alguien debe tirar de gatillo

No hay tregua

[Intro: G – C – D
        B – C – D]

C         D  B
Es el juego, del gato y el ratón
C           D     B
tus mejores años, clandestinidad
C               D  B
no es muy difícil, claudicar
C              D    B
esto empieza a ser, un laberinto

E E E G G C  D
dónde  está, la salida

* - Estribillo:
*    G          D    G             C
*    Estás asustado, tu vida va en ello
*    G                D            C
*    pero alguien debe tirar del gatillo

G              D        C
Tu infantil sueño de loco
G              D         C
no hay respuesta demencial
G              D      C
este juego ha terminado
G         D         C
mucho antes de empezar

[G – C (4x)]

Anónimo luchador
nunca tendrán, las armas la razón
pero cuando se aprende, a llorar por algo
también se aprende, a defenderlo.

-Estribillo (4x)

[Final: C]

Català

Victima

"El sol no calienta por igual en todas las cabezas
si no que pregunten al que esta bajo nuestro pieeee!!"

Millones de miles de millones de alambres
de verjas de papeles y de ofensas
de uniformes de fronteras de banderas
y demas mierdas
de dinero destinado a que no molestes

Castellà
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a los ojos bondadosos de las fieras
eres el pecado de la raza humana como todos los sin tierra

Marcao! Por un solo dedo
Marcao! Siguiendo tus huellas
Marcao! Nunca te dejan
Marcao! En la misma estacion

Te han parido al otro lado de la raya en esa parte que no hay nada
por que despues del saqueo se aplica la ley de tierra quemada
en una patera y muchas ganas tantas como personas en el agua
el unico fin llegar a la playa de pie o tumbao

Victima, victima,victima ¿y que?
victima, victima! se te ve en la piel
victima, victima! que caiga la red
para impedir que muevas las brazos!!
para cortar tu vuelo de raso!!!

No! No! No calienta igual el sol bajo nuestro pie

Solo la gente como tu la desauciada sabe del peligro de la jugada
seras uno mas de los miles que se lleva cualquier plaga
no de mosquitos sino de mosquetones de machetes y de hachas
de calaveras blancas de hambre y de miseria

Victima, victima! ...

No! No! No calienta igual ...

Bars

Foc al cor

Era una vegada un poble mort
De gent preocupada per no temptar la sort
On tot anava molt a poc a poc.
Sempre que passava per l’arbre tort
Hem recordava que havia de ser fort

Molt fort / pensava / cada cop.
Entre mirades de cartró
Tornà un somriure de debò,
És com trencar-te el cor un cop de roc.

I és com si s’encengués un foc al mig del bosc
Però potser aquell dia, un dia com tants,
Quan tot m’avorria tu eres al davant,
Quan jo estava tocant a fons.

Com una tempesta va passar
I potser la lluna va donar un cop de mà
Fa temps /tant temps / però és cert

Entre mirades de cartró
Tornà un somriure de debó,
És com trencar-te el cor un cop de roc.
I és com si s’encengués un foc al mig del bosc
Al sol d’agost.

Foc al cor, foc al cor, foc al cor,
Foc dins del meu cor
Foc al cor... una trobada que crema encara.

Català

Tu t´ho has buscat

no va gens bé
fer el que no t´has pensat bé
no esta gens bé
mo acaba bé

no et pots queixar
su veus que t´has eneredat
tu t´ho has buscat
tu t´ho has buscat

el meu cor batega
no saps perquè tan depressa
coses molt extranyes
poden estar a punt de passar

entrar a un lloc
sentir que es observat
i descobrir per fi
qui era qui t´estava mirant

sentir ei !!! no puc mes
anem-nos d´aqui
no puc estar aqui dins mes temps

sentir ei !!! no pot ser
anem-nos d´aqui
t´agradarà molt mes

Les seves mans quan se m´acosten
la seva cara quan em veu.
Quan els seus ulls diuen m´agrada,
m´agrada, m´agrada però mai ho diu.

No va gens bé
fer el que no has pensat bé,
no està gens bé,
no acaba bé.

No et pots queixar
si veus que t´has enredat,
tu t´ho has buscat
tu t´ho has buscat

Sentir ei!!! No puc més.
Anem-nos-en d´aquí.
No puc estar aquí dins més temps.

Sentir ei!!! No pot ser.
Anem-nos-en d´aquí.
T´agradarà molt més.

Les seves mans quan se m´acosta
la seva cara quan em veu
Quan els seus ulls diuen m´agrada,
m´agrada, m´agrada, però mai ho diu.

Català

Basques

Agur Jaunak

AGUR JAUNAK

Agur Jaunak, Jaunak agur,
agur t'erdi.

Denak Jainkoak

Euskera
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egiñak gera,
zuek eta
bai gu ere.

Agur Jaunak, agur,
agur t'erdi,
emen gera.

En La Civilizacion (SKALARIAK)

he compañero un mensaje para ti escucha el sonido eh!! eh eh eh eh eh eh eh eh!!
Eras al fin de la calle muy sonriente
y quiero pedir que no hayas cambiao
me hacerco por la carretera tengo ganas de verte
Hasta alli tuviste que ir esposao.

hay furia dentro de mi. hay furia dentro. hay furia dentro de mi. eh! eh eh eh eh eh eh eh
eh!!   hay furia dentro de mi. hay furia dentro. eh!! eh eh eh eh eh eh eh eh!!
EN LA CIVILIZACION

Mucha distancia te separa de mi y de toda la gente. porque no te dejan vivir aqui al lao,
sentado reflexiono hago un largo viaje, hasta alli tuviste que ir esposao.

hay furia dentro de mi. hay furia dentro. hay furia dentro de mi. eh! eh eh eh eh eh eh eh
eh!!   hay furia dentro de mi. hay furia dentro. eh!! eh eh eh eh eh eh eh eh!!
EN LA CIVILIZACION

y digo que aqui se buscan escussas para ser indiferente, a demas hay mucho desorden
en la ciudad, solo se tiene esa ilusión de la seguridad, la construyeron sobre una larga
historia de injusticias

hay furia dentro de mi
eh!! camarada, el sonido esta contigo, escucha mi compas!! eh! eh eh eh eh eh eh eh eh!!
Aqui, aqui no se respira libertad, en la civilizacion (x4)
Aqui no, aqui no, aqui no.
Aqui no, aqui no, aqui No.

Castellà

Eusko Gudariak

Eusko gudariak gara
Euskadi askatzeko
gerturi daukagu odola
bere aldez emateko.
Eusko gudariak gara
Euskadi askatzeko
gerturi daukagu odola
bere aldez emateko.

Irrintzi bat entzunda
mendi tontorrean
goazen gudari danok
Ikurriñan atzean.
Faszistak datoz eta
Euskadi da altxatzen
goazen gudari danok
gure aberria askatzen.

Eusko gudariak gara
Euskadi askatzeko
gerturi daukagu odola
bere aldez emateko.

Eusko gudariak gara

Euskera

Euskadi askatzeko
gerturik daukagu odola
bere aldez emateko

--------------------------

Som lluitadors bascos
per lliurar Euskadi,
generosa és la sang
que besem per ella.
Som lluitadors bascos
per lliurar Euskadi,
generosa es la sang
que besem per ella.

S'escolta una crida
des del cim:
¡fes-te soldat
de la bandera!
Davant els feixistes
Euskadi s'alça d'en peus.
¡Endavant, lluitadors,
lliurem la nostra pàtria!

Som lluitadors bascos
per lliurar Euskadi,
generosa és la sang
que besem per ella.

Som lluitadors bascos
per lliurar Euskadi,
generosa es la sang
que besem per ella.

itziarren semea ( telesforo monzón )

Itziarren semeak
ez du laguna salatzen...
Eta zakurren aurrean
tinko ta ixilik egoiten...
Itziarren semea: hori duk mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila...
Harro egon litake Maji neskatila,
espetxetik jali ta joanen zaio bila!
Maji neskatila, hori dun mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila!

«Haurra, zer egin haute holan agertzeko?
ó Ama, jo egin naute mintza arazteko!
ó Izenik eman al duk? Esantzak egia!
ó Ez ama, ez dut eman! Jali naiz garbia!
ó Jali haiz garbia! ó Bai ama, egia!».
Ta amak eskaini zion klabelin gorria...

Itziarren semea: hori duk mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila...
Harro egon litake Maji neskatila,
espetxetik jali ta joanen zaio bila!
Maji neskatila, hori dun mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila!

Zazpi gizon nituen joka inguruan...
Makilaz hartu naute ostikoz lurrean...
Bainan nik ez dut eman lagunen izenik
ta hantxen gelditu dira fitsik jakin barik!
Lagunen izenik ez baitut eman nik...
ta hantxen gelditu dira fitsik jakin barik!
Lau aldiz sartu naute urean burua...
Zangotik euki naute zintzilikatua...
Bainan nik ez dut eman lagunen izenik,
ta hantxen gelditu dira fitsik jakin barik!
Zangotik zintzilik, ni beti ixilik!
Ta hantxen gelditu dira fitsik jakin barik!

Itziarren semea: hori duk mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila...
Harro egon litake Maji neskatila,
espetxetik jali ta joanen zaio bila!

Euskera
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Maji neskatila, hori dun mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila!

Izerdia ta odola burutik behera...
Ezpainak urratu ta azazkalak atera...
Bainan nik ez dut eman lagunen izenik,
Ta hantxen gelditu dira fitsik jakin barik!
Odolez beterik, ni beti ixilik!
Ta hantxen gelditu dira fitsik jakin barik!

Itziarren semea: hori duk mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila...
Harro egon litake Maji neskatila,
espetxetik jali ta joanen zaio bila!
Maji neskatila, hori dun mutila!
Nihor salatu baino nahiago du hila!

Itziarren semeak
ez du laguna salatzen...
Eta zakurren aurrean
tinko ta ixilik egoiten...
Espetxerat igorri dute,
amak ez du ezagutu...
Ta Majik, pulliki pulliki,
eman diozka bi musu...

kalera borrokalari

Altxa begiak, zabaldu orok
deiadarra lagunari
berriro izanen gaituk libre
indar emanaz iraultzari.
Kalera, kalera, borrokalari kalera,
kalera, kalera, borrokalari kalera,
hire indarraren beharra diagu
gure indarrarekin batera
hire indarraren beharra diagu
gure indarrarekin batera.

Zai dago ama, zai aita
zai andre ta lagunak
hator, hator Euskadira,
hator, hator etxera.
Zai dago ama, zai aita
zai andre ta lagunak
hator, hator Euskadira,
hator, hator etxera.

Bultza ta bultza, euskal langile,
Euskal Herri sufritua
burni kateak geldi labetan
danba danba, lurrera gartzelak.

Kalera, kalera, borrokalari kalera,
kalera, kalera, borrokalari kalera,
hire indarraren beharra diagu
gure indarrarekin batera
hire indarraren beharra diagu
gure indarrarekin batera.

Zai dago ama, zai aita
zai andre ta lagunak
hator, hator Euskadira,
hator, hator etxera.
Zai dago ama, zai aita
zai andre ta lagunak
hator, hator Euskadira,
hator, hator etxera.

Euskera

lepoan hartu ta segi aurrera ( pantxoa ta peio )

La-la-ra
La-la-ra la-la la-la-ra
Lepoan hartu ta segi aurrera!
Lepoan hartu ta segi aurrera!
Gazte bat lurrean aurkitu dugu,
lore gorriz beterik kolkoa...
Burdiñen artetik igesi dator
Euskal gazteriaren oihua!
Mutilak, eskuak elgar gurutza!
Ekin ta bultza denak batera!
Bidean anaia erortzen bazaik
lepoan hartu ta segi aurrera!

La-la-ra
La-la-ra la-la la-la-ra
Lepoan hartu ta segi aurrera!
Lepoan hartu ta segi aurrera!

Ez dugu beldurrik, ez dugu lotsarik
nor geran, zer geran aitortzeko!
Ez gaituk lapurrak, ez eta zakurrak
kataiaz loturik ibiltzeko!
Gizonak bagera, jo zagun aurrera,
gure herriaren jabe egin arte!
Askatasunaren hegal azpian
kabia egiten ohituak gare!
Ibiltzen aspaldi ikasia dugu,
otsoak eskutik hartu gabe.

La-la-ra
La-la-ra la-la la-la-ra
Lepoan hartu ta segi aurrera!
Lepoan hartu ta segi aurrera!

Arrotzek ezpataz hil nahi ba naute
izituko gaituztelakoan,
zutitu ta euskeraz mintzatuko naiz
nere hiltzailearen aurrean!
Mutilak, ez gero nigarrik egin
erortzen banaiz gau ilunean,
izar berri bat piztutzera noa
Euskal Herriko zeru gainean...
Euskal Herriko zeru gainean...
Euskal Herriko zeru gainean...

La-la-ra
La-la-ra la-la la-la-ra
Lepoan hartu ta segi aurrera!
Lepoan hartu ta segi aurrera!

Euskera

mienten mi amor (betagarri)

mienten mi amor
mienten todos, mienten siempre i sin pudor
mientes aunque nos diguan que no
mienten por dios
por la paz, por la justicia y el amor
mienten cuando mientan la razon
miente el patron
sus banqueros y su verde religion
sus gobiernos y su falsa opsicion
miente la voz
de sus medios de la desinformacion
mienten para el amo que mintió
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pakean utzi arte ( hertzainak )

Non bizi zen? Nondik zebilen?
Noiz egin zituen etsaiak?
Inoiz zoriontsua izan zen?
Zer pentsatuko luke gutaz?
Zerk ematen zion indarra?
Ez gehiago bueltarik eman
dakigu galtzen ditugunean
egun batzuk horrela dira
ahal dakigu gure heroen izenak
joan gaitezke haien hiletara.
Periodiko guztietan, lehen orrian
hilotzaren ondarrak karraxika
estatuari gerra, gerra beti
pakean utzi arte, utzi arte.
Pakean utzi arte, utzi arte.
Maitasuna ederrena ba da
zergatik hortaz iluntzian
askatasunarekin larrutan?
Maitale arriskutsuegia da
hortik ibiltzeko kontutan.
Ez zeok bueltarik eman behar
jazo behar dena jazo data
ez da inor onik denentzat
nork ez du maite askatasuna
nahiz ta leher dedin esku artean?
ezin zaitut begira gehiegi da
ilotza karraxika etengabian
estatuari gerra, gerra beti
pakean utzi arte, utzi arte.
Pakean utzi arte, utzi arte.
Pakean utzi arte, pakean utzi arte.

Euskera

RUIDO  ( Skalariak )

no hay sol estoy rebentao al fin los dos aqui, entre las sabanas en blanco y negro, sin luz
y compartimos ese
ruido en mi calle
ruido donde vivo hay
ruido internacional, ruidoo
y hay sol no me levantao, es gris una mañana sin ti, algunos juran otros bostezan y yo en
la cama me despierto.
ruido en mi calle
ruido donde vivo hay
ruido internacional, ruidoo
sin hora sin lugar donde colocar nuestra bandera con sol sin sol ruido de cualquier
manera. y cuanto mas nos ponemos hacerlo mas y mas disfrutamos, que mas soñamos
seguir asi con el
ruido en mi calle
ruido donde vivo hay
ruido internacional, ruidoo
ruido!! rudio!! ruidoo!! ruidooo!!
hey! ruido! hey! ruido!
llamada internacional, en la calle retumba el ruido, el sonido natural que escucha este
siglo. con sol sin sol, sacude!! y sigue dandolee!!. llamada intercultural, blanco y negro,
llamada internacional, blanco y negro.  con sol sin sol, sacude!! y sigue dandolee!!
ruido!! ruido!! ruido!! ruido!!
ruido en la calle!!
ruido en la calle!!
ruido en la calle!!
ruido!!!!

Castellà

Skalari Rude Klub (Skalariak)

Esta en la calle!!

Skalari Rude Club, Como Baila El Skin
Skalari Rude Club, Hasta se mueve el punk
Skalari rude club, Yo lo bailo asi dime que es lo que haces tu.
Skalari Rude Club, Como Baila El Skin
Skalari Rude Club, Hasta se mueve el punk
Skalari rude club, Yo me muevo asi, todos unidos en el club.

No somos Heroes no somos bandidos, y no queremos que nos traten como escoria,
vivimos esta musica escondidos, escaqueando en lo duro de la vida, pero asi tampoco ha
sido facil
escurrir a la gente el autentico espiritu color ska agitacion de skalari rude club

Skalari Rude Club, Como Baila El Skin
Skalari Rude Club, Hasta se mueve el punk
Skalari rude club, Yo lo bailo asi dime que es lo que haces tu.
Skalari Rude Club, Como Baila El Skin
Skalari Rude Club, Hasta se mueve el punk
Skalari rude club, Yo me muevo asi, todos unidos en el club.

Algunos dicen que este ritmo es vacilon, que lo que hacemos no tiene ningun merito,
pregunta a los jamaicanos rudeboys si facil era echar maderos de sus guetos pero aqui
tampoco ha sido facil, escuchar esta musica con el autentico espiritu, color ska agitacion
de skalari rude club, rude rude!!

Castellà

todos los hintxas (skalariak)

acords:(son sempre els mateixos, pero canvia el ritme, i distribuirlos es facil) LaM  SolM
LaM DoM  LaM  solM  FaM(5a corda)  MiM(5a corda)LaM
todos los hintxas!!!!

cientos de personas esperando el momento, en que

de comienzo la expedición, decenas de autobuses, aparcan en fila, donde viajará, toda la
afición.

Se ha dado la salida, es muy temprano, a nadie le importa ponerse a privar!muchos estan
de pie, alguno hay sentado, con la musica muy alta se te ponen a bailar:

todos los hintxas a ritmo de ska, todos los hintxas comienzan a privar,todos los hitnxas a
ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal(x2)

Pronto han llegado a la ciudad, en una calle juntos privando sin pagar, ese es su territorio,
les dejan en paz, ni la policia, se atreve a molestar.Botellas y vasos comienzan a volar, los
escaparates los hacen estallar, un cantico de fondo se escucha y contagia y los brazos
agitan a la vez que cantan:
       "oeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeoeoeeee"
Llegado el momento de salir corriendo los guerreros atizas localizan un bar, hay que
darse prisa, todos quieren verlo, ahí están los ultras de la ciudad!bengalas, botellas,
lanzan sin parar, los ultras agachados dentro del bar, ardiendo hasta las mesas, las
llamas van a mas, partido suspendido por el luto local...

todos los hintxas a ritmo...(x2)

Castellà

zure ingurua

begira ezazu zure ingurura
eta esaidazu horrelakoa den
nahi duzun mundua
espabilatu garaia duzu eta

Euskera
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eskuratzeko dagoeneko
galdutako guztia
gazte berri, neoliberal
gazte burges, gazte konforme
zure mutur aurrean
jokatzen ari dira
gazte global, antiradikal
pasiboa, positiboa
hutsaren aurrena
zu zeu zeu zara
ez egin so zure zilborrari
jokoan ez zaude bakarrik
banatu indarra eta hor eutsi

gogor eutsi, gogor eutsi!!
horri atxeki!!

eralda ezazu zure ingurua
benetan ziur zaude
horrelakoa den
nahi duzun gizartea
gauzatu jada, ahulen mendekua
behingoz argi uzteko
gazteriarekiko begirunea

oraina jada iragan da
etorkizuna jokoan.

Beatles

A hard day's night

It's been a hard day's night, and I been working like a dog
It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log
But when I get home to you I'll find the things that you do
Will make me feel alright

You know I work all day to get you money to buy you things
And it's worth it just to hear you say you're going to give me everything
So why on earth should I moan, 'cause when I get you alone
You know I feel ok

When I'm home everything seems to be right
When I'm home feeling you holding me tight, tight

Owww!

So why on earth should I moan, 'cause when I get you alone
You know I feel ok

You know I feel alright
You know I feel alright

Anglès

Act naturally

They’re gonna put me in the movies
They’re gonna make a big star out of me
We’ll make a film about a man that’s sad and lonely
And all I gotta so is act naturally

Well, I’ll bet you I’m gonna be a big star
Might win an oscar you can never tell
The movies gonna make me a big star

Anglès

’cause I can plat the part so well

Well I hope you come and see me in the movies
Then I know that you will plainly see
The biggest fool that ever hit the big time
And all I gotta do is act naturally

We’ll make the scene about a man that’s sad and lonely
And beggin down upon his bended knee
I’ll play the part but I won’t need rehearsal
All I gotta do is act naturally

Well, I’ll bet you I’m gonna be a big star
Might win an oscar you can never tell
The movies gonna make me a big star
’cause I can plat the part so well

Well I hope you come and see me in the movies
Then I know that you will plainly see
The biggest fool that ever hit the big time
And all I gotta do is act naturally

All my loving

Close your eyes and I´ll kiss you.		   Lam Re7
Tomorrow I´ll miss you.				      Sol Mim
Remember I´ll always be true.			 Do Lam Fa
And then while I´m away,			    Lam Re7
I´ll write home every day,			     Sol Mim
and I´ll send all my loving to you.		  Do Re Sol

I´ll pretend that I´m kissing.
The lips I´m missing.
And hope that my dreames will come true.
And then while I´m away,
I´ll write home every day,
and I´ll send all my loving to you.

All my loving, I will send to you.		    Mim Sol
All my loving, darling, I´ll be true.		    Mim Sol

Close your eyes and I´ll miss you.
Tomorrow I´ll miss you...

All my loving, I will send to you.
All my loving, darling, I´ll be true.
All my loving, all my loving uuuuhhh...

Anglès

All my loving

Close your eyes and I'll kiss you,
Tomorrow I'll miss you;
Remember I'll always be true.
And then while I'm away,
I'll write home ev'ry day,
And I'll send all my loving to you.

I'll pretend That I'm kissing
the lips I am missing
And hope that my draems will come true.
And then while I'm away,
I'll write home ev'ry day,
And I'll send all my loving to you.

All my loving I will send to you.
All my loving, darling I'll be true

Anglès

Pàgina 170 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Beatles

All you need is love

Love, Love, Love.
Love, Love, Love.
Love, Love, Love.

There's nothing you can do that can't be done.
Nothing you can sing that can't be sung.
Nothing you can say but you can learn how to play the game.
It's easy.

Nothing you can make that can't be made.
No one you can save that can't be saved.
Nothing you can do but you can learn how to be you in time.
It's easy.

All you need is love.
All you need is love.
All you need is love, love.
Love is all you need.

All you need is love.
All you need is love.
All you need is love, love.
Love is all you need.

Nothing you can know that isn't known.
Nothing you can see that isn't shown.
Nowhere you can be that isn't where you're meant to be.
It's easy.

All you need is love.
All you need is love.
All you need is love, love.
Love is all you need.

All you need is love (All together, now!)
All you need is love. (Everybody!)
All you need is love, love.
Love is all you need (love is all you need).

Yee-hai!
Oh yeah!
She loves you, yeah yeah yeah.
She loves you, yeah yeah yeah.

Anglès

And I love her

I give her all my love
That's all I do
And if you saw my love
You'd love her too
I love her

She gives me ev'rything
And tenderly
The kiss my lover brings
She brings to me
And I love her

A love like ours
Could never die
As long as I
Have you near me

Bright are the stars that shine
Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die
And I love her

Bright are the stars that shine

Anglès

Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die
And I love her

Can´t buy me love

Intro:
Can´t buy me l[G#m]ove   [C#m],     l[G#m]ove   [C#m],  can´t buy me
l[F#m7]o------v[B7]e.

I´ll [E]buy you a diamond ring my friend, if it [E7]makes you feel alright.
I´ll [A7]get you anything my friend, if it [E]makes you feel alright.
For [B7]I don´t care too [A7]much for money, for [B7]money can´t [A7]buy me [E]love.

I´ll give you all I´ve got to give, if you say you love me too.
I may not have a lot to give but what I´ve got I give to you.
For I don´t care too much for money, for money can´t buy me love.

Can´t buy me l[G#m]ove   [C#m],    e[A7]v´rybody tells me so.
[E] Can´t buy me l[G#m]ove   [C#m],     [F#m7]no, no, no, [B7]no.

Say you don´t need no diamond ring and I´ll be satisfied.
Tell me that you want those kind of things that money just can´t buy.
For I don´t care too much for money, for money can´t buy me love.

repeat Intro

Anglès

Come together

Here come old flattop he come grooving up slowly
He got joo-joo eyeball he one holy roller
He got hair down to his knee
Got to be a joker he just do what he please

He wear no shoeshine he got toe-jam football
He got monkey finger he shoot coca-cola
He say "I know you, you know me"
One thing I can tell you is you got to be free
Come together right now over me

He bag production he got walrus gumboot
He got Ono sideboard he one spinal cracker
He got feet down below his knee
Hold you in his armchair you can feel his disease
Come together right now over me

He roller-coaster he got early warning
He got muddy water he one mojo filter
He say "One and one and one is three"
Got to be good-looking 'cause he's so hard to see
Come together right now over me

Anglès

Day tripper

Got a good reason for taking the easy way out
Got a good reason for taking the easy way out now

She was a day tripper, a one way ticket yea
It took me so long to find out, and I found out

She's a big teaser, she took me half the way there
She's a big teaser, she took me half the way there now

Tried to please her, she only played one night stands
Tried to please her, she only played one night stands now

She was a day tripper, a Sunday driver yea
Took me so long to find out, and I found out

Anglès
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Day tripper
Day tripper yea

Eleanor Rigby

Ah, look at all the lonely people
Ah, look at all the lonely people

Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been
Lives in a dream
Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door
Who is it for?

All the lonely people
Where do they all come from ?
All the lonely people
Where do they all belong ?

Father McKenzie writing the words of a sermon that no one will hear
No one comes near.
Look at him working. Darning his socks in the night when there's nobody there
What does he care?

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?

Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name
Nobody came
Father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave
No one was saved

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?

Anglès

For no one

Your day breaks, your mind aches
You find that all the words of kindness linger on
When she no longer needs you

She wakes up, she makes up
She takes her time and doesn't feel she has to hurry
She no longer needs you

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind the tears
Cried for no one
A love that should have lasted years!

You want her, you need her
And yet you don't believe her when she said her love is dead
You think she needs you

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind the tears
Cried for no one
A love that should have lasted years!

You stay home, she goes out
She says that long ago she knew someone but now he's gone
She doesn't need him

Your day breaks, your mind aches
There will be time when all the things she said will fil your head

Anglès

You won't forget her

And in her eyes you see nothing
No sign of love behind the tears
Cried for no one
A love that should have lasted years!

Free as a bird

Free As A Bird
                        Words and Music by John Lennon

               A: x02220   F#m: 244222   Dm: xx0231   E: 022100
            G: 320003   C: x32010    Esus4: 022200   Fmaj7: x32210
            F#m7b5: 202210   A/G: 3x2220   Am: x02210   Fm: 133111

Intro w/slide

   A     F#m       Dm      E        A      F#m        Dm      E
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                ~~~~~~~~~~~~~~~~~
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|-/5-------------|----------51/2-|----------------|-------------------|
|----------------|----------------|-/2-------------|--------(4)2/7-5-|
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------------|

   A     F#m       Dm     G         C      Am        Esus4     E
    ~~~~~~~~~~~~~                    ~~~~~~~~~~~~~~
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------5-85/6/8()5--------------|----------------|
|-/2-------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse 1

A F#m Dm E     A   F#m
Free     as a bird
Dm       E          A        F#m
It´s the next best thing to be
Dm   G    C    Am   Esus4  E
Free as a bird

A    F#m  Dm  E        A   F#m
Home,         home and dry
Dm     E      A         F#m
Like a homing bird I¹ll fly
Dm   G       C    Am   Esus4  E
As a bird on wings

Bridge 1

Fmaj7                 F#m7b5
What ever happened to the life that we once knew
G                     A         A/G
Can we really live without each other
Fmaj7                         F#m7b5
Where did we loose the touch, that seemed to mean so much
G                 E
It always made me feel so

Verse 1

A F#m Dm E     A   F#m
Free     as a bird
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Dm       E          A        F#m
It´s the next best thing to be
Dm   G    C    Am   Esus4  E
Free as a bird

A    F#m  Dm  E        A   F#m
Home,         home and dry
Dm     E      A         F#m
Like a homing bird I¹ll fly
Dm   G       C    Am   Esus4  E
As a bird on wings

Bridge 2

Fmaj7                 F#m7b5
What ever happened to the life that we once knew
G               E
Always made me feel so free

Guitar Solo w/slide

   C      Am       Fm        G        C      Am       Fm       G
     ~~~~~~~~~~~                         ~~~~~~~~~~~
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-/17------------|--------18/20---|-2017----------|-13/1615--8/---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

  C         Am       Fm        G      A     F#m ...
                                        ~~~~~
|-12--12/1712-----|-8/1110---3--|---9-------------
|------------------|--------------|-----------------
|------------------|--------------|-/9--------------
|------------------|--------------|-----------------
|------------------|--------------|-----------------
|------------------|--------------|-----------------
                                       Free...

A F#m Dm E     A   F#m
Free     as a bird
Dm       E           A      F#m
It´s the next best thing to be

Coda w/slide

  Dm      G        A      F#m     Dm      E       A      F#m
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|-/5-----(1)/2--|---------------|-----5------/7-|
|---------------|---------------|-/2------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
   Free   as a    bird                Free as a    bird

                                                   w/o slide
  Dm      E       A      F#m      Dm     G         A
|---------------|---------------|---------------|---------------||
|--/1-----------|--/5----(1)/2--|---------------|--2------------||
|---------------|---------------|-/2------------|--2------------||
|---------------|---------------|---------------|--2------------||
|---------------|---------------|---------------|--0------------||
|---------------|---------------|---------------|---------------||
     Free as a    bird               Oh______________.

Get back

[Sweet Loretta Fat thought she was a cleaner but she was a frying pan.]

Jojo was a man who thought he was a loner
But he knew it wouldn't last.
Jojo left his home in Tucson, Arizona
For some California grass.

Get back, get back.
Get back to where you once belonged
Get back, get back.
Get back to where you once belonged.
Get back Jojo. Go home

Get back, get back.
Back to where you once belonged
Get back, get back.
Back to where you once belonged.
Get back Jo.

Sweet Loretta Martin thought she was a woman
But she was another man
All the girls around her say she's got it coming
But she gets it while she can

Get back, get back.
Get back to where you once belonged
Get back, get back.
Get back to where you once belonged.
Get back Loretta. Go home

Get back, get back.
Get back to where you once belonged
Get back, get back.
Get back to where you once belonged.
Get back Loretta
Your mother's waiting for you
Wearing her high-heel shoes
And her low-neck sweater
Get on home Loretta
Get back, get back.
Get back to where you once belonged.

[Thanks, Mo! ...on behalf of the group I hope we passed the audition.]

Anglès

Girl

Is there anybody gone to listen to my story
All about the girl who came to stay?
She's the kind of girl you want so much
It makes you sorry;
Still, you don't regret a single day.
Ah girl! Girl!

She's the kind of girl who puts you down
When friends are there, you feel a fool.
Didididi..
When you say she's looking good
She acts as if it's understood.
She's cool, cool, cool, cool,
Girl! Girl! [Was she]

When I think of all the times I've tried to leave her
She will turn to me and start to cry;
And she promises the earth to me
And I believe her.
After all this times I don't know why.
Ah, girl! Girl!

She's the kind of girl who puts you down when friends are there,
You feel a fool.
When you say she's looking good, she acts as if it's understood.
She's cool, cool, cool, cool, Girl! Girl!

Anglès
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Was she told when she was young the pain
Would lead to pleasure?
Did she understand it when they said
That a man must break his back to earn
His day of leisure?
Will she still believe it when he's dead?
Ah girl! Girl! Girl!

Hello goodbye

You say yes, I say no.
You say stop and I say go go go, oh no.
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello.

I say high, you say low.
You say why and I say I don't know, oh no.
You say goodbye and I say hello
(Hello Goodbye Hello Goodbye) hello hello
(Hello Goodbye) I don't know why you say goodbye, I say hello
(Hello Goodbye Hello Goodbye) hello hello
(Hello Goodbye) I don't know why you say goodbye
(Hello Goodbye) I say goodbye.

Why why why why why why do you say goodbye goodbye, oh no?

You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello.

You say yes (I say "yes") I say no (but I may mean no.)
You say stop (I can stay) and I say go go go (till it's time to go oh), oh no.
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say goodbye
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello hello.

Hela heba helloa CHA CHA, hela...

Anglès

Help

Help, I need somebody,
Help, not just anybody,
Help, you know I need someone, help.

When I was younger, so much younger than today,
I never needed anybody's help in any way.
But now these days are gone, I'm not so self assured,
Now I find I've changed my mind and opened up the doors.

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being round.
Help me, get my feet back on the ground,
Won't you please, please help me?

And now my life has changed in oh so many ways,
My independence seems to vanish in the haze.
But every now and then I feel so insecure,
I know that I just need you like I've never done before.

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being round.
Help me, get my feet back on the ground,

Anglès

Won't you please, please help me.

When I was younger, so much younger than today,
I never needed anybody's help in any way.
But now these daya are gone, I'm not so self assured,
Now I find I've changed my mind and opened up the doors.

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being round.
Help me, get my feet back on the ground,
Won't you please, please help me, help me, help me, oh.

Help!

Help!

 Bm     Bm/A
Help! I need somebody
 G             G/F#
Help! Not just anybody
 E
Help! You know I need someone,
 A
Help!

A                            C#m            F#m
 When I was younger, so much younger than today,
                          D      G    A
I never needed anybody´s help in any way.
                                C#m             F#m
But now those days are gone I´m not so self-assured,
                                        D    G       A
Now I find I´ve changed my mind, I´ve opened up the door.

 Bm                                Bm/A       G                        G/F#
Help me if you can I´m feeling down,   and I do appreciate you being ´round.
 E                                                  A
Help me get my feet back on the ground, won´t you please please help me.

                           C#m             F#m
And now my life has changed in oh so many ways,
                           D     G       A
My independence seemed to vanish in the haze.
                         C#m          F#m
But every now and then I feel so insecure,
                                       D     G      A
I know that I just need you like I´ve never done before.

Tornada

Repite el parrafo del principio

Tornada
              A    A6
Help me, help me, ooo.

Anglès

Here comes the sun

Here comes the sun, here comes the sun,
and I say it's all right

Little darling, it's been a long cold lonely winter
Little darling, it feels like years since it's been here
Here comes the sun, here comes the sun
and I say it's all right

Little darling, the smiles returning to the faces
Little darling, it seems like years since it's been here
Here comes the sun, here comes the sun
and I say it's all right

Sun, sun, sun, here it comes...
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Sun, sun, sun, here it comes...
Sun, sun, sun, here it comes...
Sun, sun, sun, here it comes...
Sun, sun, sun, here it comes...

Little darling, I feel that ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since it's been clear
Here comes the sun, here comes the sun,
and I say it's all right
It's all right

Here comes the sun

(escrit per - George Harrison
Veu: Peter Tosh
Harmonies: Bunny wailer
1971
produït pels Wailers)

Ummm, little darling, it´s been a long, long lonely winter
Little darling, it seems like years since it´s been here
Here comes the sun
Here comes the sun
And I say, it´s alright

Little darling, the smiles are returning to their faces
Little darling, it seems like years since they been there
But, here comes the sun
Here comes the sun
And I say, it´s all right
[and I know it is, right here]

Little darling, ummm, I see the ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since they been there
But here comes the sun
There goes the snow
And I say, it´s all right
[I know it is, gonna be right here]
it´s all right
I see the ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since they been there
Here comes the sun
There goes the snow
And I say, it´s all right, it´s all right
[and I know]

Ummmmmh, little darling, the smiles are returning to their faces
Little darling, it seems like years since they been there
Here comes the sun
I say, here comes the sun
I say, it´s all right [it´s all right and I know it is, tell me one more time]
it´s all right
Ummmmmh [it´s all right] little darling, little darling...

Anglès

Here comes the sun

THE BEATLES (GEORGE HARRISON) – HERE COMES THE SUN

(Celleta al trast 7)
-> |(arpegi)|

A                   Dmaj7          B7
Here comes the sun, here comes the sun,
          A             | D6 Asus2 D6 Asus2 E7 |
and I say it's all right

A                           D6               E7
Little darling, it's been a long cold lonely winter
A                             D6                    E7

Català

Little darling, it feels like years since it's been here
A                   Dmaj7          B7
Here comes the sun, here comes the sun
          A             | D6 Asus2 D6 Asus2 E7 |
and I say it's all right

Little darling, the smiles returning to the faces
Little darling, it seems like years since it's been here
Here comes the sun, here comes the sun
and I say it's all right

(notes E-G#-B) C    G    D            A       E7
               Sun, sun, sun, here it comes...
               Sun, sun, sun, here it comes...
               Sun, sun, sun, here it comes...
               Sun, sun, sun, here it comes...
               C    G    D            A       E7 - E7sus4
               Sun, sun, sun, here it comes...

Little darling, I feel that ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since it's been clear
Here comes the sun, here comes the sun,
and I say it's all right
              | D6 Asus2 D6 Asus2 E7 |
It's all right

Final: | C G/A G D | A/E

Hey jude

Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song and make it better.
Remember to let her into your heart,
Then you can start to make it better.

Hey Jude, don't be afraid.
You were made to go out and get her.
The minute you let her under your skin,
Then you begin to make it better.

And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain,
Don't carry the world upon your shoulders.
For well you know that it's a fool who plays it cool
By making his world a little colder.

Hey Jude, don't let me down.
You have found her, now go and get her.
Remember to let her into your heart,
Then you can start to make it better.

So let it out and let it in, hey Jude, begin,
You're waiting for someone to perform with.
And don't you know that it's just you, hey Jude, you'll do,
The movement you need is on your shoulder.

Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song and make it better.
Remember to let her under your skin,
Then you'll begin to make it
Better better better better better better, oh.

Na na na, na-na-na-na, na-na-na-na, hey Jude...
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Hey Jude

F   C    C7    F

Hey jude don´t make in bad, take the sad song and make it better

B   F   C7    F

Remember to let her into your heart, then you can start to make it better

F    C    C7    F
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Hey jude don´t be afraid, you were made to go out get her.

B   F      C7    F

The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.

F7  B

Any any time you feel the pain, Hey Jude,

Gm7    C7    F

Refrain, don´t carry the world upon your shoulders

F7     B      Gm7

For now you know that it´s a fool who plays it cool

C7     F     F7

By making his world a little colder.  Da da da da da da da da da.

F     C      C7      F

Hey Jude, don´t let me down, you have found her, now go and get her.

B      F      C7      F

Rememberto let her into your heart, then you can start to make in better.

Hey Jude

HEY JUDE, DON´T MAKE IT BAD
TAKE A SAD SONG AND MAKE IN BETTER
REMEMBER TO LET HER INTO YOUR HEART
THEN YOU CAN START TO MAKE IT BETTER
HEY JUDE, DON´T BE AFRAID
YOU WERE MADE TO GO OUT AND GET HER
THE MINUTE YOU LET HER UNDER YOUR SKIN
THEN YOU BEGIN TO MAKE IT BETTER

AND ANY TIME YOU FEEL THE PAIN
HEY JUDE, REFRAIN, DON´T CARRY THE WORLD UPON YOU SHOULDER
FOR WELL YOU KNOW THAT IT´S A FOOL WHO PLAYS IT COOL
BY MAKING HIS WORLD A LITTLE COLDER
DA DA DA DA DA DA DA DA DA

HEY JUDE, DON´T LET ME DOWN
YOU HAVE FOUND HER NOW GO AND GET HER
REMEMBER TO LET HER INTO YOUR HEART
THEY YOU CAN START TO MAKE IT BETTER

SO LET IT OUT AND LET IT IN
HEY JUDE, BEGIN, YOU´RE WAITING FOR SOMEONE TO PERFORM WITH
AND DON´T YOU KNOW TAHT IT´S JUST YOU
HEY JUDE, YOU´LL DO
THE MOVEMENT YOU NEED IS ON YOU SHOULDER
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA YEH

HEY JUDE, DON´T MADE IT BAD
TAKE A SAD SONG AND MAKE IT BETTER
REMEMBER TO LET HER UNDER YOUR SKIN
THEN YOU´LL BEGIN TO MAKE IT BETTER, BETTER, BETTER, BETTER, BETTER,
BETTER OH
YEH, YEH, YEH, YEH, YEH, YEH, YEH DA DA DA DA, DA DA DA DA HEY JUDE DA DA
DA DA DA DA DA HEY JUDE

Anglès

I should have know better

I should have known better with a girl like you, that I
Would love everything that you do; and I do, hey, hey, hey, and I do.
Whoa, oh, I never realized what a kiss could be, this could
Only happen to me; can't you see, can't you see,
That when I tell you that I love you, oh, you're gonna say
You love me too, hoo, hoo, hoo, hoo, oh,
And when I ask you to be mine, you're gonna say you love me
Too. You love me too, you love me too.

Anglès

I want to hold your hand

Oh yeah, I'll tell you something,
I think you'll understand.
When I'll say that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.

Oh please, say to me
You'll let me be your man
And please, say to me
You'll let me hold your hand.
Now let me hold your hand,
I want to hold your hand.

And when I touch you I feel happy inside.
It's such a feeling that my love
I can't hide, I can't hide, I can't hide.

Yeah, you've got that something,
I think you'll understand.
When I'll say that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.

And when I touch you I feel happy inside.
It's such a feeling that my love
I can't hide, I can't hide, I can't hide.

Yeh, you've got that something,
I think you'll understand.
When I'll feel that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.

Anglès

I will

Who knows how long I´ve loved you,
You know I love you still,
Will I wait a lonely lifetime,
If you want me to I will.

For if I ever saw you,
I didn´t catch your name,
But it never really mattered,
I will always feel the same.

Love you forever and forever,
Love you with all my heart;
Love you whenever we´re together,
Love you when we´re apart.

And when at last I find you,
Your song will fill the air,
Sing it loud so I can hear you,
Make it easy to be near you,
For the things you do endear you to me,
you know I will.
I will.
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From: hertzberg@elwood.enet.dec.com (Marc Hertzberg (History: Love It Or Leave It))

I WILL

by Lennon/McCartney

      G        Em        Am         D
Who knows how long I´ve loved you?
     G      Em       Bm
You know I love you still.
 G7     C      D      Em       Am  G
Will I wait a lonely lifetime?
        C       D    G    Em  Am  D
If you want me to I will.

    C          D     Em
   Love you forever and forever,
    C            D       G
   Love you with all my heart.
    C           D     Em
   Love you whenever we´re together,
    A                    D
   Love you when we´re apart.

For if I ever saw you,
I didn´t catch your name.
But it never really mattered;
I will always feel the same.

   Love you forever and forever, etc.

And when at last I find you,
A song will fill the air.
Sing it loud so I can hear you.
Make it easy to endear you to me,
Ah, you know I will.

From: Harlan L Thompson

I WILL- The Beatles

F Dm7 Gm7 C7
     F         Dm7        Gm7   C7
Who knows how long I´ve loved you
     F      Dm        Am
You know I love you still
F7      Bb      C7     Dm     F
Will I wait a lonely lifetime
        Bb     C7    F   Dm7 Gm7 C7
If you want me to I will

     F    Dm7  Gm7   C7
For if I ever saw you
    F     Dm         Am
I didn´t catch your name
F7      Bb     C7     Dm     F
But it never really mattered
         Bb    C7       F   F7
I will always feel the same

CHORUS:
Bb         C7    Dm7
Love you forever and forever
Gm             C7      F   F7
Love you with all my heart
Bb            C7  Dm7
Love you whenever we´re together
G7                    C7
Love you when we´re apart

      F      Dm7    Gm7   C7
And when at last I find you
          F      Dm      Am
Your song will fill the air
F7       Bb      C7    Dm Bb F
Sing it loud so I can hear you
         Bb  C7    Dm Bb F
Make it easy to be near you
          Bb        C7   Dm       F
For the things you do endear you to me
Bb       C7     Db7
Ah, you know I will
   F  F7
I will
Bb    F/C C7 Dm7  Gm7 C7 F
La la la...

Db7: x x 3 4 2 4   F/C: x 3 3 2 1 1
Dm7: x x 0 2 1 1   Gm7: 3 5 3 3 6 3

(from The White Album, 1968)
(sent by Harlan at harlant@hawaii.edu)

I'll cry instead

I've got every reason on earth to be mad, 'cause I've just
Lost the only girl I had. If I could get my way, I'd get
Myself locked up today, but I can't so I cry instead.
I've got a chip on my shoulder that's bigger than my feet, I
Can't talk to people that I meet. If I could see you now,
I'd try to make you sad somehow, but I can't so I cry instead.
Don't want to cry when there's people there, I get shy when
They start to stare, I'm gonna hide myself away, ay hay;
But I'll come back again someday.
And when I do you'd better hide all the girls, I'm gonna
Break their hearts all 'round the world. Yes, I'm gonna
Break them in two, and show you what your loving man can
Do, until then I'll cry instead.

Anglès

If I fell

If I fell in love with you
Would you promise to be true
And help me understand
'cause I've been in love before
And I found that love was more
Than just holding hands

If I give my heart to you
I must be sure
From the very start
That you would love me more than her

If I trust in you oh please
Don't run and hide
If I love you too oh please
Don't hurt my pride like her
'cause I couldn't stand the pain
And I would be sad if our new love was in vain

So I hope you see that I
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Would love to love you
And that she will cry
When she learns we are two

If I fell in love with you

Imagine

Do                  Fa
 Imagine there's no haven,
Do                Fa
 it's easy if you try,
Do             Fa
 no hell below us,
Do             Fa
 above us only sky.
Lam              Rem
 Imagine all the people
Sol          Sol7
living for today.

Imagine there's no countries,
it isn't hard to do,
nothing to kill or die for
and no religion too.
Imagine all the people
living life in peace.

Fa       Sol       Do      Mi7
 You may say I'm a dreamer,
Fa       Sol          Do  Mi7
 but I'm not the only one.
Fa           Sol        Do      Mi7
 I hope some day you'll join us.
Fa       Sol        Do
 And the world will be as one.

Imagine no possessions
I wonder if you can,
no need for a greed or hunger
a brotherhood of man.
Imagine all the people
sharing all the world.

You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one.
I hope someday you'll join us.
And the world will be one.

Anglès

Imagine

                Imagine

Imagine there´s no heaven,
It´s easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today...
Imagine there´s no countries,
It isn’t hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...
You may say I´m a dreamer,
but I’m not the only one,
I hope some day you´ll join us,
And the world will live as one

Anglès

Imagine no possessions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of men,
imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I´m a dreamer,
but I’m not the only one,
I hope some day you´ll join us,
And the world will live as one

In my life

IN MY LIFE (Lennon & Mc Cartney)

Intro: A E A E

          A             F#m    A7
There are places I´ll remember
       D Dm         A
All my life, though some have changed
                      F#m     A7
Some forever, not for better
          D Dm      A
Some have gone, and some remain

          F#m             D
All these places had their moments
     G                     A
With lovers and friends, I still can recall
         F#m7              B7
Some are dead and some are living
   Dm            A              E
In my life, I´ve loved them all

       A                     F#m    A7
But of all these friends and lovers
         D  Dm     A
There is no one compares with you
                              F#m     A7
And these memories lose their meaning
      D        Dm      A
When I think of love as something new

         F#m                    D
Though I know I´ll never lose affection
    G                      A
For people and things that went before
  F#m7                            B7
I know I´ll often stop and think about them
   Dm            A             E
In my life, I´ll love you more

A F#m A7 D Dm A
A F#m A7 D Dm A

         F#m                    D
Though I know I´ll never lose affection
    G                      A
For people and things that went before
  F#m7                            B7
I know I´ll often stop and think about them
   Dm            A             E
In my life, I´ll love you more

A E A E

   Dm            A             E
In my life, I´ll love you more

A E A E7 A

riff1
e       5          4
B  2         2 3 5
G
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A
E

riff2
e       5          4 4 2 4      5
B  2         2 3 5
G
D
A
E

I´ll be back

I´ll Be Back

--------------------------------------------------------------------------------

(Lennon/McCartney) Lead Vocal: Lennon

You know if you break my heart I´ll go,
But I´ll be back again,
´cause I told you once before goodbye,
But I came back again.

I love you so
I´m the one who wants you,
Yes, I´m the one
Who wants you, oh ho, oh ho, oh

You could find better things to do,
Than to break my heart again,
This time I will try to show that I´m
Not trying to pretend.

I thought that you would realize
That if I ran away from you
That you would want me too,
But I got a big surprise,
Oh ho, oh ho, oh

You could find better things to do,
Than to break my heart again,
This time I will try to show that I´m
Not trying to pretend.

I wanna go but I hate to leave you,
You know I hate to leave you, oh ho, oh ho, oh
You, if you break my heart I´ll go,
But I´ll be back again.

Back to A Hard Day´s Night

Anglès

Let it be

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be, let it be, Let it be
Whisper words of wisdom, let it be.

Anglès

And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be, let it be, let it be, Yeah
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper Words of Wisdom, Let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper Words of Wisdom, Let it be

And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shine on until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be.

Love me do

Love, love me do.
You know I love you,
I'll always be true,
So please, love me do.
Whoa, love me do.

Love, love me do.
You know I love you,
I'll always be true,
So please, love me do.
Whoa, love me do.

Someone to love,
Somebody new.
Someone to love,
Someone like you.

Love, love me do.
You know I love you,
I'll always be true,
So please, love me do.
Whoa, love me do.

Love, love me do.
You know I love you,
I'll always be true,
So please, love me do.
Whoa, love me do.
Yeah, love me do.
Whoa, oh, love me do.

Anglès

Michelle

Michelle, ma belle.
These are words that go together well,
My Michelle.

Michelle, ma belle.
Sont les mots qui vont tres bien ensemble,
Tres bien ensemble.

I love you, I love you, I love you.
That's all I want to say.
Until I find a way
I will say the only words I know that
You'll understand.

I need you, I need you, I need you.
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I need to make you see,
Oh, what you mean to me.
Until I do I'm hoping you will
Know what I mean.

I love you.

I want you, I want you, I want you.
I think you know by now
I'll get to you somehow.
Until I do I'm telling you so
You'll understand.

I will say the only words I know that
You'll understand, my Michelle.

Norwegian wood

I once had a girl, or should I say, she once had me...
She showed me her room, isn't it good, norwegian wood?

She asked me to stay and she told me to sit anywhere,
So I looked around and I noticed there wasn't a chair.

I sat on a rug, biding my time, drinking her wine.
We talked until two and then she said, "It's time for bed"

She told me she worked in the morning and started to laugh.
I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath

And when I awoke, I was alone, this bird had flown
So I lit a fire, isn't it good, norwegian wood.

Anglès

Ob-la-di, Ob-la-da
 Ob-la-di, Ob-la-da
 Ob-la-di, ob-la-da
Desmond has a barrow in the market place
Molly is the singer in a band
Desmond says to Molly-girl I like your face
And Molly says this as she takes him by the hand.
Obladi oblada life goes on bra
Lala how the life goes on
Obladi Oblada life goes on bra
Lala how the life goes on.

Desmond takes a trolly to the jewellers store
Buys a twenty carat golden ring
Takes it back to Molly waiting at the door
And as he gives it to her she begins to sing.

In a couple of years they have built
A home sweet home
With a couple of kids running in the yard
Of Desmond and Molly Jones.

Happy ever after in the market place
Molly lets the children lend a hand
Desmond stays at home and does his pretty face
And in the evening she's a singer with the band.

And if you want some fun-take Obladi Oblada.

Anglès

Octopu´s Garden

I&#8217;d like to be under the sea
In a octopus&#8217;s garden in the shade
He&#8217;d let us in, knows where we&#8217;ve been
In his Octopus&#8217;s garden in the shade
I&#8217;d ask my friends to come and see
An Octopus&#8217;s  garden with me

Anglès

I&#8217;d like to be under the sea
In an Octopus&#8217;s garden in the shade

We would be warm below the storm
In our little hideaway beneath the waves
Resing our head on the sea bed
In an Octopus&#8217;s garden near a cave
We would sing and dance around
Because we know we can&#8217;t be found
I&#8217;d like to be under the sea
In an Octopus&#8217;s garden in the shade

We wold shout and swim about
The coral that lies beneath the waves
Oh what joy for every girl and boy
Knowing they&#8217;re happy and they&#8217;re safe
We would be so happy you and me
No one there to tell us what to do
I&#8217;d like to be under the sea
In an Octopus&#8217;s garden with you
In an Octopus&#8217;s garden whith you
In an Octopus&#8217;s garden whith you

Paperback writer

Paperback writer

Dear Sir or Madam, will you read my book?
It took me years to write, will you take a look?
Based on a novel by a man named Lear
And I need a job, so I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

It's the dirty story of a dirty man
And his clinging wife doesn't understand.
His son is working for the Daily Mail,
It's a steady job but he wants to be a paperback writer,
Paperback writer.

Paperback writer (writer, writer)

It's a thousand pages, give or take a few,
I'll be writing more in a week or two.
I can make it longer if you like the style,
I can change it round and I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

If you really like it you can have the rights,
It could make a million for you overnight.
If you must return it, you can send it here
But I need a break and I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

Paperback writer (writer, writer)

Paperback writer - paperback writer
Paperback writer - paperback writer

Anglès

Penny lane

In Penny Lane there is a barber showing photographs
Of every head he's had the pleasure to know.
And all the people that come and go
Stop and say hello.

On the corner is a banker with a motorcar,
The little children laugh at him behind his back.
And the banker never wears a mack
In the pouring rain, very strange.

Penny Lane is in my ears and in my eyes.
There beneath the blue suburban skies
I sit, and meanwhile back
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In penny Lane there is a fireman with an hourglass
And in his pocket is a portrait of the Queen.
He likes to keep his fire engine clean,
It's a clean machine.

Penny Lane is in my ears and in my eyes.
A four of fish and finger pies
In summer, meanwhile back

Behind the shelter in the middle of a roundabout
The pretty nurse is selling poppies from a tray
And tho' she feels as if she's in a play
She is anyway.

In Penny Lane the barber shaves another customer,
We see the banker sitting waiting for a trim.
And then the fireman rushes in
From the pouring rain, very strange.

Penny lane is in my ears and in my eyes.
There beneath the blue suburban skies
I sit, and meanwhile back.
Penny lane is in my ears and in my eyes.
There beneath the blue suburban skies,
Penny Lane.

penny lane

In Penny Lane there is a barber showing photgraphs
Of every head he´s had the pleasure to know.
And all the people that come and go
Stop and say hello

On the corner is a banker wiht a motocar,
The little children laugh at him behind his back.
And the banker never wears a mack
In the pouring rain, very strange

Penny Lane is in my ears and in my eyes.
There beneath the blue suburban skies
I sit, and meanwhile back

In Penny Lane there is a fireman whit and hourglass
And in his pocket is a portait of the Queen
He likes to keep his fire engine clean,
It´s a clean machine

Penny Lane is in my ears and in my eyes
Full of fish and fingers pies
In summer, meanwhile back

Behind the shelter in the middle of a roundabout
The pretty nurse us selling poppies from a tray
And though she feels as if she´s in a play
She is anyway

In Penny Lane the barber shaves another customer,
We see the banker sitting waiting for a trim.
And then the fireman rushes un
From pouring rain is very strange

Penny Lane is in my ears and in my eyes.
There beneath the blue suburban skies
I sit, and meanwhile back
Penny Lane is in my eats and in my eyes
There beneath the blue suburban skies,
             Penny Lane!!

Anglès

Please please me

Last night I said these words to my girl,
I know you never even try, girl,
C'mon...
Please please me, whoa yeah, like I please you.

You don't need me to show the way, love.
Why do I always have to say "love,"
C'mon...
Please please me, whoa yeah, like I please you.

I don't wanna sound complainin',
But you know there's always rain in my heart (in my heart).
I do all the pleasin' with you, it's so hard to reason
With you, whoah yeah, why do you make me blue.

Last night I said these words to my girl,
I know you never even try, girl,
C'mon...
Please please me, whoa yeah, like I please you.

Anglès

Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band

It was twenty years ago today,
Sgt. Pepper taught the band to play
They've been going in and out of style
But they're guaranteed to raise a smile.
So may I introduce to you
The act you've known for all these years,
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
We hope you will enjoy the show,
We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
Sit back and let the evening go.
Sgt. Pepper's lonely, Sgt. Pepper's lonely,
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
It's wonderful to be here,
It's certainly a thrill.
You're such a lovely audience,
We'd like to take you home with us,
We'd love to take you home.
I don't really want to stop the show,
But I thought that you might like to know,
That the singer's going to sing a song,
And he wants you all to sing along.
So let me introduce to you
The one and only Billy Shears
And Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Anglès

She loves you

She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah

You think you lost your love,
When I saw her yesterday.
It's you she's thinking of
And she told me what to say.
She says she loves you
And you know that can't be bad.
Yes, she loves you
And you know you should be glad. Ooh!

She said you hurt her so
She almost lost her mind.
She said to let you know
You're not the hurting kind.
She says she loves you
And you know that can't be bad.
Yes, she loves you
And you know you should be glad. Ooh!
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She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
And with a love like that
You know you should be glad.

And now it's up to you,
I think it's only fair,
Pride can hurt you, too,
Apologize to her
Because she loves you
And you know that can't be bad.
Yes, she loves you
And you know you should be glad. Ooh!

She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
And with a love like that
You know you should be glad.
With a love like that
You know you should be glad.
With a love like that,
You know you sho-o-ould
Be Glad!
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah Ye-ah.

Something

Something in the way she moves
Attracts me like no other lover
Something in the way she woos me

I don't want to leave her now
You know I believe her now

Somewhere in her smile she knows
That I don't need no other lover
Something in her style that shows me

Don't want to leave her now
You know I believe her now

You're asking me will my love grow
I don't know, I don't know
You stick around now it may show
I don't know, I don't know

Something in the way she knows
And all I have to do is think of her
Something in the things she shows me

Don't want to leave her now
You know I believe her now

Anglès

The fool on the hill

Day after day alone on the hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still,
But nobody wants to know him,
They can see that he's just a fool,
And he never gives an answer,
But the fool on the hill
Sees the sun going down,
And the eyes in his head,
See the world spinning around.

Well on his way his head in a cloud,
The man of a thousand voices talking percetly loud
But nobody ever hears him,
Or the sound he appears to make,
And he never seems to notice,
But the fool on the hill . . .
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Nobody seems to like him
They can tell what he wants to do.
And he never shows his feelings,
But the fool on the hill . . .

The long and winding road

The long and winding road that leads to your door,
Will never disappear,
I've seen that road before It always leads me here,
leads me to your door.

The wild and windy night the rain washed away,
Has left a pool of tears crying for the day.
Why leave me standing here, let me know the way
Many times I've been alone and many times I've cried
Anyway you'll never know the many ways I've tried, but
Still they lead me back to the long and winding road
You left me standing here a long, long time ago
Don't leave me waiting here, lead me to you door
Da, da, da, da--
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Things we said today

You say you will love me
If I have to go.
You'll be thinking of me,
Somehow I will know.
Someday when I'm lonely,
Wishing you weren't so far away,
Then I will remember
The things we said today.
You say you'll be mine, girl,
Until the end of time.
These days such a kind girl
Seems so hard to find.
Someday when we're dreaming,
Deep in love, not a lot to say.
Then we will tremember
The things we said today.
Me, I'm just the lucky kind.
Love to hear you say that love is luck.
And, though we may be blind,
Love is here to stay. And that's enough
To make you mine, girl,
Be the only one.
Love me all the time, girl.
We'll go on and on.
Someday when we're dreaming,
Deep in love, not a lot to say.
Then we will tremember
The things we said today.
Love me all the time, girl.
We'll go on and on.
Someday when we're dreaming,
Deep in love, not a lot to say.
Then we will tremember
The things we said today.

-------------------------------------------------------------------

[lam]
You say you will love me
If I have to go.
You'll be thinking of me,
Somehow I will know.

[Do]Someday when I'm [Do7]lonely,
[Fa]Wishing you weren't so [Sib]far away,
[lam]Then I will remember
The things we [mim]said to[lam]day.

[lam]
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You say you'll be mine, girl,
Until the end of time.
These days such a kind girl
Seems so hard to find.

[Do]Someday when we're [Do7]dreaming,
[Fa]Deep in love, not a [Sib]lot to say.
[lam]Then we will remember
The things we [mim]said to[La]day.

[La]Me, I'm just the [Re]lucky kind.
[Si]Love to hear you [Sib]say that [Mi]love is [La]luck.
[La]And, though we [Re]may be blind,
[Si]Love is here to [Sib]stay. And [Mi]that's eno[lam]ugh

[lam]
To make you mine, girl,
Be the only one.
Love me all the time, girl.
We'll go on and on.

[Do]Someday when we're [Do7]dreaming,
[Fa]Deep in love, not a [Sib]lot to say.
[lam]Then we will remember
The things we [mim]said to[La]day.

Me, I am just...
to make you mine...
Someday when...

[lam]

Ticket to ride

I think I'm gonna be sad,
I think it's today, yeah.
The girl that's driving me mad
Is going away.

She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
But she don't care.

She said that living with me
Is bringing her down yeah.
For she would never be free
When I was around.

She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
But she don't care.

I don't know why she's ridin' so high,
She ought to think twice,
She ought to do right by me.
Before she gets to saying goodbye,
She ought to think twice,
She ought to do right by me.

I think I'm gonna be sad,
I think it's today yeah.
The girl that's driving me mad
Is going away, yeah.

She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
But she don't care.

I don't know why she's ridin' so high,
She ought to think twice,
She ought to do right by me.
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Before she gets to saying goodbye,
She ought to think twice,
She ought to do right by me
.
She said that living with me,
Is bringing her down, yeah.
For she would never be free
When I was around.

Ah, she's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
She's got a ticket to ride,
But she don't care.

My baby don't care, my baby don't care.
My baby don't care, my baby don't care.
My baby don't care, my baby don't care.

Twist and shout

Well, shake it up, baby, now, (shake it up, baby)
Twist and shout. (twist and shout)
C'mon c'mon, c'mon, c'mon, baby, now, (come on baby)
Come on and work it on out. (work it on out)

Well, work it on out, honey. (work it on out)
You know you look so good. (look so good)
You know you got me goin', now, (got me goin')
Just like I knew you would. (like I knew you would)

Well, shake it up, baby, now, (shake it up, baby)
Twist and shout. (twist and shout)
C'mon, c'mon, c'mon, c'mon, baby, now, (come on baby)
Come on and work it on out. (work it on out)

You know you twist your little girl, (twist, little girl)
You know you twist so fine. (twist so fine)
Come on and twist a little closer, now, (twist a little closer)
And let me know that you're mine. (let me know you're mine)

Well, shake it up, baby, now, (shake it up, baby)
Twist and shout. (twist and shout)
C'mon, c'mon, c'mon, c'mon, baby, now, (come on baby)
Come on and work it on out. (work it on out)

You know you twist your little girl, (twist, little girl)
You know you twist so fine. (twist so fine)
Come on and twist a little closer, now, (twist a little closer)
And let me know that you're mine. (let me know you're mine)

Well, shake it, shake it, shake it, baby, now. (shake it up baby)
Well, shake it, shake it, shake it, baby, now. (shake it up baby)
Well, shake it, shake it, shake it, baby, now. (shake it up baby)
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We can work it out

Try to see it my way,
do I have to keep on talking till I can´t go on
while you see it your way, run the risk of knowing
that our love may soon be gone

We can work it out
We can work it out

Think of what you´re saying
you can get it wrong and still you think that
it´s all right

Think of what I´m saying we can work it out
and get it straight or say good night

We can work it out
We can work it out

Life is very short and there´s no time
for fussing and fighting my friend
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I have always thought that it´s a crime
so I will ask you once again

Try to see it my way,
only time will tell if I am right or I am wrong
while you see it your way
there´s a chance that we might fall apart
before too long

We can work it out
We can work it out

Life is very short and there´s no time
for fussing and fighting my friend
I have always thought that it´s a crime
so I will ask you once again

Try to see it my way,
only time will tell if I am right or I am wrong
while you see it your way
there´s a chance that we might fall apart
before too long

We can work it out
We can work it out

While my guitar gently weeps

I look at you all see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
I look at the floor and I see it needs sweeping
Still my guitar gently weeps
I don't know why nobody told you how to unfold your love
I don't know how someone controlled you
They bought and sold you.

I look at the world and I notice it's turning
While my guitar gently weeps
With every mistake we must surely be learning
Still my guitar gently weeps
I don't know how you were diverted
You were perverted too
I don't know how you were inverted
No one alerted you.

I look at you all see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
Look at you all...
Still my guitar gently weeps.
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With a little help from my friends

A little help from my friends
What would you think if I sang out of tune,
Would you stand up and walk out on me.
Lend me your ears and I'll sing you a song,
And I'll try not to sing out of key.
I get by with a little help from my friends,
I get high with a little help from my friends,
Going to try with a little help from my friends.
What do I do when my love is away.
(Does it worry you to be alone)
How do I feel by the end of the day
(Are you sad because you're on your own)
No I get by with a little help from my friends,
Do you need anybody,
I need somebody to love.
Could it be anybody
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I want somebody to love.
Would you believe in a love at first sight,
Yes I'm certain that it happens all the time.
What do you see when you turn out the light,
I can't tell you, but I know it's mine.
Oh I get by with a little help from my friends,
Do you need anybody,
I just need somebody to love,
Could it be anybody,
I want somebody to love.
I get by with a little help from my friends,
Yes I get by with a little help from my friends,
With a little help from my friends.

Yellow submarine

In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines

So we sailed up to the sun
Till we found the sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine

We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine

And our friends are all on board
Many more of them live next door
And the band begins to play

We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine

As we live a life of ease
Everyone of us has all we need
Sky of blue and sea of green
In our yellow submarine.

We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine

We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in our yellow submarine,
Yellow submarine, yellow submarine
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Yesterday

Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly, I'm not half to man I used to be,
There's a shadow hanging over me.
Oh, yesterday came suddenly.

Why she had to go I don't know she woldn't say.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Mm mm mm mm mm mm mm.
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Yesterday

Fa            Mim7          La7            Rem
Yesterday   all my troubles seemed so far away
Sib      Do7            Fa       Do    Sol7       Sib   Fa
now I need a place to hide away oh I belive in yesterday

Fa    Mim7       La7           Rem
Suddenly  i´m not half the man I used to be
Sib        Do7     Fa             Do    Sol7       Sib  Fa
there´s a shadow hanging over me oh I belive in yesterday

Mim7  La7  Rem     Sib        La         Do7      Fa
Why she had to go I don´t know she wouldn´t say
Mim7 La7  Rem         Sib         La         Do7  Fa
I said some thing wrong now I long for yesterday
Fa       Mim7         La7           Rem
Yesterday  love was such an easy game to play
Sib     Do7             Fa       Do     Sol7      Sib   Fa
now I need a place to hide away oh I belive in yesterday

Mim7  La7  Rem     Sib       La        Do7      Fa
Why she had to go I don´t know she wouldn´t say
Mim7 La7  Rem        Sib         La         Do7  Fa
I said some thing wrong now I long for yesterday
Fa       Mim7         La7           Rem
Yesterday  love was such an easy game to play
Sib     Do7              Fa       Do     Sol7     Sib   Fa
now I need a place to hide away oh I belive in yesterday

Sol7           Sib     Fa

AQUESTA CANÇO VA DEDICADA A LA CLARA (curs de monitors 904 )

Català

bebe

como los olivos

como los olivos sudan aceite
mi cuerpo resbala sobre tu piel
duerme hombre tranquilo e el jardin, del Eden
que la humedad desprende sabor a miel!!

Silueta de duende que duerme en mi cama
con alma de río que quita mi sed
riega mis senderos hasta que florezca el Eden
que la humedad es fresca al amanecer!!

Te robaré algún cabello
para amarrarlo a las trenzas de mi pelo
y si te vas me iré contigo
sin movimiento no perderá el tiempo

sobre las caderas se mueve mi falda
con el tintineo de tu risa y tu jaleo
y al volver la noche me tendrá mimada
bajo una luna de cenizas plateadas

sobre las caderas se mueve mi falda , mírame
con el tintineo de tu risa y tu jaleo
y al volver la noche me tendrá mimada ah ah ah ah
bajo una lunita de cenizas plateadas

porqué:
Te robaré algún cabello
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para amarrarlo a las trenzas de mi pelo
y si te vas me iré contigo
sin movimiento no perderá el tiempo
ay ay ay ay aaaa

yo soy del sur tu eres del norte
no hablas mos el mismo idioma pero haremos que no importe
yo soy del sur tu eres del norte
no hablamos el mismo idioma pero haremos que no importe

porqué:
te robaré hasta el alma
te enseñare a bailar
te voy a dar mi piel hasta hacerte enloquecer
te robaré hasta el alma
te enseñare a bailar
te voy a dar mi pile hasta pedirme más

yo:
Te robaré algún cabello
para amarrarlo a las trenzas de mi pelo
y si te vas me iré contigo
sin movimiento no perderá el tiempo

con mis manos

Cuando estás ya no estan los demés
cuando te vas, tengo ganas de llorar
perdía, en el sillón de mi cuarto
pienso en ti con mis manos.

k hacer,
no tengo ganas de salir pk
siempre tienes k huir perdía
en l sillón de mi cuarto
pienso en ti con mis manos.

una y otra vez, dulce barbaridad
el no controlar la forma de parar
no pienso llorar, de eso ya me cansé
hoy voy a chillar voy a andar con mis pies
no pienso llorar, de eso ya me cansé
hoy voy a chillar voy a andar con mis pies
laralaralaralala, laralaralarala
laralaralaralala, laralaralala

otra vez, he hecho comida para dos
otra vez, me ha parecido oír tu voz
otra vez, empiezo a deslizarme en el sillón
pa darle a mi imaginación

te pienso, rodeándome
te siento, adentrándote
perdía, en el sillón de mi cuarto
pienso en ti con mis manos

una y otra vez...
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Bee Gees

Islands in the stream

Baby when I met you there was peace unknown
I set out to get you with a fine tooth comb
I was soft inside
There was something going on
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You do something to me that I can't explain
Hold me closer and I feel no pain
Every beat of my heart
We got something going on
Tender love is blind
It requires a dedication
All this love we feel needs no conversation
We can ride it together , ah ha
Making love with each other , ah ha

Islands in the stream
That is what we are
No one in between
How can we be wrong
Sail away with me
To another world
And we rely on each other , ah ha
>From one lover to another , ah ha

I can't live without you if the love was gone
Everything is nothing when you got no one
And you walk in the night
Slowly losing sight of the real thing
But that won't happen to us and we got no doubt
Too deep in love and we got no way out
And the message is clear
This could be the year for the real thing
No more will you cry
Baby I will hurt you never
We start and end as one
In love forever
We can ride it together , ah ha
Making love with each other , ah ha

Islands in the stream
That is what we are
No one in between
How can we be wrong
Sail away with me
To another world
And we rely on each other , ah ha
>From one lover to another , ah ha

Stayin' alive

Well, you can tell by the way I use my walk,
I'm a woman's man: no time to talk.
Music loud and women warm, I've been kicked around
since I was born.
And now it's all right. It's OK.
And you may look the other way.
We can try to understand
the New York Time's effect on man.

Whether you're a brother or whether you're a mother,
you're stayin' alive, stayin' alive.
Feel the city breakin' and everybody shakin',
and we're stayin' alive, stayin' alive.
Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive.
Ah, ha, ha, ha, stayin' alive.

Well now, I get low and I get high,
and if I can't get either, I really try.
Got the wings of heaven on my shoes.
I'm a dancin' man and I just can't lose.
You know it's all right. It's OK.
I'll live to see another day.
We can try to understand
the New York Time's effect on man.

Whether you're a brother or whether you're a mother,
you're stayin' alive, stayin' alive.
Feel the city breakin' and everybody shakin',
and we're stayin' alive, stayin' alive.
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Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive.
Ah, ha, ha, ha, stayin' alive.

Life goin' nowhere. Somebody help me.
Somebody help me, yeah.
Life goin' nowhere. Somebody help me.
Somebody help me yeah. Stayin' alive.

Well, you can tell by the way I use my walk,
I'm a woman's man: no time to talk.
Music loud and women warm, I've been kicked around
since I was born.
And now it's all right. It's OK.
And you may look the other way.
We can try to understand
the New York Time's effect on man.

Whether you're a brother or whether you're a mother,
you're stayin' alive, stayin' alive.
Feel the city breakin' and everybody shakin',
and we're stayin' alive, stayin' alive.
Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive.
Ah, ha, ha, ha, stayin' alive.

Life goin' nowhere. Somebody help me.
Somebody help me, yeah.
Life goin' nowhere. Somebody help me yeah.
I'm Stayin' alive.

Belen, Ana

La muralla

Para hacer una muralla
tráiganme todas las manos
tráiganme todas las manos
los negros sus manos negras
los blancos sus blancas manos
Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte
desde el monte hasta la playa
allá sobre el horizonte

¡Tun tun! ¿Quién es?
Una rosa y un clavel...
¡Abre la muralla!
¡Tun tun! ¿Quién es?
El sable del coronel
¡Cierra la muralla!
¡Tun tun! ¿Quién es?
La paloma y el laurel
¡Abre la muralla!
¡Tun tun! ¿Quién es?
El alacrán y el ciempiés...
¡Cierra la muralla!

Al corazón del amigo Abre la muralla
Al veneno y al puñal Cierra la muralla
Al mirto y la yerbabuena Abre la muralla
Al diente de la serpiente Cierra la muralla
Al ruiseñor en la flor Abre la muralla...

Alcemos una muralla
juntando todas las manos
los negros sus manos negras
los blancos sus blancas manos
Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte
desde el monte hasta la playa
allá sobre el horizonte...
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La puerta de Alcalà

LA PUERTA DE ALCALÁ

acompaño a mi sombra por la avenida,
mis pasos se pierden entre tanta gente,
busco una puerta, una salida donde convivan pasado y presente…
De pronto me paro, alguien me observa,
levanto la vista, me encuentro con ella.
Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está,
viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá.

Una mañana fría llegó Carlos III,
con aire insigne se quitó el sombrero,
muy lentamente bajó de su caballo,
con voz profunda le dijo a su lacayo:
Ahí está la Puerta de Alcalá.
Ahí está, ahí está,
viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá.
lanceros con casaca,
monarcas de otras tierras fanfarrones
que llegan inventando la guerra,
milicias que resisten bajo el no pasarán
y el sueño eterno como viene se va.
Y ahí está, ahí está, la Puerta de Alcalá.
Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá.

Todos los tiranos se abrazan como hermanos
exhibiendo a las gentes sus calvas indecente,
mandadas de mangante,
doscientos estudiantes inician la revuelta,
son los años sesenta,
y ahí está, ahí está, la Puerta de Alcalá.
Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá.

Un travestí perdido,
un guardia pendenciero,
pelos colorados, chinchetas en los cueros,
rockeros insurgentes, modernos complacientes,
poetas y colgados, aires de libertad,
y ahí está la Puerta de Alcalá.
Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá.

Miro de frente, me pierdo en sus ojos,
sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña,
no intento esconderme, nadie la engaña,
toda la vida pasa por su mirada.
Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala,
la Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.

Castellà

No sé por qué te quiero

(Con Antonio Banderas)

Ana Belén:
No se porqué te quiero
será que tengo alma de bolero
tu siempre buscas lo que no tengo,
te busco en todos y no te encuentro.
Digo tu nombre cuando no debo.
No se porqué te quiero.
Si voy a tientas tu vas in frenos
Te me apareces en los espejos
como una sombra de cuerpo entero
Yo me pellizco y no me lo creo.
Antonio Banderas:
Si no me hicieran falta tus besos
mes tratarias mejor que a un perro
Piensa que es libre poque anda suelto
Mientras rrastra la soga al cuello.
Ana Belén:
Querer como te quiero

Castellà

no va a caber en ningún bolero
Te me desbordas dentro del pecho
me robas tantas horas de sueño
Me miento tanto que me lo creo.
Antonio Banderas:
Si no me hicieran falta tus besos
me tratarias mejor que aun perro
piensa que es libre porque anda suelto
mientras arrastra la soga al cuello.
Los Dos:
Querer como te quiero
No tiene nombre ni documentos
No tiene madre, no tiene precio
Soy hoja seca que arrastra el viento
Medio feliz en medio del cielo

Sólo le pido a Dios

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente
que la reseca muerte no me encuentre
vacía y sola sin haber hecho lo suficiente

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente
que no me abofeteen la otra mejilla
después de que una garra me arañó a esta suerte

Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente
desahuciado está el que tiene que marcharse
a vivir una cultura diferente

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
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Berri txarrak

500 urte eta gero

Mendez-mende zen prestatua
eta zehazki pentsatua
Mundu berri bat aurkitzean
herri lurrak suntsitzea
bertako kultura deuseztea

Aberastasunak hartuta
ta hizkuntza inposatuta
Arrazakeriaren bidez
esklabutza lana ordez
bete gaituzte dena gezurrez,
saminez

ETA AMERIKAZ ARI GARELA
EUSKAL HERRIAN BERDINA DELA
500 URTETAN BEHIN TA BERRIZ EGINA
HERRI HAUETAN EREINEZ MINA

Errugabeak diren arren
arrazoia ukatu egin zaie
Indarkeria behin ta berriz
jipoi guztiak estaliz
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meatxuak erabiliz

Sarraski osoa ospatuz
irabazitakoak zenbatuz
Herri baten egoeraren
jabe direla uste arren
erakutsiko dugu zer garen,
nor garen

ETA AMERIKAZ ARI GARELA
EUSKAL HERRIAN BERDINA DELA
500 URTETAN BEHIN TA BERRIZ EGINA
HERRI HAUETAN EREINEZ MINA

Adierazi beharra

Gezur ofizialaren
aurrean sentitzen
dudan amorrua.
Zapalkuntza estaltzen
dutenenganako
gorroto bizia.

Sentitzen dudana
adierazi beharra.

Jaio nintzen herriak
bihotzean sortzen
dit harrotasuna
preso baten amari
nik zor diodana
da begirunea.

Sentitzen dudana
adierazi beharra.

Horregatik kanta bihurtzen da
barrua kanporatuz
sentimenen komunikabide
hitzen adierazbide
adi ta entzun.

Sentitzen dudana
adierazi beharra
bizitzen dudana
adierazi beharra.

Euskera

Ardifiziala

Lau medikuren artean
laborategi batean
bizitza sortu nahiean
aspaldi dakigu
jaiotzaren sekretua
zientziaren laguntzarik
gabe sortua

Gizakia izango ote da
Dolly-(re)n hurrena,
giza eboluzioaren azkena?
Gelditzen saia gaitezen, erokeria hau,
gure moralak bizirik baitirau

Hi, alu puta seme hori!
Nortasun ezberdinen borrero,
saia hadi zeozer topatzen,
ta sortutakoa deusezten!

Etikari buruz bi hitz:
ez manipulaziorik
ezta gizaki kopiarik
gezurra dirudi;

Euskera

guzti hau egin ondoren
ez genuke lorik egingo,
guk bederen

Gizarte honen jainkoa
zientzia ari da bihurtzen
eta gauza naturalak
ahazten, suntsitzen ta hiltzen

Aspaldian utzitako zelda

jakin nahi nuke nork betetzen duen orain
nik utzitako zelda
ea entelegatzen duen hormako izkribu tipia :
"eroria burrukara"

ea alboko zeldatik inork hots egiten dion
komuneko plastikozko tuberia soltatuz
telefonoz bezala mintzatzeko
ea hango egunak eternal dirauen,
gauak izotzezko,
egunsentiak esne garratza diren

ea errekuentoan mirilatik so egiten duen begiak
[surveillir et punir]
inor ikusten duen, edo jadanik inor ere ez
[denak ala inor ez]

jakin nahi nuke ihes egin genuenok
benetan ihes egin genuen
ala ihes egitearena, bizitzen irauteko
atxakia hutsa izan zen

Euskera

Begiratu

Voy por la calle
siento que tengo demasiadas sombras
triste
de que la vida
tarde tanto en acabar.
Controlado
en las calles uniformadas
este sistema
no soy capaz
de cambiar mas cosas de sitio.

En esta reunion
en esta reunion lamada hazlo con rabia
para no cerrar con
represion, palizas y tortura
la prision
si caes en este pueblo vencido
no puede desistir
y siempre el pueblo
sigue peleando todos los dias.

Mira
un plueblo sin fronteras
mira
como se encuentra.

Castellà

Begiratu

Kaletik noa
itzalak gehiegi ditudala
somatzen dut
nahigabeturik
bizitzeak amaiera
duen motelaren beldur
kontrolaturik
uniformaturiko kaleetan
sistema honek
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besterikan lekualdatzeko
ez da gai.

Bilkura hontan
amorruz egin bilkura izeneko
errepresio, jipoi eta torturaz
ez zarrazteko
prisioa
herri hondatu hontan
lurreratu ezkero
ezin du etsi
ta beti herriak
dirau borrokan egunero.

Begira
mugarik gabeko herria
begira
nola aurkitzen den.

Berba eta Irudia

Ez da inposatzen: gehiengoa da
ez da kutsatzen: garapena da

Berba eta irudia kontrola
hau da mende berria mundu zahar batian (batean)
Ez al gara konturatzen
egia desitxuratzen
dutela hitzak aldatzen

Interpretazioak eta intentsioak
dira interakzioak

Ez da homofobia: familia da
Ez da tortura: efikazia da

Berba eta irudia kontrola
hau da mende berria mundu zahar batian (batean)
Ez al gara konturatzen
egia desitxuratzen
dutela hitzak aldatzen

Interpretazioak eta intentsioak
dira interakzioak

Berba eta irudia
beharrezkoa den guztia
Berba eta irudia
gure tragikomedia

Ez al gara konturatzen
egia desitxuratzen
dutela hitzak aldatzen

Interpretazioak eta intentsioak
dira interakzioak

Euskera

Betiko leloaren betiko leloa

NO jaunak, NO jaunak
erantzun bakarra
kaxkarra
errealitateari bizkarra
ostrukaren ahalegin
itxi dezagun Egin
sistema “una, grande, libre” honekin
polizia ta kaka guzia
dira herri puta honen minbizia
gure geroa argituz doa
baina oztopoa
betiko leloaren betiko leloa

Euskera

Honek ez du atzera bueltarik

NO jauna, No jauna
beti EZ esaten
ukatzen
gu eta gutarrak desesperatzen
gorrarena egiten
gezurrak eraikitzen
senide bat
senide bi
bitartean sofritzen
begiak itxi
demokrata bitxi
atzerakoien artean harribitxi
pitxitxi
zure lagunen iritziz

pake arriskua
akabo zirkua
irentsi listua
gorbata estuan
ta zure lana
jana eta edana
itxura ia dana
arazorik balego
jo komunikabideengana
jo komunikabideengana
berriz ere zaunkatzeko
betiko leloaren betiko leloa

Honek ezdu atzera bueltarik
pakea dator orain

“No cederemos al chantaje”

Honek ez du atzera bueltarik
erabakia gurea delako
geurea
pakea dator orain.

Biluzik

Erantzi eta gero
oheratzerakoan,
orduan etortzen zaizkit
galderak eta dudak
begiak itxi eta
argia itzalita
biluzikan jartzen naute
tristuraren aurrean

Zaila da bakardadea onartzea

Ez al dun sentitzen ? ?

Izara tarte hontan
ittotzen naizelarik
izkutuko miseriek
arnasa hartzen dute ;
eztanda egin eta
desagertu nahi nuke
ta inork nire falta
somatzen duen jakin

Zaila da bakardadea onartzea

Maskara kenduta
esaidan ez al dunan
berdina sentitzen erraietan

Zaila da bakardadea onartzea,
lan nekeza.
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Bisai Berriak

Mendeetan barrena gordea
Harri bat bihotzean
Lan eginez herri bihurtua
Taupada bakoitzean

Elorrixon zu ta ni
Bi indar, bi argi
Iraganeko bi zubi
Ta geroaren irudi

Elorrixon zu ta ni
Bi indar ta bi argi
Zeru zati honetan
Izarra bateginik

Bisai berriak ditu orainak
Segitzeko ustean
Iraultza baten zainak
Kolore gorriz
Haizeratzen hastean

Elorrixon zu ta ni
Bi indar, bi argi
Iraganeko bi zubi
Ta geroaren irudi

Elorrixon zu ta ni
Bi indar ta bi argi
Zeru zati honetan
Izarra bateginik

Asmo berri berritzaileen
Lema gidatzeko asmoz
Asmo berri berritzaileei
Berriz ekiteko gogoz

Elorrixon zu ta ni
Bi indar, bi argi
Iraganeko zubi
Ta geroaren irudi

Elorrixon zu ta ni
Bi indar ta argi
Zeru zati honetan
Izarra bateginik

Zeru zati honetan bateginik
Infernu zati honetan bateginik
___________________________________
traducció
**********

Guardado durante siglos
una piedra en el corazón
trabajando, convertido en pueblo
en cada latido.

Tú y yo en Elorrixo
dos fuerzas, dos luces
Dos puentes del pasado
e imágenes del futuro.

Tú y yo en Elorrixo
dos fuerzas, dos luces
en esta parte del cielo
uniendo las estrellas.

Tiene nuevas caras el presente
con el presentimiento de seguir
Las venas de una revolución
en color rojo
cuando empiezan a volar

Euskera

Tú y yo en Elorrixo
dos fuerzas, dos luces
Dos puentes del pasado
e imágenes del futuro.

Tú y yo en Elorrixo
dos fuerzas, dos luces
en esta parte del cielo
uniendo las estrellas.

Con la intención de guiar el lema de
las nuevas intenciones renovadoras
Con ganas de abordar
las nuevas intenciones renovadoras

Tú y yo en Elorrixo
dos fuerzas, dos luces
Dos puentes del pasado
e imágenes del futuro.

Tú y yo en Elorrixo
dos fuerzas, dos luces
en esta parte del cielo
uniendo las estrellas.

Unidos en esta parte del cielo
Unidos en esta parte del cielo
Unidos en esta parte del infierno

GORA EUSKADI!

denak ez du balio

Ez gaudela Erdi Aroan
egutegiak dio,
pare bat milenio
diktaketatik kanpo zeuden
mezulari denak
(is)hiltzen saiatu diren arren

so tonight we open up our hearts
staring straight into the sky
we are blinded by ambition
to be part of their lie
seperation from these places
seperation from these times
can we transcend this repitition?
transcend this life

Geroa eta iragana
ezabatuak izan dira
oraina luze eta antzua,
mutu itsua geure aurrean.

Ez gaudela Erdi Aroan
egutegiak dio
eta erregeak zer dio
txanponetatik kanpo?
gutxiengo direnentzat
sorgin ehizak dirauen arren
hauen arren.

So tonight we open up our hearts...

Geroa eta iragana
ezabatuak izan dira
Oraina, luze eta antzua,
mutu itsua geure aurrean
biharra ez da existitzen
eta halere ziur gaude
gaurkoa ez dela
amesten genuenaren antzekoa.
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Ez gaudela Erdi Aroan
denak ez du balio
ezerk ez al du balio?

Geroa eta iragana
ezabatuak izan dira
oraina luze eta antzua,
mutu itsua geure aurrean
biharra ez bada existitzen
orain antzu hau
saiatuko garela aldatzen
aldatzen, aldatzen.

I am talking about changing.

Iparra galdu: Hegora joan

Iparra galdu, hegora joan
Burua galdu, bihotza eman

Geroa marraztu dut paper zati batean
kantu bat egin dizut bapatean:
pare bat akorde ta melodia urdin bat
oroitzapen denak txuri-beltzean

Geroa marraztu dut,
ez nizun ezer esan,
nire gelako pareta batean.
Biharrari argazki bat
horra zure begiak
asmatu ezinezko koloreak

Oraindik ez dakit zehazki erantzuten
beti egin gabe gelditu diren galdera horiei
Izana zulatzen abilak dira

Baina zu zaude guztietan
marrazki eta kantuetan
galdera ta etorriko diren
erantzun guztien atzean

Geroa marraztu dut paper zati batean
kantu bat egin dizut bapatean:
pare bat akorde, melodia urdin bat
hauxe da zugatik egin dudana

Iparra galdu, hegora joan
Burua galdu, bihotza eman

Baina zu zaude guztietan...

Euskera

Libre

Beitu, zenbatu, gehitu
ondokoak baino mugikor txikiago bat
ondokoak baino titi handiagoak
ondokoak baino kotxe azkarrago bat
ondokoak baino modelo berriago bat
ezin esan, ezin egin
ezin pentsa, ezin senti
dena da hemen debekugai

Aske zarete, libre
zuen kaiola erraldoietan
dena eros daiteke
zuen kaiola erraldoietan
hala ere kexu zara
zure kaiola erraldoi horretan
katez alda dezakezue
zuen kaiola erraldoietan

Euskera

Beitu, zenbatu, gehitu
ondokoak baino mozkor luzeago bat
atzokoa baino saio kutreago bat
atzokoa baino kantu errezago bat
ondokoak baino gerri argalagoa

ezin esan, ezin egin
ezin pentsa, ezin senti
dena da hemen debekugai

Aske zarete, libre
zuen kaiola erraldoietan

Beitu, zenbatu, gehitu...

Mundua obratan dago baina guk ez dugu ezer apurtu
eta euria ari du, baina guk ez dakigu nork
eta haizea haserre dago, baina ez dakigu norekin
eta itsasoa?
itsasoa ere haserre dago
eta izen pare bat okurritzen zaizkit
baina isildu egingo naiz demokraziaren izenean

Aske zarete, libre...

Oihu

Haien berri onak gure
berri txarrak direlako
haien ametsak guretzat
ametsgaizto direlako

Oihu egin nahi dut
arima urratu arte
ixiltasunaren ozenez
gure egiak ere
haienak bezainbeste
balio dezake

Haientzat berria dena
ahituta zaigulako
haien hitz politek beti
iraintzen gaituztelako

Oihu egin nahi dut
arima urratu arte
ixiltasunaren ozenez
gure egiak ere
haienak bezainbeste
balio dezake

Gurtzen ari diren jainkoetarik inork
ez gaituelako inolaz salbatuko
ulertezin zaien oinazetik:
libertade ezatik.

Euskera

Oreka

Esnatu berria naiz eta ez dut ireki nahi
libratuko omen nauen ate sorta.
Leihoekin aski zait, ez dago inor gure zai
jendez gainezka dagoen kale horretan

Argia profitatuz amets bat idatzi dut
herri nekatu honen azalean
Ea irauten duen,
badakizue hemen memoria ezabatzen digutela

Tristea da dena ospatu behar hau
oraindikan dena lortzeke badago
orekak ez du balio lurrean zaudenean
orekak ez du balio aspaldi jausi zarenean

Gure gezur propioak sinetsi ditugula
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besteen gezurrekin aspertuta.
Lider bat behar dugula dio liderra izan nahi duenak

Tristea da dena ospatu behar hau
oraindikan dena lortzeke badago
orekak ez du balio lurrean zaudenean
orekak ez du balio aspaldi jausi zarenean

Argia profitatuz amets bat idatzi dut
herri nekatu honen azalean.

Lider bat behar dugula dio liderra izan nahi duenak

Sols el poble salva el poble

Comissaries enfangades
clavegueres del poder
jutges per la corrupció
falsocràcia del Govern
I els polítics del moment
diuen que tot està bé
silenciant la dissidència
fils de ferro George Orwell.

Militars imperialistes
ens imposen la veritat
presons són els arguments
dels funcionaris de l´Estat
ETT´s explotadores
patronal neoliberal
sindicats que estan pactant
és la llei del capital.

Y una vez más,
y una vez más,
y una vez más,
sólo el pueblo salva el pueblo,
sólo el pueblo salva el pueblo,
sólo el pueblo salva el pueblo,
sólo el pueblo salva el pueblo,

herriak bakarrik salba dezake herria
salba dezake herria
salba dezake herria
herriak bakarrik
salba dezake herria
herriak bakarrik
salba dezake herria

Català

Berry, Chuck

Dies de cole (School days)

Hey hey Rock´n´Roll!
Visca el Rock´n´Roll!
Rock, Rock, Rock´n´Roll!
Hey hey Rock´n´Roll!

Vaig a l´escola cada matí
i això és una cosa que em fa patir.
La història i les mates no són per a mi,
però vull aprovar i sóc aquí

Català

pencant com un negre del Mississipí,
i el del darrera no em deixa tranquil

Ring-Ring!, ja ha sonat
el timbre que diu: "Hora de dinar!"
Quasi no queda lloc al bar,
tinc cinc minuts per a poder menjar,
torno a classe per estudiar,
la "Profe" posa cara de gat.

Quan arriba l´hora de plegar
sembla que podré descansar.
Quan surto del "cole" i vaig pel carrer
penso en el disc que posaré,
i quan la música estigui sonant
amb tota la "penya" saltaré.

Un Rock´n´Roll volia sentir
amb una noieta que em va dir que sí
Tot el sant dia he volgut ballar
i tinc la música dins del cap
rodant i rodant sense poder parar
aquest ritme sincopat.

Hey hey Rock´n´Roll!
del món dels meus pares m´has de salvar.
Visqui sempre el Rock´n´Roll
Que no pari el ritme i que soni fort!
Rock, Rock, Rock´n´Roll!
Rock, Rock, quina sort!

Hey hey Rock´n´Roll!
Hey hey Rock´n´Roll!
Visca el Rock´n´Roll!
Rock, Rock, Rock´n´Roll!
Rock, Rock, Rock´n´Roll!
Hey hey Rock´n´Roll!

Johnny B. Good

Deep down in Louisiana close to New Orleans
Way back up in the woods among the evergreens
Stood a log cabin made of earth and wood
Where lived a country boy named Johnny B. Good
Who never learned to read or write at all
But he could play the guitar just like ringing a bell

Go, go, go Johnny go, go, go Johnny, go go
Go Johnny go, go, go Johnny go go
Johnny B. Good

His mama told him "someday you will be a man
And you will be the leader of a big band
Many people coming from miles around
To hear your playing music when the sun goes down
Maybe someday you will be in lights saying Johnny B. Good"

Anglès

Maybellene

Chorus:
(Oh) Maybellene, why can't you be true, whoah Maybellene, why can't you be true
You're not startin' right, doin' those things you used to do

As I was motivatin over the hill, I saw Maybellene in a Coup de Ville,
a cadillac a-rollin on the open road, yeah, but nothin out race my V8 Ford,
The Cadillac doin' 'bout 95, she's bumper to bumper, rollin' side by side.

chorus

He cooled down, the motor cooled down
That's when I'd heard that highway sound
I kept back sittin' like a ton of lead
Got a hundred and ten a half mile ahead

Anglès
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Cadillac lookin' like it's standin' still
And I caught Maybellene at the top of the hill

chorus

(Instrumental break)

chorus

You're not startin' right, doin' those things you used to do
You're not startin' right, doin' those things you used to do

Twist

Come on baby let´s do the twist
Come on baby let´s do the twist
Take me by my little hand and go like this
Ee-oh twist baby baby twist
Oooh-yeah just like this
Come on little miss and do the twist
My daddy is sleepin´ and mama ain´t around
Yeah daddy is sleepin´ and mama ain´t around
We´re gonna twisty twisty twisty
´Til we turn the house down
Come on and twist yeah baby twist
Oooh-yeah just like this
Come on little miss and do the twist
Yeah you should see my little Sis
You should see my my litlle Sis
She really knows how to rock
She knows how to twist
Come on and twist yeah baby twist
Oooh-yeah just like this
Come on little miss and do the twist
Yeah rock on now
Yeah twist  on now
Twist

Anglès

Berta

Atura el temps

Tres rellotges que s´han aturat...
Els he posat on sento que tu ets aquí...
Sota el teu coixí respira un...
I dins la teva roba on és la teva olor...
Però l´últim no s´atura mai...
Dins del meu cor batega...
Fes que no em deixi...
Que no s´endugui els teus records...
Agafa´m fort on siguis...
Fes que no em deixi...
Si només tinc de tu aquest temps...
Que no s´envagi amb tu...
Nooo... Noo....
Les paraules no m´arriben...
Si t´he estmat com puc voler oblidar-te?...
Només veig un trist somriure...
Quan em van dir que aquella nit, no tornaries...
Si pogués fer que el temps tornés...
A dins la teva vida...
Fes que no em deixi...
Que no s´endugui els teus records...
Agafa´m fort on siguis...

Català

Fes que no em deixi...
Si només tinc de tu aquest temps...
Que no s´envagi amb tu...
Nooo...Que el temps no em deixi..
Atura´l quan eres aquí...
Que aquella nit ronessis...
Que el temps no em deixi...
Que sempre siguis vui en mi...
Que no s´envagi amb tu...
Noooo...

Somnis forts

*INTRODUCCIO (sol, mi m, do, re) x 4
Sol   Mi m
Per tu,
     Do        Re                Sol
visc en un món que has creat,
Mi m
amb tu,
  Do              Re        Sol
i només tu al meu costat.

Per tu,
podia fer realitat
uns somnis
que no has volgut estimar.

Mi m              Do
Vull deixar de viure
    Re     Mi m
depenent de tu,
                          Si m
ara vull ser lliure al fi,
   Do
sabent de mi,
  Re                   Sol
sabent que sóc capaç.

Per tu
la meva vida he cambiat,
ja saps
que és el que he desitjat.

He volgut ser
una part de tu,
he volgut la lluna,
i negra nit és el que m´has donat.

Sol         Mi m   Do         Re     Sol
	Amor trencat i somnis forts.
Mi m  Do           Re       sol
Eterna nit que t´omple el cos.
Sol         Mi m   Do         Re     Sol
	Amor trencat i somnis forts.
Mi m   Do   Re                         Sol
Eterna nit,	 que t´omple el cos.

*

Per tu
ja sé que res ha cambiat,
però avui
m´he decidit a parlar.

Hem sigut
estrelles d´un cel apagat,
dolor que m´ha traspassat,
i llàgrimes
que per fi s´han assecat.

Ja puc
de nou sentir-me important,
de mi
allunyo tot aquest mal.

Però el teu buit,

Català
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que al cor has deixat,
l´he d´omplir de vida,
i somnis nous,
que els meus has esborrat.

Amor trencat i somnis forts.
Eterna nit que t´omple el cos.
Fugir d´allò que més he estimat.
Tornar a ser el que era abans.

Sol                   Mi m
Sentir de nou que mai més
                   Do
no et traïrà el sentiment
              Re
de voler estimar
                     Sol
un buit que no omple res.

Sol
No despertar
Mi m                 Do
pensant que la teva vida
                 Re
és un batec constant
cridant dolor.

Amor trencat i somnis forts,
eterna nit que t´omple el cos.

FINAL

Tant al límit

Caixes plenes de papers, records d´una vida.
Quadres que no pinten res, que ara ja s´obliden.
Ella seu sota el teló que ha baixat bandera, no soporta aquella olor, no.

Trenca tot el que ella diu que no val la pena.
Trenca el llit que va cobrir les vostres esquenes.
Surt de nit a callar él món que li diu que plori, oblidar-te és el que vol.

Tan al límit que fa mal sentir
Tan al límit l´infern és aquí
Tan al límit més que mai avui, avui
Tan al límit veu com vas trair, veu el dia que vas decidir que ella fos de cop una altra.

Vol parlar amb qui no vol res, vol que sigui un somni.
Va trobar la carta i no... no vol deixar que tornis.
Cada dia veu un got d´amargant certesa, tu no pots negar-ho tot, no.

Tan al límit que fa mal sentir
Tan al límit l´infern és aquí
Tan al límit més que mai avui, avui.
Tan al límit veu com vas trair, veu el dia que vas decidir que ella fos de cop una altra.

Tan al límit de les forces no li cal trobar-te.
En el límit podrà decidir que la vida sap trobar un camí. En el límit de les forces no li cal
trobar-te.

Català

Betagarri

Arren erro zaharra

Hainbat gauza berezi ba dira Euskal Herrian,
hauxe da zorionez daukagun aberria.
Leku guztietan bezala hemen be miseriak,
baina guzti hoien gainetik gauza miresgarriak.
Gure arbasoek utzita gure hizkuntza maitea,
ez al dugu ba euskara guztiz maiterazlea?
baina berezi berezi, oro maitagarriak,
inon aurkitzen ez diren Euskal Herriko neskak!

Gizakiak izatea, izatean zailtasuna
Hara horra! Harro gara! erre arren erro zaharra!
Emakume, ni, zu, kume, eman xume isiltasuna!
Beti beteta, beti bi, beti botere botata!

Pertsonen duintasunan guda honen garaipena,
ez da inoiz bide zuzena dagoen luzeena.
Ez da inongo bakerik, guda da nahi dutena,
egin dezala bakoitzak egin behar duena

Noizbaiten izan bada nunbaiten zerbait gurea,
gure eskubide ez al da gurea dena hartzea?
altza gaitezen orduan borroka berdinean,
arra / emea baino hobeto gizona / emakumea

Euskera

Boom egin eta krash!!

Tik-Tak nere bihotza, burua irakiten,
itxaropenaren atea irekitzen.
Milaka pentsamendu ziztu baten menpe,
alde egin ezazue denok hemendik mesedez.
Eztanda egingo dut, ba dakit nor naizen,
aginduak betetzen beti obeditzen.
Gizakien proiektua atzo izan nintzen
eta gaurkoan nago gero amesten.
Erlojuak narama, azken bidaia!
iluntasun beroa, argia itsua!
Erlojuak narama, azken bidaia!
iluntasun argia, guztiak itsuak!
Boom egin eta krash! dena pikutara!
Boom egin eta krash! popatik hartzera!

Garaia irizteko gero ta gutxiago.
Protagonista izateko ni beti prest nago.
Momentua heltzean guztia akabo,
begiak izten ditut berriz zabaltxeko.
Beltza, gorria, urdina, berdea, zein ote?
Moztearen zalantza, ohorea zure
erantzuna ba duzu aukera duzu hemen
zein? zein? zein? zein kolore?

Euskera

cerebros destruidos

Perdida la esperanza
Perdida la ilusión
Los problemas continúan
Sin hallarse solución
Nuestras vidas se consumen
El cerebro se destruye
Nuestros cuerpos caen rendidos
Como una maldición
El pasado ha pasado
Y por él nada hay que hacer
El presente es un fracaso
Y el futuro no se ve

La mentira es la que manda
La que causa sensación
La verdad es aburrida
Puta frustración

Prefiero morir como un cobarde
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Que vivir cobardemente

El terror causando hábito
Miedo a morir
Ya estáis muertos
ya estáis muertos

DR.DESEO-la chica del batzoki

La conocí a la puerta de un batzoki
Ella venía de misa
Y yo privaba cerveza por la cara
El himno del athletic
Alteró mi corazón
Y sus piernas redondeadas me excitaron
Ella llevaba unos pololos de encaje
Una blusa blanca, las alpargatas
Y la falda azul
¡cómo es! La chica del batzoki mi amor,
Con su carita de rosa
Y luego tan fogosa ¡cómo es!
Mi cerebro morboso
Acelerado y espinoso
Hizo saltar la pasión
Quemando varias neuronas
¡oh que calor!
Me guiñó un ojo a la puerta del servicio
Ella venía hacia mí y yo alucinando
No sabía qué hacer
Cerró la puerta encendiendo la pasión
Y una hora después
Me sacaban de allí hecho polvo

Castellà

Euskadi antifaxista

Hemengoa ez naiz eta ez daukat abizen
"vasco"rik,
ez eta norbaitek zioen bezala odol
emankorrik.
baina hemengo hizkuntza gustora ikasi dut
eta euskal gizartean nago murgildurik
zeren nere koloreak eta nere jatorriak
herri honetan ez bait dute garrantzirik.
Uoioioi, uaiaiai, euskadi antirrazista
uoioioi, uaiaiai, ska antifaxista

Oso harro daramat aforbasko nortasuna
eta ulertzen dut euskal tribuen batasuna,
baina munduko herri zapaldu guztietan
errealitate ezberdina eta borroka berdina
beraz egin dezagun matxinada mundiala
deusezteko erabat banka eta kapitala.

Mundu honetakoek lapurtu zenuten guztia
eta orain bueltatuko diguzue bizia.
Hirugarren Munduan ez dago bizitzerik
ito gaituzuenez ez dugu ezta haizerik,
beraz arnasa hartzera gatoz zure etxera
bueltatzeko berriro mundu berri batera.

Català

Ez Dakit Zergatik

Ez dakit zergatik marradun banderak
ematen didan beti nazka berbera.
Ez dakit zergatik Nazio Batuak
dauden beti yankien esanetara.

Euskera

Ez dakit zergatik multinazionalak
diren hego-munduaren borreruak.
Ez dakit zergatik Euskal Herria
dagoen NATO-ren barruan sartuta.
Yanki go, go!! Yanki go home!!
Ez dakit zergatik "peace" ohiukatzen duten
egunez ortzetaraino armaturik.
Ez dakit zergatik FMI.-ak
dituen lepotik hartutak azpigaratuak.
Ez dakit zergatik arrano inperiala
jaten ari den lagarto berdea.
Ez dakit zergatik herri zapalduak
ez duen bueltatzen miseriaren bala.
¡Ay! si yo pudiera armar a ese pueblo
oprimido por el invasor,
si yo pudiera sembrar en la tierra
querida de nuestro pueblo.
Entraría la luz en mi casa,
entraría la luz en mi vida.
Entraría la luz en tu casa,
entraría la luz en tu vida

Gaua

Gaueko iluntasuna
Zure barnean sentituz,
Gaueko isiltasuna
Gau eta egun pairatuz,
Lau horma hoien artea
Zure bizitza iragaiten,
Begirada goibel hura
Betirako izango duzu.
Gaua! Argia izan arren,
Gaua! Adorea izan arren,
Gaua! Ameztu arren,
Gaua!
Egunaren goxotasuna
Minutuero joaten zaizu,
Egunaren hezetasuna
Hezurretan daramazu.
Egoera estu horretan
Zure bizitzako urteak,
Pentsamenduan askapena,
Zurea ta herriarena.

Euskera

Grandola, Vila Morena

Grandola, Vila Morena
Grandola, vila morena
terra da fraternidade
povo e quem mais ordena
dentro de ti o cidade.
Dentro de ti o cidade
povo e quem mais ordena
terra da fraternitate
Grandola, vila morena.
Em cada esquina un amigo,
en cada rosto igualdade
Grandola, vila morena
terra da fraternidade.
Grandola, vila morena
em cada rosto igualdade
povo e quem mais ordena
dentro de ti o cidade.
A sombra duma azinheira
que ja nao sabia a idade
jurei ter por companheira
Grandola, vila morena.
Grandola a tua vontade
jurei ter por companheira
a sombra duma azimnheira
que ja nao sabia idade.
Herriak suntsituz diktadura
eskuratu zuen boterea,
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eta armak, zibilen laguntzaz
klabelinetan bilakatu ziran.
Gorri kolorea hango ruetan!
Lore usaina hango ruetan!
Garaipena ere hango poboetan!
Ta meninoen aurpegietan!

Lana

Egunez joan eta gauean etorri,
bizitzeko denborarik ia ez duzu.
Patroiaren indarkeria jasatzen
pasatzen ari zara zure bizitzaren urteak.
Familia aurrera atera egin behar
gizarte honetan bizi ahal izateko,
putada bat da horretarako bizitzea
fabrikatik etxera, etxetik fabrikara da dena.

Lan, lana
zigorririk haundiena.
Lan, lana.
Esklabu izan behar gara
Lan, lana.

Lanaren esklabu izan nahi ez baduzu
zutitu zaitez sistema honen aurka,
berdintasunaren aldeko gizartea
eraiki dezagun gazte ikasle eta emakumeak.

Gora Lenin eta gora Marxismoa!
gora langileen arteko batasuna!
kapitalismoarekin akabatzea da
gure helburu, gure nahia, gure ametsik
haundiena.

Euskera

Legalize it!

Bizi garen zulo sakon honetan,
Hainbeste drogarekin inguruan,
Telebista, alkohola edo janak
Izan daitezke kaltegarriak.
Estatuak oro kontrolatzen,
Militarrak, gobernu, enpresariak
Dira droga trafikante estaliak,
Amai dezagun beraiekin jada!
Legalize it!
Mari, mari, marihuana
Lega, lega, legalize it!
Euskal jamaikanoak bezala,
Erre, pentsatu eta borrokatu.
Gure kultura ardoarena bada,
Has gaitezen sartzen marihuana.
"Get up stand up for your rights"
Hori abesten zuten babilonian,
Eta bere hortutan ereiten zutena,
Patataren ordez marihuana zen.

Euskera

Mienten mi amor

Mienten mi amor
mienten todos, mienten siempre y sin pudor
mienten aunque nos digan que no

Mienten por dios
por la paz, por la justicia y el amor
mienten cuando mientan la razón

Català

Miente el patrón
sus banqueros y su verde religión
sus gobiernos y su falsa oposición

Miente la voz
de sus medios de la desinformación
mienten para el amo que mintió.

Muineko Enea

Muineko etxe xarmanta okupatu nahi zuten,
eta jende franko hantxe bildu zen.
Atea botaz gero, barruan sartuak,
guztiok hasi ziren antolatze lanetan.
Eginkizun ugari astean zehar,
tailerrak zein klaseak prestatu behar.
Honen inguruan giro aparta,
neska eta mutilak oro ausartak.
Gaztetxea gure etxea! Defendituko dugu!
Guztiona eta zurea! Babestu dezagun!!
Talde hoberenek hementxe jo dute,
baita antzerkia ikusi da ere.
Herri ekimenak, jaiak antolatu,
gazte nahiz helduei ondo pasarazteko.
Hamar urte bete ditu goiko eneak
baina udaletxeak ez du nahi hurrena,
aurrera gazteok kaleratu gaitez
eta denok batera hau ohiukatzera!

Euskera

mundu berria

Europako ateak izten dira
Airea bukatzen zaienean
Doverren hirurogei txinatar
Lehen mundura ongi etorriak
Denok ez dugu berdin arnasten
Nork ordaindu zien itzulia?
Ba al zekiten eguzkia beren
Herritik heltzen zaigula?

Hogei gorpu hondartza batean
Bestaldean ez dago geroa
Olatuek estaltzen dituzte
Isuritako malkoak
Zoriontasuna saltzen dugu
Paradisura zatozte
Hemen ilargia ateratzean
Zuen herria da ikusten

Ate bitxiak gure munduan
Non ireki ta non izten dira?
Zenbat bizitza geratu dira
Bueltarik gabeko bidaietan
Miami cuba ceuta gibraltar
Mexiko texas disneyland
Mundu berriak suertatzen dira
Garezti xamar benetan

Ooh mundu berria hurrengo geltokia
Ooh mundu berria ongi etorriak

Las puertas de europa se cierran cuando se les acaba el aire, sesenta chinos en Dover,
bienvenidos al primer mundo. Todos no respiramos igual, ¿quién les pago la vuelta?
¿sabían que el sol nos llega desde su país? Veinte cuerpos en una playa, el futuro no
está al otro lado, las olas disimulan las lágrimas vertidas. Os vendemos la felicidad, venid
al primer mundo. Desde aquí cuando sale la luna se ve vuestro país. Curiosas puertas las
de nuestro mundo ¿dónde se abren y dónde se cierran? ¿cuäntas vidas se han quedado
en viajes sin retorno? Miami Cuba Ceuta Gibraltar Mexico Texas Disneyland. Los nuevos
mundos resultan ciértamente un poco caros

Euskera
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No hi som tots

Diuen que arriba l'hivern,
tot estarà bé
si arriba el nou any també.
La pluja i la fred.
avui el foc encendrem.

Molt feliços sereu
si ho voleu,
desembre blanc i blanca neu
el nen i la creu…
què contents esteu.

Això que havia de ser només una cançó
que parlés de nadal i amor
de quant ens agrada la pau al món
dels nostres desigs d'una vida millor
no m'apeteix que parli d'això
parlarà d'amics, distància i dolor
perquè aquesta nit en aquesta taula
falta un germà i sobra un lloc.

No hi som tots! (x4)

Això que havia de ser només una cançó
que parlés de nadal i amor
de quant ens agrada la pau al món
dels nostres desigs d'una vida millor
no m'apeteix que parli d'això
parlarà d'amics, distància i dolor
perquè aquesta nit en aquesta taula
falta un germà i sobra un lloc.

No hi som tots! (x4)

No hi som tots! (x8)

Català

Nora joan ziren?

Gau bat mila ordu
ilargian beldur bat
inoiz ez dira bada helduko
inoiz joan ez zirenak
joan ez zirenak
mila izar bi begi
ilunaren alde txarrena
datorrela deitu gabe
gu benetan garena
benetan garena
bizitza bat mila urte
zoriona edo zu gabe
zaila zait begiak itxi
eta ezer ez ikusi
ezer ez ikusi
mila ziren bat bederen
zein eta nola ez dio ardura
zein edo nora zein edo nora
noala zerura
zure zerura

nora joan ziren, nora joan ziren
noizbaiten izan bagenituen
nora joan ziren, gure ametsak
nora joan ziren, nora joan ziren
noizbaiten gureak izan baziren
nora joan ziren, gure ametsak

mila argi bi itzal
esaidazu gezurra dela
amets txar bat izan zela
eta oraindik lo gaudela

Euskera

oraindik gaudela
zu eta biok mila aldiz
gaua lekuko izan zen
horrela esan genuen
ametsak posible zirela
posible zirela

nora joan ziren, nora joan ziren
noizbaiten izan bagenituen
nora joan ziren, gure ametsak
nora joan ziren, nora joan ziren
noizbaiten gureak izan baziren
nora joan ziren, gure ametsak

Segi (gora bakea!)

Gora! bakea gora! kea! zera gora!
bake zuria! zu beltza! zuria!
bake urdinak guztia berdinak.
Salto! bi mila kilometrotara Salto!
beltzarena saltua, zigortuak!
heriotzarengana hurbilduak.

Segi, aurrera segi!
lakiorik ez gure bidean!
Segi, aurrera segi!
zuritakoan bakea,
harriz harri euren enea,
guztiak uztelduko zaienean!

kalte! bi kateak apurtu arte kalte!
bikotekalekantoietan kalte!
kalteak inoiz ez inoren alde.
formak! kalean uso etxean otxo, formak!
bertsio ofizialaren dogmak,
informazio formatuak , hormak!

Euskera

Sin ti

Puedes hablar entre dientes,
Hablar por los codos,
Irte por las ramas.
Puedes hablar por hablar,
hablando i hablando
y sin decir nada.
Puedes hablarme del tiempo,
del último Papa,
de cualquier chorrada.
Puedes hablarme en silencio
y decírmelo todo en una mirada.
Sabes hablar con rodeos,
leer entre líneas,
cantar en solfeo.
Sabes todo sobre mí,
Pero no sabes cuánto te deseo.
Puedes hacerme
llorar y reír,
sabes hacerme sufrir.
Puedes hacerme
sentir el mejor,
puedes hacerme el amor.
Me quieres
y no me lo dices
porque diciéndolo
no ganas nada.
Sabes
que me tienes,
y con eso ya te basta.
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Sin ti

Puedes hablar entre dientes
hablar por los codos irte por las ramas
puedes hablar por hablar,
hablarndo y hablando y sin decir nada

Puedes hablarme del tiempo,
del ultimo papa de cualquier chorrada,
puedes hablarme en silencio
y decirmelo todo con una mirada.

Me quieres y no me lo dices,
porque diciendolo no ganas nada,
sabes que me quieres y con eso ya te basta

Me quieres y no me lo dices,
porque diciendolo no ganas nada,
sabes que me quieres y sin tí....

Sabes hablar con rodeos,
leer entre lineas cantar en solfeo
sabes todo sobre mí, pero no sabes
cuanto te deseo

Puedes hacerme llorar y reir, sabes hacerme sufrir
puedes hacerme sentirme mejor, puedes hacerme el amor...

Me quieres y no me lo dices,
porque diciendolo no ganas nada,
sabes que me quieres y con eso ya te basta

Me quieres y no me lo dices,
porque diciendolo no ganas nada,
sabes que me quieres y sin tí...
sin tí no soy nada

Català

Skalatu

Gorputz lirain ta ederrak,
Arroketara beti itsatsiak,
Mendizaleak dira.
Mendizaleak noski,
Beste modu batera.
Skalatu mendia, skalatu mendia,
Skala, skala, skala, skalatu mendia,
Skala, skala, skala, skalatu mendia!
Sokak eta arnesa,
Katuoinak, pioleta eta klabijak,
Hau prestatuz gero
Giarrak izan bero,
Giarrak izan bero.
Benetazko maitale
Bihurtzen zara asteburuetan,
Eta maite diozunari
Heltzen diozu irmo,
Heltzen diozu tinko.
Hantxe utziko zenuke
Izerdia, gomutak eta indarrak,
Ta beharrezkoa balitz
Utziko duzu azala,
Lagako duzu azala.

Euskera

Soldaduzka

Ez zait gustatzen soldaduzka,
ez zaizkit gustatzen militarrak.
Nahiago dut Hare-Krisnan sartu
mundu honetatik ihes egiteko.

Euskera

hiltzen ba dira ez zait axola
ez eta ere erregea hiltzen ba da.
Non dago gazte zure ausardia?
ez utzi hantxe zure izerdia.
Borrokatu, bai noski!
espainian soldaduzka ez egiteagatik.
intsumisioa orain eta beti,
mundu osoan hala bedi!

Gorroto dut soldaduzka!
Gorroto ditut militarrak!
Zenbat eta gehiago formatu,
are eta gehiago zoratzen naiz.
Orduan zertarako joan?
Galdetzen diot nere buruari.
Soldaduzka, ejerzitoa bezala,
apurtu egin behar dira.

Until Such Time

When children are more valued than bombs
and they read the books that we write.
Emakumeak bere gunea lortuko duenean
eta gure presoak kartzeletik at.
When justice no longer huddles in calls,
no strangers crouch armed in our streets.
When we own our own cities and fields
we will know the meaning of freedom.
Until such time the cries of our cities
and the groans of our lands, gure lurraldeak.
Will be our songs of wisdom
our poetry of anger and hope.
Until such time our watchful
murals and graffitied thougts
will be our street newspaper,
our uncensored judgement and art.
But while you dance to our songs,
and market our lives,
read our lips, irakurri gure espainiak.
We are the people of struggle,
Our´s is the culture of change.
Gu gara borokaren herria,
gurea da aldaketaren kultura.

Anglès

Vente

Ikusi zintudanean
maiteminduta geratu nintzan,
zure ipurdi goxoa
izan zen gaueko leloa.

Ven, ven, ven conmigo, ven,
Ven, ven, ven conmigo, ven,
ven que yo te daré
lo que no te ha dado nadie

Bihotza ez daukat hotza
baina ematen dit kriston lotza
hire ahotik egun baten
aditzea hire ezetza.

Euskera

Verde

Oye niña escucha lo que digo,
oye niña mira estoy perdido.
Desde que te has ido no me hallo,
desde que te has ido y me has dejado.
Y cuando canto al amor
y dejo a un lado el dolor
vuelvo a ver otra vez tu color.
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Cuantos colores hemos vivido,
cuantos dibujos hemos creado,
y con los pinceles de mis labios
todo tu cuerpo entero he pintado.

Sé que nadie entiende lo que digo,
sé que nadie es verde ni amarillo,
sé que lo difícil es sencillo,
dime tú qué puedo hacer contigo.

Y el tiempo al pasar
no me deja olvidar
que eres tú la que me hace llorar.

Sé que media vuelta no es un giro,
sé que no se pierden los perdidos,
sé que no hay viaje sin recorrido,
dime niña qué hago yo contigo.

Aunque lo intento no consigo
imaginarte en amarillo
tu eres verde.
Eres mi verde preferido
ver desde fuera lo ocurrido
que facil es morir dormido

Verde

Oye niña escucha lo que digo,
oye niña mira estoy perdido.
Desde que te has ido no me hallo,
desde que te has ido y me has dejado.
Y cuando canto al amor
y dejo a un lado el dolor
vuelvo a ver otra vez tu color.
Cuantos colores hemos vivido,
cuantos dibujos hemos creado,
y con los pinceles de mis labios
todo tu cuerpo entero he pintado.
Sé que nadie entiende lo que digo,
sé que nadie es verde ni amarillo,
sé que lo difícil es sencillo,
dime tú qué puedo hacer contigo.
Y el tiempo al pasar
no me deja olvidar
que eres tú la que me hace llorar.
Sé que media vuelta no es un giro,
sé que no se pierden los perdidos,
sé que no hay viaje sin recorrido,
dime niña qué hago yo contigo.
Aunque lo intento no consigo
imaginarte en amarillo
tu eres verde.
Eres mi verde preferido
ver desde fuera lo ocurrido
que fácil es morir dormido

Català

XX-Mendeko Izurritea

Hartutako Inmuno Eskasiaren Sindromea
gaur egun, hemen, han eta munduan,
eramaten ari da jendea beste aldera
eta ulertezina egiten zaigu guzti hau jasatzea.
Hiesa!! Askatasunaren beldur gaude
Hiesa!! Amildegitik noiz jausiko garen
Hiesa!! Gure ondoan bizi den etsaia
Hiesa!! XX Mendeko izurritea!
Hainbeste lagun geratu, geratuko dira bidean,
ez dakigu why, porquoi, nola hartu zuten berea.
Homosexuala edo zaldian ez bazabiltza ez pentsa
egunen batean har dezakezunik, zuk baita zurea.

Euskera

Baina gazte ez ezazu pentsa sexuaren mugetan
jarri behar diren bideak guzti hau ekiditeko
larrua jo dezagun guztiok guztiokin
utz ditzagun ba aurreritziak alde batean edo bestean.

Zure ingurua

Ikusten zaitudanean
Zerbait pizten zait barnean
Gerturatzen zarenean
Dardara bat sentitzen dut hanketan
Zirrara izango ote da
Hasierako ilusioa
Zurekin maitemintzen banaiz
Laberintoan sartuko al naiz
Sartu edo atera hortxe duzu aukera
Elkar ezagutzera goazen biok batera
Hainbeste aurreiritzi eta hainbeste galdera
Jauzia egin dezagun amildegitik behera
Elkarren aurrean gaude
Gertatuko dena jakin gabe
Hasi gara ezagutzen
Eta ateak irekitzen
Etorkizuna gurea daGogora dezagun ba
Hasierako sentimendu hura
Bihotzak prest ditugu jada

Euskera

Beth

a veces

A veces soy tormenta de verano
A veces dejo todo mi mundo en sus manos
Y a veces soledad

A veces soy río anhelando su mar
A veces sonrío olvidando todos mis problemas
Y a veces quiero jugar

Y hay tantas cosas que me importan
Y otras que olvidé a toda costa
Muchas verdades que aun me cuesta mencionar

Cuando mi mundo se convierte en una noria…
Cada segundo es una historia
Qué me importara ya el qué dirán
No saben como soy
Yo soy como soy….

A veces quiero ser un vagabundo
A veces necesito que me quiera todo el mundo
Y a veces quiero más

A veces me desnudo sin temor al amor
A veces me oculto tras una armadura de hierro
Y a veces provoco dolor

Y hay tantas cosas en mi memoria
Momentos de pena y de victoria
Muchas mentiras que aun retengo en soledad

Cuando mi mundo se convierte en una noria…
Cada segundo es una historia
Qué me importara ya el qué dirán
No saben como soy
Yo soy como soy….

Castellà

Pàgina 199 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Beth

A veces..

A veces soy tormenta de verano
A veces dejo todo mi mundo en sus manos
Y a veces soledad

A veces soy río anhelando su mar
A veces sonrío olvidando todos mis problemas
Y a veces quiero jugar

Y hay tantas cosas que me importan
Y otras que olvidé a toda costa
Muchas verdades que aun me cuesta mencionar

Cuando mi mundo se convierte en una noria…
Cada segundo es una historia
Qué me importara ya el qué dirán
No saben como soy
Yo soy como soy….

A veces quiero ser un vagabundo
A veces necesito que me quiera todo el mundo
Y a veces quiero más

A veces me desnudo sin temor al amor
A veces me oculto tras una armadura de hierro
Y a veces provoco dolor

Y hay tantas cosas en mi memoria
Momentos de pena y de victoria
Muchas mentiras que aun retengo en soledad

Cuando mi mundo se convierte en una noria…
Cada segundo es una historia
Qué me importara ya el qué dirán
No saben como soy
Yo soy como soy….

Bona nit Suria, estic aqui, acaronant-vos amb la meva veu..qui ho havia de dir..sembla ser
que el somni es va complint.Només vull agrair tantes nits anant tard a dormir..i un record
mig trencat de una infancia al vostre costat..No puc oblidar-te, formeu part de mi..no trobo
paraules..per compartir avui aquí..
Hi ha moments que no es poden comprar..desde aqui un somriure nseq i ho vull
dir..tornaré..tornaré als carrers a caminar..No puc oblidar-te, formeu part de mi..no trobo
paraules..per compartir avui aquí..No puc oblidar-te..formeu part de miii..
no trobo paraules..per compartir avui aquí...

beth ets la millor!
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all these things

You remind me of a place and time I´ve been before
A new perspective on what took place and what´s in store

You remind me of the silence that underpins our lives
You remind me of the morning dew under a clear sky

Maybe it´s just like me to say these things
Maybe I enjoy the peace of mind it brings
But lately I´ve been thinking the truth is that all these things remind me of you

You remind me of the simple power of naked skin

Anglès

You remind me when I´m out there, I´m there to win

You remind me of the sun´s bold descent into darkness
And every time that it rises it makes me fearless

Maybe it´s just like me to say these things
Maybe I enjoy the peace of mind it brings
But lately I´ve been thinking the truth is that all these things remind me of you

You remind me of my first love touch
You remind me how I could miss it so much
You remind me how I felt into lost

You remind me of the innocence of a child at play
You remind me of my blessings each and every day
Oh! It´s you that reminds me our dreams are made this way
And if I always stay true I guess they´ll do the same

Maybe it´s just like me to say these things
Maybe I enjoy the peace of mind it brings
But lately I´ve been thinking the truth is that all these things remind me of you

angel

Today the sun is shinning just for me, I don´t know why
But I can feel something inside, there´s nothing I will hide
Everything seems easy, I can play cause I will win it
There´s no doubt about myself, it´s me and no one else

But that day, that day is coming around so soon
I can feel it, that day is coming around so soon

And I´m waiting for my angel, and my angel may be you
And I´m still waiting for my angel , my man and my savior
know the time it goes by...another time it goes by....

Suddenly you came into my life just like a sweet surprise
Trying to find out the best way to play it out

Something in your eyes makes me love you, makes me cry
But it´s just happiness you see, keep on seducing me...

´Cause that day, that day is coming around so soon
I can feel it that day is coming around so soon....

´Cause I´m waiting for my angel, and my angel may be you
And I´m still waiting for my angel , my man and my savior
know the time it goes by...another time it goes by....

Anglès

cerrando heridas

CERRANDO HERIDAS-  Beth

Hablame solo un momento
Cuentame que nos paso
Nos sentiamos tan unicos
Y hoy nos queda tan poco.

Porque el amor no se vive de esta manera
No te hablo de culpables
Si fuiste tu o tal vez yo
Solo se que hoy todo cambio.

Que nos comienza otra vida
En la que ir los dos cerrando heridas
Hoy lo daria todo por un beso tuyo
Todo por volver atras.

Por poder rectificar errores
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Y soñar oyendo mil canciones
No se por comenzar de nuevo que daria
Lo cierto es que sin ti.

Aqui estoy sin ganas de salir
Ni compartir mi amor
Recordando lo que fuimos tu y yo.

Ahora es todo tan dificil
Por favor piensatelo
Que estamos aqui despidiendonos
Al comienzo de otra vida.

En la que ir los dos cerrando heridas
Hoy lo daria todo por un beso tuyo
Todo por volver atras
Por poder rectificar errores
Y soñar oyendo mil canciones.

No se por comenzar de nuevo que daria
Lo cierto es que sin ti
Aqui estoy sin querer compartir mi amor
Hoy lo daria todo por un beso tuyo
Todo por volver atras.

Por poder rectificar errores
Y soñar oyendo mil canciones
No se por comenzar de nuevo que daria
Lo cierto es que sin ti.

Aqui estoy sin ganas de salir
Ni compartir mi amor
Recordando lo que fuimos tu y yo
Tu, tu y yo.

deep inside

Everything is gone and I know it
Don´t you worry I understand
I will pretend that I´m happy
Then you won´t come back again

But tell me that was real, yes I know just how you feel right now about me
´Cause all my world is a mess and I don´t care

And it hurts deep inside
Am I wasting my time?
Tell me where I can hide from you and what I´m gonna do
How can I breathe if you are not here?

Knowing for sure the solution
Not enough to carry on
Smoking is my own pollution
In my eyes the light is gone

But lie to me one more time, just anesthetize my mind for a moment
´Cause all my world is a mess and I don´t care

And it hurts deep inside
Am I loosing my mind?
Tell me when I will feel all right and where I´m gonna find a place to be who I should be

And it hurts deep inside
Am I loosing my mind?
Tell me when I will feel all right and where I´m gonna find a place to be who I should be

Anglès

Estás

ESTÁS, DENTRO DE LOS POROS DE MI PIEL
DENTRO DE MIS SUEÑOS DE MUJER
DENTRO DE TODO
ESTÁS, CODO CON CODO

ESTÁS, SI NECESITO LLORAR
SI NECESITO REÍR
COMO UN AMIGO
ESTÁS, SIEMPRE CONMIGO

CUANDO DESPIERTO POR LA MAÑANA
CUANDO RECORRO LA CIUDAD
CUANDO ME ACUESTO EN MI CAMA
ESTÁS, HA, HA, HE, HE

ESTÁS
ESTÁS
ESTÁS
ESTÁS. ESTAS CONMIGO
ESTÁS EN MI MUNDO, EN MI MUNDO PARA DOS
ESTÁS EN MI CUERPO CUANDO HACEMOS EL AMOR
ES SINCERO TODO LO QUE TÚ ME DAS, QUE ME DAS

ESTÁS, CUANDO ME ALEJO DE TI
SIEMPRE QUE REGRESO JUNTI A TI
CUANDO ESTOY SOLA
ESTÁS, ENTRE MIS OLAS

CUANDO DESPIERTO POR LA MAÑANA
CUANDO RECORRO LA CIUDAD
CUANDO ME ACUESTO EN MI CAMA
ESTÁS, HA, HA, HE, HE

ESTÁS
ESTÁS
ESTÁS
ESTÁS. ESTAS CONMIGO
ESTÁS EN MI MUNDO, EN MI MUNDO PARA DOS
ESTÁS EN MI CUERPO CUANDO HACEMOS EL AMOR
ES SINCERO TODO LO QUE TÚ ME DAS, QUE ME DAS

TE SIENTO, ESTÁS. TE SIENTO, ESTÁS

ESTÁS, DENTRO DE LOS POROS DE MI PIEL
DENTRO DE MIS SUEÑOS DE MUJER
DENTRO DE TODO

Castellà

hacerte feliz

Tu mirada habla no quiero callarla
Me cuenta verdades, me invita a volar

Tú donde has estado, de donde has salido?
Quizás te conozca de otro lugar

Siéntate a mi lado, háblame al oído
Hace mucho frío préstame tu abrigo

Porque en este instante sólo quiero
Llenarme de ti, llenarme de ti
De tu aroma , tu dulzura, tu sonrisa….
Hacerte feliz...hacerte feliz...

Y sé que mi mirada habla no quiero callarla
Dime que te cuenta, invítame a volar

Tú donde has estado en mi tiempo vivido
Dime que conmigo se duerme mejor

Siéntate a mi lado, háblame al oído
Soy un poco loca, cásate conmigo

Porque en este instante sólo quiero
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Llenarme de ti, llenarme de ti
De tu aroma , tu dulzura, tu sonrisa….
Hacerte feliz...hacerte feliz...

home

Sit down inside yourself and pull up a pew
It´s time to tell the tale the point of which I´m coming to

Where have you come from and what are you trying to do?
How is it going out there and where are you heading to?

Oh, I see...you´re looking to evolve
Well if there´s one thing I´ve learned all this years on my own
is that we make our own way and can find our own way home...
Find our own way home

Preacher, preacher, I don´t believe the shit you´re selling me
That you can clear all our sins for a rather healthy fee
See I gave up on sin expectations, lies and conformity
Bypassed you got me a fixed line now which assures me I´m always free

So please take a look at yourself, leave me alone
I can make my own way and find
My own way home....my own way home...my own way home...

Citizens of earth we have a job to do,
And if you look deep within yourself
You´ll find this message to be true
We are here to live our highest dreams, here to create ourselves anew
Here to vibe this divine plan together
Here´s one we´ll make it true

But separation will keep us held down
As will this crippling untruth so take a flame from your heart let your truth be told
With it make you own way, find your own way home....
Your own way....find your own way home....

Find your own way home...

Anglès

La luz

QUISE SIEMPRE ANDAR SIN RENUNCIAR
A MIS FANTASÍAS
APRENDIENDO A VIVIR EN PAZ SIN TUS CARICIAS

AHORA SÍ QUE TENGO QUE ESCAPAR
HALLAR UNA SALIDA
PERO SE QUE PRONTO EXTRAÑARÉ LA BRISA

DE ESTE MAR
DE PASIONES
DONDE QUIERO NAVEGAR

YO SOY COMO LA LUZ QUE VA
BUSCANDO ENTRE LAS NUVES UN LUGAR
PERO HOY ENCUENTRO EN TI EL CALOR
QUE ME HACE RENACER, AMOR

BORRARÉ LA HUELLAS DEL ANDAR
RASTRO DE MIS PENAS
SENTIRÉ FLUIR LA SANGRE POR MIS VENAS

PERO TU ESTARÁS EN MIS SUEÑOS DE PASIÓN

YO SOY COMO LA LUZ QUE VA
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BUSCANDO ENTRE LAS NUVES UN LUGAR
PERO HOY ENCUENTRO EN TI EL CALOR
QUE ME HACE RENACER, AMOR

TUS MANOS VOLVERÉ A COGER
MIRÁNDOTE A LOS OJOS SIN TEMOR
PERO AL AMANECER ME IRÉ
LLEVÁNDOME LA AROMA DE TU AMOR

NO SÉ MUY BIEN PORQUÉ
HOY QUIERO DESPERTAR
SINTIÉNDOME TAN LIBRE
TAN REAL...

YO SOY COMO LA LUZ QUE VA
BUSCANDO ENTRE LAS NUVES UN LUGAR
PERO HOY ENCUENTRO EN TI EL CALOR
QUE ME HACE RENACER, AMOR

lullaby

I am by your side
everything is all right
Don´t worry...

´Cause I know we´ll be fine
I know we´ll sort it out
This time

´Cause I´m here to dry your tears
And I´m here to make you smile
And I´m here to blow your fears away
so good night....

I am by your side
everything is all right
Don´t worry...

´Cause I know we´ll be fine
I know we´ll sort it out
This time

´Cause I´m here to dry your tears
And I´m here to make you smile
And I´m here to blow your fears away
so good night....

Good night....good night.....good night......

Anglès

mama

Those who are mothers
Now I understand you, I can love you even more
Words they are not enough
How can I explain the feeling that you know

But if you leave me, and no one kisses me
I could never be holly loved
And if you leave me, who will take care of me?
No one but you

´Cause I know mum what´s in your head
And you know that my love will never end
Listen close, let me tell you ´cause I want you to know

Those who are daughters
Now I understand you, I can love you even more
Be close to your mothers
´Cause ain´t no bigger lovers in this world

But if you leave them, and no one kisses them
They could never be holly loved
And if you leave them, who will take care of them?
No one like you

Anglès

Pàgina 202 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Beth

Cause you know mum what´s in my head
And I know that your love will never end
Listen close, let me hear you ´cause I do want to know

Maybe I´m going my own way
I´m living my own life and it feels all right
But tell me if you ever need me
wherever you could be and I´ll come around

´Cause I know mum what´s in your head
And you know that my love will never end
Listen close, let me tell you ´cause I want you to know

´Cause I know mum what´s in your head
And you know that my love will never end
Listen close, let me tell you cause I want you to know

On és l´amor?

on és l´amor?
quina és la solució
miralls trencats
i cavalls desbocats
en mig de tot
em perdu en la foscor
del misteri
que amaguen els teus ulls.

on és l´amor?
vull saber la solució
lligams trencats
sentimets abandonats
en mig de tot
em perdu en la foscor
d´un misteri
que amaguen els meus ulls.

com trobar la veritat
saber tot el que ha passat
combartir la soledat amb harmonia
com sagui qe mira
decidir si negre o blanc
i enfrontar-me
al meu futur amb valentia.

Català

Otra Realidad

Bienvenido a un mundo
clónico,físico,cuántico
virtual y tan mecánico
lógico técnico

pero hay otra realidad
no busques más, soy de verdad
ven y tócame la piel
ven sienteme ven tomame

Se natural, sin más y ámame con ternura
se más real por mí, sal a volar
qué más nos da siigual el mundo es una locura
abre tu corazon de par en par

Bienvenido a un mundo
irónico,sórdido,sátiro
ignorante y tan pragmático
cómico, trágico

pero hay otra realidad
que tu también puedes cambiar

Castellà

sólo déjate llevar
y nuesto amor te guiara

se natural,sin más y ámame con ternura
se más real por mí, sal a volar
qué más nos da siigual el mundo es una locura
abre tu corazon de par en par

Sueña en grande, yo te sigo
no le temas al destino
es tan fácil, tan sencillo
sólo escucha
se natural , natural
bienvenido a mi otra realidad

se natural,sin más y ámame con ternura
se más real por mí, sal a volar
qué más nos da siigual el mundo es una locura
abre tu corazon

Parando el tiempo

DIME SI HOY
PODRÁS BESARME SIN QUE PASE EL TIEMPO
SABES QUIÉN SOY
Y QUIERO AMARTE SIN PEDIR PERDÓN
SABES QUE AYER
VOLANDO JUNTOS NOS LLEVABA EL VIENTO
DAME EL SABOR
DEL SUAVE RONRONEO DE TU PIEL

PARECE QUE FUE AYER
CREÍ QUE NUNCA IBA A AMANECER
SOÑABA CON MERECER
LA BRISA FRESCA BAJO EL SOL

NO, NO, NO PUEDE SER
HOY TENGO UN ÁNGEL LIBRE TAN SÓLO PARA MÍ
Y YA NO SÉ QUÉ HACER
CON TANTA VIDA EN MI INTERIOR

DIME SI HOY
PODRRÁS BESARME SIN QUE PASE EL TIEMPO
SABES QUIÉN SOY
QUIERO AMARTE SIN PEDIR PERDÓN
SABES QUE AYER
VOLANDO JUNTOS NOS LLEVABA EL VIENTO
DAME EL SABOR
DEL SUAVE RONRONEO DE TU PIEL

ENSÉÑAME A SENTIR
SIN PREOCUPARNOS DE NADA MÁS
TU VOZ ME GUIARÁ
POR UN PAISAJE PARA DOS

AYÚDAME A INTENTAR
DIBUJAR UN MUNDO PERFECTO SIN ADIÓS
Y ASÍ PODER SEGUIR
CON ESTE SUEÑO ENTRE TU Y YO

DIME SI HOY
PODRRÁS BESARME SIN QUE PASE EL TIEMPO
SABES QUIÉN SOY
QUIERO AMARTE SIN PEDIR PERDÓN
SABES QUE AYER
VOLANDO JUNTOS NOS LLEVABA EL VIENTO
DAME EL SABOR
DEL SUAVE RONRONEO DE TU PIEL

SOMOS COMO EL AGUA DESBORDÁNDONOS
RECORRIENDO JUNTOS MARES DE ILUSIÓN
DESCUBRIENDO NUEVAS FORMAS DEL AMOR

DIME SI HOY
PODRRÁS BESARME SIN QUE PASE EL TIEMPO
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SABES QUIÉN SOY
QUIERO AMARTE SIN PEDIR PERDÓN
SABES QUE AYER
VOLANDO JUNTOS NOS LLEVABA EL VIENTO
DAME EL SABOR
DEL SUAVE RONRONEO DE TU PIEL

rain on me

I´m sick of arguments and trying the second guess
The little things that are going trough your mind
I mind my own business, I sit back and take a rest
Don´t feel the need to operate in your own time

And so I stop, look to the sky and say it...

Rain on me, rain on me ,rain
Wash it all away
Rain on me, rain on me ,rain
Rain on yesterday
Rain on me , rain on me, rain
Wash it all away

I´m loosing patience with someone so negative
Who puts me down no matter how hard I try
You´ve got your answers on how I´m always wrong
So maybe I should go and find Mr. Right

And so I stop, look to the sky and say it...

Rain on me, rain on me ,rain
Wash it all away
Rain on me, rain on me ,rain
Rain on yesterday
Rain on me , rain on me, rain
Wash it all away

Anglès

sad song

It´s so sad, and I´m sorry
How can I turn back the story

Look at me , can you feel it too
That I´m down on my knees beggin´ you

To come back home soon, soon
To come back home soon...

Maybe I´m not like you thought
Maybe I´m the one who should found my own way home

But that´s not true, let´s forget about it
´Cause I do believe in you and in our love

So come back home soon, soon
So come back home soon....I miss you....

Anglès

strange world

Like a child trying to find the answer to this life
I´m still asking questions, I´m still wondering why

We should be trying, loving, dreaming peacefully
Instead we´re hiding, fighting, hating , hurting so...

Anglès

Are we taking the wrong road?
Don´t you think we´ve done enough?
´Cause I don´t know what is for
I´m a stranger in a strange world

Like the sun needs the sky each day to rise
We should come together, we could at least try

We should be feeling, breathing, living peacefully
Instead we lying, crying, starving, dying so

Are we taking the wrong road?
Don´t you think we´ve done enough?
´Cause I don´t know what is for
I´m a stranger in a strange world

Can we truly justify the way we seem to live our lives
We gotta find the solution make this revolution a chance to put things right

Are we taking the wrong road?
Don´t you think we´ve done enough?
´Cause I don´t know what is for
I´m a stranger in a strange world

Are we taking the wrong road?
Don´t you think we´ve done enough?
´Cause I don´t know what is for
I´m a stranger in a strange world
A stranger in a strange world...

Súria

Bona nit!
Súria estic aquí
Acaronant-vos amb la meva veu

Qui m’ho havia de dir
Sembla que el somni es va cumplir

Només vull agrair
Tantes nits anant tard a dormir

Un record mig trencat
D’una infància al vostre costat

I no puc oblidar-te... formeu part de mi....
I no trobo paraules
Per compartir…. avui..aqui…..

Hi ha moments que no es poden comprar
Des d’aquí un somriure al Firabar

Només vull dir….
Tornaré……
Tornaré… pels carrers a caminar….

I no puc oblidar-te... formeu part de mi....
I no trobo paraules
Per compartir…. avui..aqui…..

I no puc oblidar-te... formeu part de mi...
I no trobo paraules
Per compartir…. avui..aqui…..

Català

Vestida de besos

CON LA PUERTA CASI ABIERTA
EL BALCÓN DE PAR EN PAR
ME HA ENCONTRADO EL SOL DESNUDA AL ENTRAR

MI SONRISA EN TU MALETA
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EL CALOR Y MI SAL
EN LA CAMA DONDE ACABAS DE AMAR

VESTIDA DE BESOS ME VOY
CASI EMBRIAGADA EN TU OLOR
COMIÉNDOME EL TIEMPO AL RELOJ
PARA UNIRME A TU PIEL Y VOLVER A NACER

VIVO OTAR VEZ ALIMENTÁNDOME
DE LA MAGIA EN LA MIRADA
SIN MIEDO A APRENDER
QUE NO HAY POR QUÉ TEMER

QUIERO BEBER
A SORBOS EL PLACER
DE SENTIR QUE HAS CONFIADO
QUE VUELVO A QUERER
VEN A CALMAR MI SED
Y ABRÁZAME

CONTENIENDO CON MIS LABIOS
EL FUEGO QUE ME DAS
VOY ARDIENDO A MEDIAS CON TU MIRAR

HOY MI REINO ESTÁ EN TUS MANOS
EL TUYO ES MI PAZ
UN RESPIRO PARA CONTINUAR

VESTIDA DE BESOS ME VOY
CASI EMBRIAGADA EN TU OLOR
COMIÉNDOME EL TIEMPO AL RELOJ
PARA UNIRME A TU PIEL Y VOLVER A NACER
VIVO OTAR VEZ ALIMENTÁNDOME
DE LA MAGIA EN LA MIRADA
SIN MIEDO A APRENDER
QUE NO HAY POR QUÉ TEMER

QUIERO BEBER
A SORBOS EL PLACER
DE SENTIR QUE HAS CONFIADO
QUE VUELVO A QUERER
VEN A CALMAR MI SED
Y ABRÁZAME

Blink 182

Apple Shampoo

She didn´t mean to deceive you, believe me
But sometimes the hardest part is conceiving
The good intentions that you had
Now only came to this
And although she saw the mark
The arrow missed

It isn´t exciting reciting the stories
Of kind words turned hurting when routine get boring

Both getting tired of punk rock clubs
And both playing in punk rock bands
The start was something good
But some good things must end

And she said, "It could never survive
With such differing lives
One home, one out on tour again
We may never come back
The strike of a match

Anglès

The candle´s burning at both ends"

And now she knows too much
And I´m too fucked up
It´s awkward trying to make my move

I´ll pretend that I´m fine
Show up right on time
But I know I´ll never be that cool
I never wanted to hold you back
I just wanted to hold on
But my chance is gone

I know
Just where
I stand
A boy
Trapped in the body of a man and

I´ll take what you´re willing to give
And I´ll teach myself to live
With a walk-on part of a background shot
From a movie I´m not in

She´s so important
And I´m so retarded

And now I realize
I should have kissed you in LA
But I drove home all alone
As if I had a choice, anyway

Where are you coming from?
What are you running from?
Is it so hard to see?

And if you´re feeling scared
Remember the time we shared
You know it meant everything
You know that it meant everything to me

You know that it meant everything to me

Dammit

It´s alright / to tell me / what you think / about me
I won´t try / to argue / or hold it / against you
I know that / you´re leaving / you must have / your reasons
The season / is calling / and your pictures / are falling down

The steps that / I retrace / the sad look / on your face
The timing / and structure / did you hear / he fucked her?
A day late / a buck short / I´m writing / the report
On losing / and failing / when I move / I´m flailing now

And it´s happened once again I´ll turn to a friend
Someone that understands
And seeks to the master plan

But everybody´s gone
And I´ve been here for too long
To face this on my own
Well I guess this is growing up

Well I guess this is growing up

And maybe / I´ll see you / at a movie / sneak preview
You´ll show up / and walk by / on the arm / of that guy
And I´ll smile / and you´ll wave / we´ll pretend / it´s okay
The charade / it won´t last / when he´s gone / I won´t come back

And it´ll happen once again
You´ll turn to a friend
Someone that understands
And seeks to the master plan

But everybody´s gone
And you´ve been there for too long

Anglès
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To face this on your own
Well I guess this is growing up

Well, I guess this is growing up [5x]

I miss you

Hello there the angel from my nightmare
The shadow in the background of the morgue
The unsuspecting victim of darkness in the valley
We can live like Jack and Sally if we want
Where you can always find me
And we´ll have Halloween on Christmas
And in the night we´ll wish this never ends
We´ll wish this never ends

(I miss you I miss you)
(I miss you I miss you)

Where are you and I´m so sorry
I cannot sleep I cannot dream tonight
I need somebody and always
This sick strange darkness
Comes creeping on so haunting every time
And as I stared I counted
The Webs from all the spiders
Catching things and eating their insides
Like indecision to call you
and hear your voice of treason
Will you come home and stop this pain tonight
Stop this pain tonight

Don´t waste your time on me you´re already
The voice inside my head (I miss you miss you)
Don´t waste your time on me you´re already
The voice inside my head (I miss you miss you)

Don´t waste your time on me you´re already
The voice inside my head (I miss you miss you)
Don´t waste your time on me you´re already
The voice inside my head (I miss you miss you)
Don´t waste your time on me you´re already
The voice inside my head (I miss you miss you)
Don´t waste your time on me you´re already
The voice inside my head (I miss you miss you)

I miss you (miss you miss you)
I miss you (miss you miss you)
I miss you (miss you miss you)
I miss you (miss you miss you)
(I miss you miss you)

Anglès

Story of a lonely guy

Push it out, fake a smile
Avert disaster, just in time
I need a drink, cause in a while
Worthless answer from friends of mine
It´s dumb to ask, cool to ignore
Girls posess me, but they´re never mine
I made my entrance, avoided hazards
Checked my engine, I fell behind

I fell behind

She makes me feel like it´s raining outside
And when the storm´s gone i´m all torn up inside
I´m always nervous on, days like this like the prom
I get too scared to move, cause i´m a fuckin´ boy

Remember when I was in the grocery store, now´s my time
Lost the words, lost the nerve, lost the girl, left the line

Anglès

I would wish upon a star, but that star, it doesn´t shine
So read my book with a boring ending
A short story of a lonely guy

I fell behind

She makes me feel like it´s raining outside
And when the storm´s gone i´m all torn up inside
I´m always nervous on, days like this like the prom
I get too scared to move, cause i´m a fuckin´ boy

She makes me feel like it´s raining outside
And when the storm´s gone i´m all torn up inside
I´m always nervous on, days like this like the prom
I get too scared to move, cause i´m still just a stupid worthless boy

The rock show

Hanging out behind the club on the weekend
Acting stupid, getting drunk with my best friends
I couldn´t wait for the summer and the Warped Tour
I remember it´s the first time that i saw her...there

She´s getting kicked out of school cause she´s failing
I´m kinda nervous, cause I think all her friends hate me
She´s the one, she´ll always be there
She took my hand and that made it i swear

Because I fell in love with the girl at the rock show
She said "what?" and I told her that I didn´t know
She´s so cool, gonna sneak in through her window
Everything´s better when she´s around
I can´t wait til her parents go out of town
I fell in love with the girl at the rock show

When we said we were gonna move to Vegas
I remember the look her mother gave us
17 without a purpose or direction
We don´t owe anyone a f**kin explatation

I fell in love with the girl at the rock show
She said "what?" and I told her that I didn´t know
She´s so cool, gonna sneak in through her window
Everything´s better when she´s around
I can´t wait til her parents go out of town
I fell in love with the girl at the rock show

Black and white picture of her on my wall
I waited for her call, she always kept me waiting
And if I ever got another chance I´d still ask her to dance
Because she kept me waiting

I fell in love with the girl at the rock show
She said "what?" and I told her that I didn´t know
She´s so cool, gonna sneak in through her window
Everything´s better when she´s around
I can´t wait til her parents go out of town
I fell in love with the girl at the rock show

with the girl at the rock show
with the girl at the rock show
(I´ll never forget tonight)
with the girl at the rock show......

Anglès
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Bajo el suelo

me he levantado por la mañana
de todos modos
hoy no tego nada
no tengo miedo
de abrir ventanas
ni de portazo
ni de las patas
hoy tengo rejas
en mi ventan
pero en mi vida
tu ya no pintas nada
y volvere a ver el cielo
y tu estaras 10 metros bajo el suelo
y no me importa
estar encerrada
si hubiera sido yo
no valdria nada
aun sigo viva
aguante tus golpes
reventando en mis entrañas tu miseria
encontro la fuerza
ignoro su miedo
ahora esta contenta
ahora toca el cielo

Castellà

Bella ciao

Esta mañana me he levantado
oh bella ciao, bella cioa, bella ciao, ciao, ciao!
Esta mañana me he levantado
y he descubierto al opresor!

Oh guerrillero me voy contigo
oh bella ciao, bella cioa, bella ciao, ciao, ciao!
Oh guerrillero me voy contigo
porque me siento aquí morir!

Y si yo caigo en la guerrilla
oh bella ciao, bella cioa, bella ciao, ciao, ciao!
Y si yo caigo en la guerrilla
coge en tu mano mi fusil!

Cava uan fosa en la montaña
oh bella ciao, bella cioa, bella ciao, ciao, ciao!
Cava uan fosa en la montaña
y a la sombra de una flor!

Y así la gente cuando la vea
oh bella ciao, bella cioa, bella ciao, ciao, ciao!
Y así la gente cuando la vea
gritará revolucón!

Y esta es la historia de un guerrillero
oh bella ciao, bella cioa, bella ciao, ciao, ciao!
Y esta es la historia de un guerrillero
muerto por la libertad!

Castellà

de espaldas al mundo

bienvenidos a esta tierra
aki endemos ilusion
donde el rico es un hombre
y el pobre stafador
bienvenidos a este mundo
de fracaso del horror
esportando injusticias
negoziamos con dolor

des de la carcel al patibulo
despertar despalda al mundo y contemplad
la libertad en una camara de gas

la justicia tiente precio
¿kuanto vale sr. juez?
los abogados te defienden
sin dinero en cierrenle
ya no hay tiempo en el reo del sistema judicial
esos cerdos llaman justicia a la pena capital

des de la carcel al patibulo
despertar despalda al mundo y contemplad
la libertat en una camara de gas

duradera hipocresia es la imagen exterior
en su juicio todo vale siempre a colpes de talon
bombas de odio son lanzadas con total impunidad
su imagen es lavada por un patriota liberal

des de la carcel al patibulo
despertar despalda al mundo u contemplad
la libertad en una camara de gas

Castellà

despaldas al mundo

bienvenidos a esta tierra
aqui vendemos ilusion
donde el rico es un hombre i el pobre estafador
bienvenidos a este mundo del fracaso,del horror
esportando injusticios negociamos con dolor
desde la carcel al patibulo

despertad despalda al mundo i contenplad
la libertad en una camara de gas

la justicia tiene precio
cuanto vale señor juez?
los abogados te defienden sin dinero,cierrenle
ya no hay tiempo en el reo del sistema judicial
esos cerdos llaman justicia a la pena capital
desde la carcel al patibulo

despertad despalda al mundo i conteplad
la libertad en una camara de gas

duradera hipocresia es la imagene exterior
en su juicio todo vale siempre a golpes de talon
bombas de odio son lanzadas contra tal inpunidad
su imagen es lavada por un patriota liberal
desde la carcel al patibulo

despertad despaalda al mundo i contemplad
la libertad en una camara de gas

Castellà

El muro de la vergüenza

Hay que derribar
hay que destruir
los muros
las mentiras no estan hechas para mi

Castellà
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la vergüenza es el fracaso
del derecho por vivir!

en mas de un lugar construyeron..
muros para encerrar
muros de odio y de venganza
que el hombre creo para separar!

en la calle se escuchan mil voces una razon ...
el pueblo quiere un cambio ... un mundo mejor!

no hay que derribar hay que convivr
con religiones culturas diferentes a ti
y gritaremos hasta reventar
buscando a un dios que quiera escuchar!

evitar la guerra
y la ocupacion de israel sobre palestina
evitar el muro y los baños de sangre
que hay cada dia!

en la calle se escuchan mil voces una razon ..
el pueblo quiere un cambio ... un mundo mejor!

en la calle se escuchan mil voces una razon ...
el pueblo quiere un cambio ... un mundo mejor!

solo piden ser libreeeeeeesss!!

Hasta Siempre

Aprendimos a quererte
Desde la histórica luna
Donde el sol de tu bravura
Le puso cerco a la muerte

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Che Guevara

Tu mano gloriosa y fuerte
Sobre la historia dispara
Cuando toda santa clara
Se despierta para verte

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Che Guevara

Seguiremos adelante
Como junto a ti seguimos
Y nosotros te decimos
Hasta siempre comandante

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Che Guevara

Comandante.. Che Guevara!!

Castellà

ines

Hoy me he levantado he visto destrucción
he bajado al parque y solo hay dolor
hoy no sale el Sol solo hay destrucción

Ines, Ines, inesita Ines

Castellà

Hoy no sale el sol solo hay dolor

Estoy sola en casa, en mi habitación
donde estan mis padres que se les llevó
hoy no sale el Sol solo hay destrucción

Ines, Ines, inesita Ines
Hoy no sale el sol solo hay dolor
Ines, Ines, inesita Ines

Así es el cinismo de la humanidad
cedieron el futuro a la industria militar
hoy no sale el Sol solo hay dolor

Ines, Ines, inesita Ines
hoy no sale el Sol solo hay destrucción
Ines, Ines, inesita Ines

El mundo en que vives es irracional
nada les importa y es muy tarde ya
es muy tarde ya para cambiar

Ines, Ines, inesita Ines
es muy tarde ya para cambiar
Ines, Ines, inesita Ines

Un día llegará mi oportunidad
trabajo por un mundo al que tengo que cambiar
lucho por la paz y la libertad

Ines, Ines, inesita Ines
lucho por la paz y la libertad

Kualkier dia

Te levantas de cama,
son las dos de la tarde,
no tienes trabajo,
ni nada k hacer,
saludas al dia,
kizas kon resaka,
y en el bar de la eskina
tres cortados kon koñac.

Vas por la kalle,
un dia kualkiera,,
la chupa sobre el hombro,
mas perdido k el kopon,
vas por la kalle,
un dia kualkiera,
askeado kon todos,
cagandote en dios.

No se donde vivo,
no se k hora es,
no se si es mañana,
o todavia ayer.
no se donde vivo,
solo se k estoy,
hasta los mismos huevos,
me cago en dios.

kualkier dia,(kualkier dia),
kualkier dia,(kualkier dia),
kualkier dia,(kualkier dia),
kualkier dia,te pueden joder.

En tu bolsillo,hay k joder,
t kda lo justo, para comer,
pasado el rato, decides gastar,
lo poko k tienes, para pribar.

Compras unos porros,
bebes clarete,
te pones borracho,
te ries de la gente.

vas por la kalle,

Català
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un dia kualkiera,
askeado kon todos,
cagandote en dios.

No se donde vivo,
no se k hora es,
no se si es mañana,
o todavia ayer.
no se donde vivo,
solo se k estoy,
hasta los mismos huevos,
me cago en dios.

kualkier dia,(kualkier dia),
kualkier dia,(kualkier dia),
kualkier dia,(kualkier dia),
kualkier dia,te pueden joder.

Sin claudicar

Habrá días mucho mejores
habrá días sin dolor
la conciencia ya no es libre
nos quitaron la dignidad
la respuesta no es tan difícil
las palabras como solución!

Y moriremos sin claudicar
nuestro derecho de reclamar
la muerte a cambio del capital
mi miedo es su tranquilidad!

Nuestra estima no está en venta
señoría entérese
podéis taparnos la boca
y hacer tiras con nuestra piel!

Quien miente! quien maneja?
quien consiente? quien condena?
quien es dueño de tu vida
quien me cuenta a mi los días!!!

Y moriremos sin claudicar
nuestro derecho de reclamar
la muerte a cambio del capital
mi miedo es su tranquilidad!

Castellà

Soy preso

Estoy sentado en la barra de un bar
llorando corazón en arcadas.
Pinto mil cuadros, sin lienzos ni ná,
ahogando mi pena en cada patá´.

Una derrota al olvido, un palustre
que construye mi destino en cada pilar
que sujeta un trozo de sistema que ha muerto
y ya caerá.

Soy preso,
sin sentencia.
Estoy preso
de tu condena.
Soy preso preventivo.
Estoy preso sin compañía.

Paso en falso,
comprendí que mi equipaje

Castellà

estaba dentro de un tren sin ti.
A su fin quién sabe dónde y porqué.
Desazón que riza el rizo sin razón.

Ahora somos la indecisa voz,
más que un ruido con viento en su rostro.
El desconsuelo se derrama en mi mano,
manchando el papel donde escribo.

Soy preso,
sin sentencia.
Estoy preso
de tu condena.
Soy preso preventivo.
Estoy preso sin compañía.

Soy preso

Estoy sentando en la barra de un bar
llorando corazon en arcadas
pinto mil cuadros sin lienzos ni na
ahogando mi pena en cada pata
una derrota al olvido un palustre
que construye mi destino en cada pilar
que sujeta un trozo de sistema que a muerto y ya caera.

soy preso sin sentencia
soy preso de tu condena
soy preso preventivo
soy preso sin compañia

Paso en falso conmprendi
que mi equipaje estaba dentro de un tren sin ti
a su fin quien sabe donde y porque
desazon que riza el rizo sin razon
ahora somos la indecisa voz
mas que un ruido con viento en su rostor
el desconsuelo se derrama en mi mano
manchando el papel donde escribo.

soy preso sin sentencia
soy preso de tu condena
soy preso preventivo
soy preso sin compañia

Castellà

Tierra quemada

ganas de llorar, aqui todo es igual
mil guerras he perdido ya
me pueden reventar
me vuelvo a levantar
triestes caras se cruxan en prision
nadie tiene piedad con el perdedor
hoy tengo ganas de reir de volar
y ser feliz de tenerte junto a mi
las cadenas son muy fuertes
pero las puedo soportar
me han condenado a muerte
por buscar tu libertad
puede que no vuelva a verte
y en el frente morire
muerte y guerra, esto es lo que han sembrado
odio y muerte y es que hoy por ti voy a montar ......
un comando oraganizado armado
de ideas cargadas de revolucion ...
yo solo veo tierra quemada
en la tierra del señor
han cunstruido las iglesias

Castellà
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del miedo y el rencor
el vino esta podrido en la viña del señor
y los siervos se han revelado contra el opresor

Tierra quemada

BOIKOT – TIERRA QUEMADA

[Intro: Cm* – Eb+/B* – Eb/Bb* – Ab* 	 (*->arpegi)
           Ab – Eb – Bb – Ab – Eb – Bb]

(acords de la Intro)
Ganas de llorar, aqui todo es igual
Mil guerras he perdido ya
Me pueden reventar
Me vuelvo a levantar

Triestes caras se cruxan en prision
Nadie tiene piedad con el perdedor
Hoy tengo ganas de reir de volar
Y ser feliz de tenerte junto a mi

[Cm – Ab – Gm
 Cm – Eb – Ab – Bb]

Cm     Ab      Gm
Las cadenas son muy fuertes
             Cm              Eb   Ab  Bb
Pero las puedo soportar
Me han condenado a muerte
Por buscar tu libertad
Puede que no vuelva a verte
Y en el frente morire

Ab Gm Cm          Bb   Ab  Eb      Bb                              Ab  Gm
           Guerra y odio,              esto es lo que han sembrado
Cm          Bb          Ab       Eb         Bb
Muerte y guerra y es que hoy por ti voy a montar ......
          Ab                  Bb      [Gm-Ab-Bb]
Un comando organizado
    Gm                                                   Ab    Bb
Armado de ideas cargadas de revolucion ...  (2x)

Yo solo veo tierra quemada
En la tierra del señor
Han cunstruido las iglesias
Del miedo y el rencor

Odio y muerte, esto es lo que han sembrado
Muerte y guerra y es que hoy por ti voy a montar ......
Un comando organizado
Armado de ideas cargadas de revolucion ... (2x)

[Intro]

Hoy tengo ganas de reir de volar
Y ser feliz de tenerte junto a mi

Yo solo veo tierra quemada

En la tierra del señor
Han cunstruido las iglesias
Del miedo y el rencor
El vino esta podrido en la viña del señor
Y los siervos se han revelado contra la opression

Voy a montar ......
Un comando organizado
Armado de ideas cargadas de revolucion ...

Català

Un futuro para ti

Ya no aguanto más
esta vida si es inútil
en esta puta sociedad
nada se mide por igual
la esperanza
siempre huye!

Somos pocos que más da
lo damos todo ya esta bien
en tu interior
hay ilusiones!

Se acabó el consentir
el futuro es para ti
no estás perdido
hay mil razones

Oeeeh, oeeeh!
Oeeeh, oeeeh!!
Gritaré por un futuro para ti
gritaré por navegar contracorriente
gritaré por un futuro para ti
gritaré por un mundo diferente!

Aquí estaré
siempre de pie
lucharé por convicciones
se hace el silencio al hablar
es el momento de gritar
hoy amanece, rojo el cielo
y en tus ojos al mirar
verás un mundo de cristal
es frágil, y no se rompe!

Y gritará! Y estallará!
Reventando el nuevo ordeeen!

Oeeeh, oeeeh!
Oeeeh, oeeeh!!
Gritaré por un futuro para ti
gritaré por navegar contracorriente
gritaré por un futuro para ti
gritaré por un mundo diferente!

Castellà

Un futuro para ti

Ya no aguanto más
esta vida si es inútil
en esta puta sociedad
nada se mide por igual
la esperanza
siempre huye!

Somos pocos que más da
lo damos todo ya esta bien
en tu interior
hay ilusiones!

Se acabó el consentir
el futuro es para ti
no estás perdido
hay mil razones

Oeeeh, oeeeh!
Oeeeh, oeeeh!!
Gritaré por un futuro para ti
gritaré por navegar contracorriente
gritaré por un futuro para ti
gritaré por un mundo diferente!

Aquí estaré
siempre de pie
lucharé por convicciones
se hace el silencio al hablar

Castellà

Pàgina 210 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Boikot

es el momento de gritar
hoy amanece, rojo el cielo
y en tus ojos al mirar
verás un mundo de cristal
es frágil, y no se rompe!

Y gritará! Y estallará!
Reventando el nuevo ordeeen!

Oeeeh, oeeeh!
Oeeeh, oeeeh!!
Gritaré por un futuro para ti
gritaré por navegar contracorriente
gritaré por un futuro para ti
gritaré por un mundo diferente!

Boleros i ranxeres

Amanecí otra vez

Amanecí otra vez entre tus brazos
me desperté llorando de alegría
me cobijé la cara con tus manos
para seguirte amando todo el día.

Te despertaste tú casi dormida
tú me querías decir no sé que cosa
pero callé tu boca con mis besos,
así pasaron muchas, muchas horas.

Cuando cayó la noche
apareció la luna
entró por la ventana
que cosa más bonita
cuando la luz del cielo
iluminó tu cara.

Yo me volví a meter entre tus brazos
tú me querías decir no sé que cosa
pero callé tu boca con mis besos,
así pasaron muchas, muchas horas.

Castellà

La llorona

La Llorona

Todos me dicen el negro, llorona
negro pero cariñoso
Yo soy como el chile verde, llorona
picante pero sabroso.

Ay! de mi, llorona
llorona de ayer y hoy
ayer maravilla fui, llorona
y ahora ni sombra soy

Dicen que no tengo duelo, lloran
porque no me ven llorar
Hay muertos que no hacen ruido, llorona
y es mas grande su penar

Ay! de mi, llorona
llorona de azul celeste

Castellà

y aunque la vida me cuesta, llorona
no dejare de quererte

Salias del templo un dia, llorona
cuando al pasar yo te vi
Hermoso huipil llevabas, llorona
cudando al pasar yo te vi

Ay! de mi, llorona
llorona, llevame al rio
tapame con tu rebozo llorona
que ya me muero de frio

Si al cielo subir pudiera, llorona
las estrellas te bajara
la luna a tus pies, llorona
con el sol te coronara

Ay! de mi, llorona
llorona de negros ojos
Ya con esta se despide, llorona
tu negrito cariñoso

No volveré

Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo,
no hallarás ni un recuerdo de mi, ni tendrás más amores conmigo.
Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida,
si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida.

No volveré te lo juro por Dios que me mira,
te lo digo llorando de rabia, no volveré,
No pararé hasta ver que mi llanto ha formado
un arrollo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré.

Somos nubes que el viento apartó, somos piedras que siempre chocamos,
gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no han terminado;
En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso,
lo que quieras de mi te lo doy, pero no te devuelvo tus besos.

No volveré te lo juro por Dios que me mira,
te lo digo llorando de rabia, no volveré,
No pararé hasta ver que mi llanto ha formado
un arrollo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré.

Castellà

Noche de ronda

Noche de ronda
que triste pasas
que triste cruzas
por mi balcón
Noche de ronda
como me hieres
como lastimas
mi corazón

Luna que se quiebra
Sobre la tiniebla
de mi soledad
A dónde vas?
Dime si esta noche
tú te vas de ronda
como ella se fue
Con quién estás?

Dile que la quiero
Dile que me muero
de tanto esperar
que vuelva ya
que las rondas no son buenas
que hacen daño, que dan penas
y que acaban por llorar

Castellà
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Nosotros

Atiéndeme . . .

quiero decirte algo.
que quizás no esperes,
doloroso tal vez. . .

escúchame,
que aunque me duela el alma
yo necesito hablarte y así lo haré.

Nosotros,
que fuimos tan sinceros
que desde que nos vimos
amándonos estamos.

Nosotros,
que del amor hicimos
un sol maravilloso,
romance tan divino.

Nosotros,
que nos queremos tanto
debemos separarnos
no me preguntes más.
Nos es falta de cariño,
te quiero con el alma.
Te juro que te adoro
y en nombre de este amor
y por tu bien te digo adios.

Castellà

Piensa en mi

Si tienes un hondo penar, piensa en mí.
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Ya ves que venero tu imagen divina,
tu párvula boca que siendo tan niña me
enseño a pecar.

Piensa en mí cuando sufras,
cuando llores también piensa en mí.
Cuando quieras quitarme la vida, no la
quiero para nada, para nada me sirve
sin tí.

Piensa en mi cuando sufras, cuando llores
también piensa en mí.
Cuando quieras quitarme la vida, no la
quiero para nada. Para nada me sirve sin tí.

Piensa en mi cunado sufras, cuando llores
también piensa en mí.
Cuando quieras quitarme la vida para nada,
para nada me sirve sin tí.

Letra y música: Agustín Lara

Castellà

Bon Jovi

All about lovin´ you

Looking at the pages of my life
Faded memories of me and you
Mistakes you know I´ve made a few
I took some shots and fell from time to time
Baby, you were there to pull me through
We´ve been around the block a time or two
I´m gonna lay it on the line
Ask me how we´ve come this far
The answer´s written in my eyes

Every time I look at you, baby, I see something new
That takes me higher than before and makes me want you more
I don´t wanna sleep tonight, dreamin´s just a waste of time
When I look at what my life´s been comin´ to
I´m all about lovin´ you
I´ve lived, I´ve loved, I´ve lost, I´ve paid some dues, baby
We´ve been to hell and back again
Through it all you´re always my best friend
For all the words I didn´t say and all the things I didn´t do
Tonight I´m gonna find a way

Every time I look at you, baby, I see something new
That takes me higher than before and makes me want you more
I don´t wanna sleep tonight, dreamin´s just a waste of time
When I look at what my life´s been comin´ to
I´m all about lovin´ you
You can take this world away
You´re everything I am
Just read the lines upon my face

I´m all about lovin´ you

Every time I look at you, baby, I see something new
That takes me higher than before and makes me want you more
I don´t wanna sleep tonight, dreamin´s just a waste of time
When I look at what my life´s been comin´ to
I´m all about lovin´ you

All about lovin´ you

Anglès

Bed of roses

Sitting here wasted and wounded
at this old piano
trying hard to capture the moment
this morning I don´t know
´cause a bottle of vodka still lodged in my head
and some blond gave me nightmares,
I think that she´s still in my bed
as I dream about movies
they wont make of me when I´m dead

with an ironclad fist I wake up
and french kiss the morning
while some marching band keeps
its own beat in my head while we´re talking
about all of the things that i long to believe
about love and the truth
and what you mean to me
and the truth is, baby you´re all that I need

I wanna lay you down on a bed of roses
for to night I´d sleep on a bed of nails
I wanna be just as close as
the Holy Ghost is
and lay you down on a bed of roses

Well I´m so far away
each step that I take is on my way home
a king´s ransom in dimes I´d give each night
just to see through this payphone
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Pàgina 212 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Bon Jovi

still I run out of time
or its hard to get through
till the bird on the wire flies me back to you
I´ll just close my eyes and whisper
baby blind love is true

I wanna lay you down on a bed of roses
for to night I´d sleep on a bed of nails
I wanna be just as close as
the Holy Ghost is
and lay you down on a bed of roses

The hotel bar hangover whiskey´s gone dry
the barkeeper´s wig´s crooked
and she´s giving me the eye
I might have said yeah
but I laughed so hard I think i died

When you close your eyes
know I´ll be thinking about you
while my mistress she calls me
to stand in her spotlight again
to night I won´t be alone
but you know tha don´t mean I´m not lonely
I´ve got nothing to prove
for its you that I´d die to defend

I wanna lay you down on a bed of roses
for to night I´d sleep on a bed of nails
I wanna be just as close as
the Holy Ghost is
and lay you down on a bed of roses

Have a nice day

Why, you wanna tell me how to live my life?
Who, are you to tell me if it´s black or white?
Mama, can you help me try to understand.
Is innocence the difference between a boy and a man.
My daddy lived a lie, it´s just the price that he paid.
Sacrificed his life, just slaving away.

Oh,if there is one thing I hang onto,
That gets me through the night.
I ain´t gonna do what I don´t want to,
I´m gonna live my life.
Shining like a diamond, rolling with the dice,
Standing on the ledge I´ll show the wind how to fly.
When the world gets in my face,
I say, Have A Nice Day.
Have A Nice Day

Take a look around you, nothing´s what it seems
We´re living in a broken home of hopes and dreams,
Let me be the first to shake a helping hand.
Anybody, brave enough to take a stand,
I´ve knocked on every door, on every dead-end street,
Looking for forgiveness and what´s left to believe

Oh, if there is one thing I hang onto,
That gets me through the night.
I ain´t gonna do what I don´t want to,
I´m gonna live my life.
Shining like a diamond, rolling with the dice,
Standing on the ledge, I´ll show the wind how to fly.
When the world gets in my face,
I say, Have A Nice Day.
Have A Nice Day.

Guitar Solo

Oh, if there is one thing I hang onto,
That gets me through the night.

Anglès

I ain´t gonna do what I don´t want to,
I´m gonna live my life.
Shining like a diamond, rolling with the dice,
Standing on the ledge, I´ll show the wind how to fly.
When the world gets in my face,
I say, Have A Nice Day.
Have A Nice Day.
Have A Nice Day.
Have A Nice Day.

When The world keeps trying, to drag me down,
Gotta raise my hands, gonna stand my ground.
I say, Have A Nice Day.
Have A Nice Day
Have A Nice Day

Its just me

You want commitment
Take a look into these eyes
They burn with a fire, just for you now
Until the end of time
I would do anything
I´d beg, I´d steal, I´d die
To have you in these arms tonight
Baby I want you like the roses
Want the rain
You know I need you
Like a poet needs the pain
I would give anything
My blood my love my life
If you were in these arms tonight
I´d hold you
I´d need you
I´d get down on my knees for you
And make everything alright
If you were in these arms
I´d love you
I´d please you
I´d tell you that I´d never leave you
And love you till the end of time
If you were in these arms tonights
We stared at the sun
And we made a promise
A promise this world would never blind us
These are my words
Our words were our songs
Our songs are our prayers
These prayers keep me strong
It´s what I believe
If you were in these arms tonight
If you were in these arms tonight
I´d hold you
I´d need you
I´d get down on my knees for you
And make everything alright
If you were in these arms
I´d love you
I´d please you
I´d tell you that I´d never leave you
And love you till the end of time
If you were in these arms tonights
Your clothes are still scatteder
All over our room
This old place still smells like
Your cheap perfume
Everything here reminds me of you
And there´s nothing that I
Wouldn´t do to be in your arms
And these were our words
They keep me strong
I´d hold you
I´d need you
I´d get down on my knees for you
And make everything alright
If you were in these arms
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I´d love you
I´d please you
I´d tell you that I´d never leave you
And love you till the end of time
If you were in these arms tonights

It´s my life

This ain´t a song for the broken-hearted
No silent prayer for the faith-departed
I ain´t gonna be just a face in the crowd
You´re gonna hear my voice
When I shout it out loud

Chorus:
It´s my life
It´s now or never
I ain´t gonna live forever
I just want to live while I´m alive
(It´s my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just wanna live while I´m alive
It´s my life

This is for the ones who stood their ground
For Tommy and Gina who never backed down
Tomorrow´s getting harder make no mistake
Luck ain´t even lucky
Got to make your own breaks

Chorus:
It´s my life
And it´s now or never
I ain´t gonna live forever
I just want to live while I´m alive
(It´s my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I´m alive
´Cause it´s my life

Better stand tall when they´re calling you out
Don´t bend, don´t break, baby, don´t back down

Chorus:
It´s my life
And it´s now or never
´Cause I ain´t gonna live forever
I just want to live while I´m alive
(It´s my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I´m alive

Chorus:
It´s my life
And it´s now or never
´Cause I ain´t gonna live forever
I just want to live while I´m alive
(It´s my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I´m alive
Caues it´s my life

Anglès

Livin' On A Prayer

J. Bon Jovi, R. Sambora, D. Child

Once upon a time
Not so long ago
Tommy used to work on the docks
Union's been on strike
He's down on his luck...it's tough, so tough
Gina works the diner all day
Working for her man, she brings home her pay
For love - for love

She says: We've got to hold on to what we've got
'Cause it doesn't make a difference
If we make it or not
We've got each other and that's a lot
For love - we'll give it a shot

We're half way there
Livin' on a prayer
Take my hand and we'll make it - I swear
Livin' on a prayer

Tommy got his six string in hock
Now he's holding in what he used
To make it talk - so tough, it's tough
Gina dreams of running away
When she cries in the night
Tommy whispers: Baby it's okay, someday

We've got to hold on to what we've got
'Cause it doesn't make a difference
If we make it or not
We've got each other and that's a lot
For love - we'll give it a shot

We're half way there
Livin' on a prayer
Take my hand and we'll make it - I swear
Livin' on a prayer

We've got to hold on ready or not
You live for the fight when it's all that you've got

We're half way there
Livin' on a prayer
Take my hand and we'll make it - I swear
Livin' on a prayer

Anglès

Livin´ on a prayer

 (Em3) (Em2)  (Em)
Tommy used to work on the docks

(Em3) (Em2)    (Em)
unions been on strike

    (Em3)(Em2)   (Em)     C
hes down and his luck is tough

D       Em
ohh so tough

(Em3)(Em2)    (Em)
Gina works the diner all day

(Em3)  (Em2)  (Em)
workin for her man

(Em3)     (Em2)   (Em)     C
she brings all her pay for love

D        Em
ohh for love
        C      D                 Em      C
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We´ve got each other and thats a lot for love

      D
We´ll give it a shot

Chorus:

Em     C        D
Ohhhhhhh! we´re half way there

G             D
Woa oh! We´re livin on a prayer

Em      C            D
Take my hand, we ´ll make it i swear

G             D
Woa oh! We´re livin on a prayer

verse 3:

(Em3)(Em2)   (Em)
Tommy got his six string in hock

   (Em3) (Em2)  (Em)       (Em3)
Now he´s holding in what he used

(Em2)      (Em)       C     progA     Em  progB
To make it talk - so tough,ohhh   so tough

(Em3)(Em2)      (Em)
Gina dreams of running away

        (Em3) (Em2)   (Em)
When she cries in the night

                          C    D   Em
Tommy whispers: Baby it´s okay, someday

                  C    D           Em
Oohhhhh! we gotta hold on ready or not

       C
you´ll live for the fight
           D
when thats all that you´ve got

Chorus x3

Never say goodbye

As I sit in this smokey room
The night about to end
I pass my time with strangers
But this bottle´s my only friend

Remember when we used to park
On Butler Street out in the dark
Remember when we lost the keys
And you lost more than that in my backseat

Remember how we used to talk
About busting out - we´d break their hearts
Together - forever

Never say goodbye, never say goodbye
You and me and my old friends
Hoping it would never end
Never say goodbye, never say goodbye
Holdin´ on - we got to try

Anglès

Holdin´ on to never say goodbye

Remember days of skipping school
Racing cars and being cool
With a six pack and the radio
We didn´t need no place to go

Remember at the prom that night
You and me we had a fight
But the band they played our favorite song
And I held you in my arms so strong

We danced so close
We danced so slow
And I swore I´d never let you go
Together - forever

Never say goodbye, never say goodbye
You and me and my old friends
Hoping it would never end
Never say goodbye, never say goodbye
Holdin´ on - we got to try
Holdin´ on to never say goodbye

I guess you´d say we used to talk
About busting out
We´d break their hearts
Together - forever

Welcome to Wherever you are

Maybe we´re different, but we´re still the same
We all got the blood of Eden, running through our veins
I know sometimes it´s hard for you to see
You come between just who you are and who you wanna be

If you feel alone, and lost and need a friend
Remember every new beginning, is some beginning´s end

[Chorus]
Welcome to wherever you are
This is your life, you made it this far
Welcome, you gotta believe
That right here right now, you´re exactly where you´re supposed to be
Welcome, to wherever you are

When everybody´s in, and you´re left out
And you feel your drowning, in a shadow of a doubt
Everyones a miracle in their own way
Just listen to yourself, not what other people say

When it seems you´re lost, alone and feeling down
Remember everybody´s different
Just take a look around

[Chorus]

Be who you want to, be who you are
Everyones a hero, everyones a star

When you wanna give up, and your hearts about to break
Remember that you´re perfect, God makes no mistakes

[Chorus]

Anglès

You give love a bad name

An angel´s smile is what you sell
You promise me heaven, then put me through hell
Chains of love got a hold on me
When passion´s a prison, you can´t break free

You´re a loaded gun
There´s nowhere to run
No one can save me

Anglès
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The damage is done

[Chorus:]
Shot through the heart
And you´re to blame
You give love a bad name
I play my part and you play your game
You give love a bad name
You give love a bad name

Paint your smile on your lips
Blood red nails on your fingertips
A school boy´s dream, you act so shy
Your very first kiss was your first kiss goodbye

You´re a loaded gun
There´s nowhere to run
No one can save me
The damage is done

[Chorus]

Bonet, Maria del mar

Abraça'm

(Original en anglès "Embrace me")

Abraça´m, se´m fa tant dolç el teu bes.
Abraça´m, més tendre no tinc res més.
Et veig un instant i és una festa el record,
el teu deix estrany em torba i em pren el cor.

M´agrada tot el que em fas, el que em dius,
però encara m´agrades més si em somrius.
No t´estiguis mai de dir que vols estar amb mi,
tu, amorós i tendre amic.

Català

Aigo

Aigo, vos demanam, aigo
i vós, senyor, mos dau vent
i mos girau ses espatlles
i fais com qui no mos sent.

A s´hort sa terra és eixuta,
s´ha mort tot el que hem sembrat,
es tarongers s´han ´secat,
es blat és mort i no és nat.

Aigo, vos demanam, aigo
i vós, senyor, mos dau vent
i mos girau ses espatlles
i fais com qui no mos sent.

Abans, senyor, éreu flors,
ara, senyor, sols sou cards.
Abans, senyor, éreu amor,
ara s´amor s´ha assecat.

Aigo, vos demanam, aigo
i vós, senyor, mos dau vent
i mos girau ses espatlles
i fais com qui no mos sent.

Català

Abans, senyor, éreu horts,
ara, senyor, pols i vent.
Abans, senyor, éreu gent,
i ara, on és, on és sa gent?

Aigo, vos demanam...

Carta a un amic

Per altres sé de tu, i molt poques vegades.
Cau aquell tel que tot ho fa confús.
On ets ? On ets ?
Perquè no em truques ?
Voldria veure’t i parlar amb tu.

T’envio missatges per ondes invisibles,
per camins sonors que tu només entens.
Aquestes paraules també van insegures,
dins d’una ampolla de nàufrag,
a mercè de les ones.

T’has oblidat de mi potser per sempre,
i crec que així, de mi també m’oblido.
No em facis mal, torna’m aquella imatge
que és la única que jo de mi estimo.

Per quins camins un cos sovint s’allunya,
Pobres motius pels penediments.
Si tu volguessis, em trobaries,
on em deixares, amic, fa  tant de temps.

Català

Dansa de la primavera

Febrer m'ha duit la carta tan precisa
vol que els lilàs s'obrin pel dits
i en el cor m'hi creixi una palmera
que exigent que ve la Primavera!

Que exigent que ve la Primavera
i el meu cor tan malaltís
tinc por que es cremi dintre la foguera
(no puc desfer-me del seu encís)

No puc desfer-me del seu encís,
obrir les branques, ballar amb ella,
pentinar-me al seu vent la cabellera,
cantar la lluna de les seves nits

Cantar la lluna de les seves nits
cantar vermells de la tardor
cantar el silenci de la nova neu
cantar si torna el dolorós amor

Cantar si torna el dolorós amor
i néixer un poc més en l'intent
i créixer un poc més cada entretemps
i volar amb el vent i les noves llavors

Volar amb el vent i les noves llavors
qui sap on el vent ens portarà?
a dins del cor d'una terra antiga
o creixeré en el fons de la mar.

Català

Dóna´m sa mà

Dóna´m sa mà, amor,
mira que freda està;
dóna´m sa mà, amor,
freda de no estimar.

Es vidres de pluja ploren,

Català
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també plora es roser,
s´arbre fruiter també plora
i jo de plorar no en sé.

Dóna´m sa mà, amor...

Vós, qui amb so mirar matau,
matau-me, sols que em mireu,
que m´estim més que em mateu
que viure si no em mirau.

Dóna´m sa mà, amor...

Jo mateixa no m´entenc
ni em pot entendre ningú:
dic que no et vull i vénc
sempre morint-me per tu.

Dóna´m sa mà, amor...

Es vent s´enduu sa rosada,
sa pols i sa terra des camí.
També s´enduu ses paraules
que me vares dir ahir.

Dóna´m sa mà, amor...

El pi de Formentor

Mon cor estima un arbre!  Més vell que l'olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l'eterna primavera,
i lluita amb les ventades que atupen la ribera,
com un gegant guerrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada;
no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d'aroma sa testa consagrada
i li donà per trone l'esquerpa serralada,
per font l'inmensa mar.

Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina,
no canta per ses branques l'aucell que encativam;
el crit sublim escolta de l'àguila marina,
o del voltor qui passa sent l'ala gegantina
remoure son fullam.

Del llim d'aquesta terra sa vida no sustenta;
revincla per les roques sa poderosa rel,
té pluges i rosades i vents i llum ardenta,
i, com un vell profeta, rep vida i s'alimenta
de les amors del cel.

Arbre sublim!   Del geni n'és ell la viva imatge:
domina les muntanyes i aguaita l'infinit;
per ell la terra és dura, me besa son ramatge
el cel qui l'enamora, i té el llamp i l'oratge
per glòria i per delit.

Oh!   si: que quan a lloure bramulen les ventades
i sembla entre l'escuma que tombi el seu penyal,
llavors ell riu i canta més fort que les onades,
i vencedor espolsa damunt les nuvolades
sa caballera reial.

Arbre, mon cor t'enveja. Sobre la terra impura,
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l'altura
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura...
oh vida!   oh noble sort!

Amunt, ànima forta!   Traspassa la boirada
i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals.

Català

Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,
i tes cançons tranquiles 'niran per la ventada
com l'au dels temporals.

Miquel Costa i Llobera

L'Àguila negra

L’Àguila negra

Un bon dia
o potser una nit
prop del mar
jo m’havia adormit,
quan de cop
el cel s’omple de llum
i un ocell negre surt
sense venir d’enlloc

Lentament,
les ales bategant,
lentament
ell anava girant
prop de mi
el batec s’acabà
i com caigut del cel
l’ocell es va aturar

Els ulls eren
de color robí
i les plomes
de color de nit
i al seu front
mil raigs de to suau
l’ocell rei coronat
lluïa un diamant blau

Amb el bec
la cara em va tocar
el seu coll
em vaig trobar a la mà
fou llavors
que jo vaig saber qui
imatge del passat
volia tornar amb mi

Bon ocell
porta’m amb tu al país
d’altres temps
sigues el meu amic
com abans
amb somnis clars d’infant
per coïr tremolant
estels i més estels

Com abans
amb somnis clars d’infant
com abans
damunt d’un núvol blanc
com abans
tu i jo el sol encendrem
i a l’illa del record
la pluja llançarem

L’ocell negre
tombà els ulls al sol
cap al cel
tot d’una emprengué el vol...

Un bon dia ...

-------------------------------------------------------

L’Àguila negra

[Sol]Un bon dia
o potser [Re]una nit

Català
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[Lam]prop del mar
jo m’havi[Mim]a adormit,
[Do]quan de cop
el cel s’om[Sol]ple de llum
i un ocell [Fa]negre surt
sense ve[Mi7]nir d’enlloc

[La]Lentament,
les ales [Mi]bategant,
[Sim]lentament
ell ana[Fa#m]va girant
[Re]prop de mi
el batec [La]s’acabà
i com cai[Sol]gut del cel
l’ocell es va [Fa#7]aturar

[Si]Els ulls eren
de [Fa#]color robí
[Do#m]i les plomes
de color [Sol#m]de nit
i al [Mi]seu front
mil raigs de [Si]to suau
l’ocell rei [La]coronat
lluïa un di[Sol#]amant blau

[Do#]Amb el bec
la cara em [Sol#]va tocar
[Re#m]el seu coll
em vaig tro[La#m]bar a la mà
[Fa#]fou llavors
que jo vaig [Do#]saber qui
imatge [Si]del passat
volia [La#]tornar amb mi

[Si]Bon ocell
porta’m amb [Fa#]tu al país
[Do#m]d’altres temps
sigues el [Sol#m]meu amic
[Mi]com abans
amb somnis [Si]clars d’infant
per coïr [La]tremolant
estels i [Sol#]més estels

[Do#]Com abans
amb somnis [Sol#]clars d’infant
[Re#m]com abans
damunt d’un [La#m]núvol blanc
[Fa#]com abans
tu i jo el sol [Do#]encendrem
i a l’illa [Si]del record
la pluja [La#]llançarem

[Re#]L’ocell negre
tombà els [La#]ulls al sol
[Fam]cap al cel
tot d’una em[Do]prengué el [Re]vol... [Do] [Lam]

[Sol]Un bon dia ...

La casa de l'amic

I avui ets lluny d'aquí
i et sé tan lluny de mi
que cada nota que dic
jo l'imagín un camí, camí
que em porta fins a tu.

S'enyora tant com jo
la casa de l'amic;
sempre seré dintre seu,
la guard al fons del meu pit,
ben amagada: aquí.

Català

La vas deixar
i tota és plena de tu,
plena dels teus oblits,
del teu desordre, sí,
moments a soles amb mi, amb mi.
La casa de l'amic.

Quan ell i jo parlam
no em diu mentides mai,
m'explica el teu nou amor,
remol a dins els llençols
que em parlen del teu nu.

Me n´aniré de casa

Me n´aniré de casa,
me n´aniré des camp,
ses oliveres grises
endarrere quedaran

Me n´aniré de casa
pes camí des vent,
potser trobaré tempesta,
tal vegada molt mal temps.

Es meu amic en Pere
i es meu germà més gran
fa temps que se n´anaren
i ja no tornaran.

Si jo dic a mu mare
que també me´n vull anar,
mu mare sempre plora,
i jo ja no sé plorar...

Me n´aniré de casa
pes camí des vent,
potser trobaré tempesta,
atl vegada molt mal temps.

Me n´aniré de casa,
me n´aniré des camp,
ses oliveres grises
endarrere quedaran.

Català

Mercè

Mercè,
Palma, n´és llunyana;
sóc lluny dels carrers,
lluny dels ametllers
i d´aquells carrers que clou la murada.

Mercè,
lluny del teu esguard
i del vent tranquil,
de la casa clara;
lluny d´aquells terrats
on els gorrions s´estimen i canten,
i les monges estenen
els pecats del món i la roba blanca.
I un frare balla
arran de teulada,
esperant prendre el vol,
cap el cel tan blau,
faldilles enlaire.

Mercè,
taronges i flors damunt de la taula;
les gavines t´acompanyin
el lent caminar cap a l´horabaixa.
Sempre tornaré
a la nostra platja;
les ones no em deixen, mu mare,

Català

Pàgina 218 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Bonet, Maria del mar

allunyar-me´n massa.

Què volen aquesta gent?

De matinada han trucat,
són al replà de l'escala
la mare quan surt a obrir,
porta la bata posada.
'Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?'

'El seu fill, que no és aquí?',
'N'és adormit a la cambra,
què li volen al meu fill?'
El fill mig es desvetllava
'Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?'

La mare ben poc en sap
de totes les esperances
del seu fill estudiant
que ben compromès n'estava
'Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?'

Dies ha que parla poc
i cada nit s'agitava,
li venia un tremolor
tement un truc a trenc d'alba.
'Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?'

Encara no ben despert
ja sent viva la trucada
i es llença pel finestral
a l'asfalt, d'una volada.
'Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?'

Els que truquen resten muts,
menys un d'ells -potser el que mana-
que s'inclina al finestral,
darrere xiscla la mare
'Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?'

De matinada han trucat,
-la llei una hora assenyala-
Ara l'estudiant és mort,
n'és mort d'un truc a trenc d'alba.
'Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?'
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Romanço

Si ens besem pels carrers
trontollaran les cases,
les dones del raval
ho contaran al batlle, larà,
ho contaran al batlle.

Vindran guàrdies civils
armats amb simitarres,
dos frares del Remei
i el sometén amb arma, larà,
i el sometén amb arma.

Convicte de mant crim
ens penjaran a plaça,
quan ja siguem penjats

Català

repicaran campanes, larà,
repicaran campanes.

Acudirà la gent,
proclamaran l´alarma
i el batlle, modestet,
dirà quatre paraules, larà,
dirà quatre paraules.

Serà un dia revolt,
amb molta tramuntana;
com brandarem, amor,
tota la santa tarda, larà,
tota la santa tarda.

Per veure´ns vindrà gent
de tota la comarca;
algú dirà: -és molt trist-
i et mirarà les cames, larà,
i et mirarà les cames.

Entorn del cadafal
nenes uniformades
recaptaran diners
per les missions de l´Àsia, larà,
per les missions de l´Àsia.

En ser que sigui fosc
tornarem cap a casa,
gats adúlters viuran
la nit a les teulades, larà,
la nit a les teulades.

Ens farà mal el coll,
tindrem les mans ben balbes,
els ulls inflats del vent
i un tremolor a les cames, larà,
i un tremolor a les cames.

Sinistres vigilants
armats amb forca i dalla
percaçaran arreu
parelles amagades, larà,
parelles amagades.

Abans no es faci clar
fugirem cap a França
pels vells camins del bosc
disfressats de captaires, larà,
disfressats de captaires.

Quan ja siguem ben lluny,
en qualsevol obaga,
cremarem els vestits
i esborrarem el rastre, larà,
i esborrarem el rastre.

Llavors, lliures i sols,
sense dir cap paraula,
ens besarem de nou
amb una força estranya, larà,
amb una força estranya.

Viure sense tu"

Viure sense tu, quin dur aprenentatge.
Davant el meu mirall, aprenent a parlar-me.
El mestre que m´ensenya, és el temps,
que no para.

Viure sense tu, quin dur aprenentatge,
com un que ja no hi veu
i, a poc a poc, per les cambres,
reconeix els seus mobles pels cops a les cames.

El temps em besa els ulls i m´eixuga les llàgrimes.
Lentament va apagant les olors que deixares.
De nou, la nit i jo,
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dins aquest llit, tant ample.

I la remor de pau que ja ha tornat a casa,
i feia tant de temps que em demanava entrada
donant-me, tendrament,
la seva mà glaçada.

Viure sense tu i, a poc a poc, oblidar-te,
oblidar-te,
oblidar-te,
oblidar....

Brams

Aldea Global

A mil llocs del planeta les grues va alçant-se:
comença el compte enrera de l´aldea global.
Ni una sola frontera d´Alaska al Senegal
que faci la traveta al pas de la fiança.

Tan sols una bandera i un sol instrumental
per regular l´aixeta d´on raja la bonança,
patètica opereta per vendre´ns esperança
d´aquesta nova era anarcoliberal.

Megàfons del sistema difonen uns consells
pels quals no procedeixen estúpids localimes
que tenen com a lema el decidi per ells.

Al temps de dir que uneixen obren nous abismes
per enfrontar la gent amb l´opi del moment
com ninotets d´un joc que sols no van enlloc.

Fastuosos edificis sense un possible accés
del soterrani a l´àtic: neix l´aldea global.
I a prop un parc temàtic per l´oci universal,
museu del sacrificis implícits del progrés,

on hi ha plantes de plàstic i estatues d´animals
i vídeos de subjectes de pobles extingits.
I aviat nova atracció a la gàbia disset
un home amb barretina que canta "el meu avi"

Per això les dues gavines que crià l´aligot
ens daven aspirines a cada mastegot:
volien que quedès algun exemplar viu
per exposar després a tall decoratiu.

L´aldea global creix amb generositat
tolera nostra espècie si és en captivitat.

Català

Aldea Global

Aldea Global

   La                                   Fa#m
A mil llocs del planeta les grues va alçant-se:
    La				   Fa#m
comença el compte enrera de l´aldea global.
    Re                         Mi
Ni una sola frontera d´Alaska al Senegal
       Re                     Mi
que faci la traveta al pas de la fiança.
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Tan sols una bandera i un sol instrumental
per regular l´aixeta d´on raja la bonança,
patètica opereta per vendre´ns esperança
d´aquesta nova era anarcoliberal.

La                      Do#m   Re
Megàfons del sistema difonen uns consells
       La                    Do#m      Re
pels quals no procedeixen estúpids localimes
       Fa#m                         Mi
que tenen com a lema el decidir per ells.

Al temps de dir que uneixen obren nous abismes
per enfrontar la gent amb l´opi del moment
        Fa#m                         Mi
com ninotets d´un joc que sols no van enlloc
        Re		       Mi
com ninotets d´un joc que sols no van enlloc.

Fastuosos edificis sense un possible accés
del soterrani a l´àtic: neix l´aldea global.
I a prop un parc temàtic per l´oci universal,
museu del sacrificis implícits del progrés,

on hi ha plantes de plàstic i estatues d´animals
i vídeos de subjectes de pobles extingits.
I aviat nova atracció a la gàbia disset
un home amb barretina que canta "el meu avi"

Per això les dues gavines que crià l´aligot
ens daven aspirines a cada mastegot:
volien que quedès algun exemplar viu
per exposar després a tall decoratiu.

L´aldea global creix amb generositat
tolera nostra espècie si és en captivitat.

Apostols de Bacus

APOSTOLS DE BACUS

Tenim mesquites
a cada país,
tenim capelles
a cada racó,
et prometem el paradís
si segueixes la nostra religió.
Els altars són llargs i rectes,
el sacerdot et dirà: "Què vol?"
Practicar no és gens complexe,
es tracta només de beure alcohol.

SOM ELS APÒSTOLS,
APÒSTOLS DE BACUS,
SOM ELS DEIXEBLES
DEL DÉU DEL VI.

La penitència és ressaca,
beure aigua és pecat,
i de festes, i de farres
parla el nostre llibre sagrat.
Els abstemis són heretges,
els alcohòlics són uns sants.
Sacrificarem els fetges,
l´alcohol ens fa germans.
No anem a Lurdes,
no anem a la Meca,
nosaltres anem al Priorat,
i celebrem la verema
i quan el vi és embotat.
Potser tu ets el profeta
que tants anys fa que estem esperant.
Vinga, amunt, alça la gerra,
ja et vull veure predicant!.
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Pàgina 220 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Brams

Aquest món

MiM LaM MiM
"Els nord-americans tenen excedent d´armes":
LaM MiM
és una mala notícia aquest matí.
LaM MiM SiM
Al migdia esclatarà una guerra a l´Àfrica:
LaM SiM MiM
els stocks no es poden adormir.
El genocida és indultat a l´Argentina,
a Xile el tirà reb la benedicció
els sanguinaris colonitzadors d´Amèrica
han tingut una digne successió.

MiM
Aquest món és una merda
LaM MiM
però no estem pas disposats
a solucionar el problema
LaM MiM
només tapant-nos el nas.
Som joves i l´únic capital
LaM MiM
que tenim és el temps
LaM MiM
quan marxem haurem reconvertit
SiM MiM
la merda en fems.

El locutors celebraven amb cava
la caiguda del Mur de Berlin
de cop i volta com si fos per art de màgia
el Teló d´Acer no tenia sentit.
Però, coincidint amb el Tractat de Maastrich,
el mur va reaparèixer a Gibraltar.
Disparar als fugitius queda antipàtic,
de la feina bruta se n´ocupa el mar.

Aquest món...

És terrorista aquell que diu que ho són els altres.
És traficant aquell que caça traficants.
Els assassins s´autoanomenen policies:
els policies de la humanitat.

Aquest món...
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Aquest món

AQUEST MÓN (brams)

"Els nord-americans tenen excedent d´armes":		Mi La Mi
és una mala notícia aquest matí.			La Mi
Al migdia esclatarà una guerra a l´Àfrica:		La Mi Si
els stocks no es poden adormir.			La Mi Si

El genocida és indultat a l´Argentina,		Mi La Mi
a Xile el tirà rep la benedicció			La Mi
els sanguinaris colonitzadors d´Amèrica		La Mi Si
han tingut una digne successió.			La Mi Si

AQUEST MÓN ÉS UNA MERDA			MI
PERÒ NO ESTEM PAS DISPOSATS			LA MI
A SOLUCIONAR EL PROBLEMA

Català

NOMÉS TAPANT-NOS EL NAS.			LA MI

Som joves i l´únic capital
que tenim és el temps				La Mi
quan marxem haurem reconvertit			La Mi
la merda en fems.				Si Mi

El locutors celebraven amb cava			Mi La Mi
la caiguda del Mur de Berlin			La Mi
de cop i volta com si fos per art de màgia		La Mi Si
el Teló d´Acer no tenia sentit.			La Mi Si

Però, coincidint amb el Tractat de Maastrich,		Mi La Mi
el mur va reaparèixer a Gibraltar.		La Mi
Disparar als fugitius queda antipàtic,		La Mi Si
de la feina bruta se n´ocupa el mar.		La Mi Si

Aquest món...

És terrorista aquell que diu que ho són els altres.	Mi La Mi
És traficant aquell que caça traficants.		La Mi
Els assassins s´autoanomenen policies:		La Mi Si
els policies de la humanitat.			La Mi Si

Aquesta remor que se sent

Aquesta remor que se sent no és de pluja
ja fa molt temps que no plou.
S´han eixugat les fons i la pols s´acumula
pels carrers i les cases.
Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s´alci
la pols que hi ha pertot i l´aire no esdevingui,
diuen, irrespirable.

Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules
perquè no posin en perill
la fràgil immobilitat de l´aire.
Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
La necessitat de parlar i sobrevingui,
inevitablement, la catàstrofe.

I TANMATEIX, LA REMOR PERSISTEIX.

Lletra: Miquel Martí i Pol

Català

Ara mateix!

Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d’un propòsit que no dic, i em poso a apedaçar.
Cap dels prodigis que enunciaven taumaturgs insignes no s’ha complert, i els anys passen
de pressa. De res a poc, i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d’angoixa i de
silencis. I som on som, mes val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus enterra i proclamar-
nos hereus d’un temps de dubtes i renuncies en que els sorolls ofeguen les paraules, i
amb els miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l’enyora o la complanta ni el toc de
displicent malenconia  que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer.
Tenim a penes el que tenim i prou, l’espai concret d’història que ens pertoca, i un
minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de
tots solemnement i clara, cridem qui som i que tothom ho escolti, i en cavat que cadascú
es basteixi com bonament li plagui i via fora. Que tot està per fer, i tot és possible!

[Aquestes son les primeres paraules amb què va començar el seu concert de comiat, en
Titot! No es ven b una cançó, po aquestes paraules són impressionants! Apa disfruteules!]

[Lleixà J.]
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Autoodi 1

Va mirar-se al mirall,
va fer un escarafall,
passava de les mides
que tenia assumides
com a cosa normal.

Va canviar l´actitud
i, amb un posat eixut,
maleint la fortuna
va marxar bo i dejuna
cap a l´institut.

Va decidir reduir
la seva alimentació
a allò que servís
Hollywood i París
per la televisió.

I AQUELL REFLEX
D´UN MIRALL CONVEX
ES VA CONVERTIR
EN EL SEU BOTXÍ.
VA DONAR TOTA L´AUTORITAT
DE LA MESURA DE TOT PLEGAT
A UNA IMATGE DISTORSIONADA
QUE ALGÚ LI HAVIA INCULCAT
PER VENDRE-LI IOGURTS DESNATATS.

No van ajudar gens
els comentaris impertinents
d´algun orellut
que només veu virtut
en tenir un cos potent.

Sempre va ignorar
el perill tan clar
a què estava sotmesa
fins que la metgessa
la va fer ingressar.
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Autoodi 2

Agenollada vora el llit
amb la persiana abaixada.
Algunes llàgrimes han difuminat la tinta
de velles cartes que repassaves,
-ja hi havia altres taques
de l´últim cop que les vas mirar-
agenollada vora el llit
amb la persiana baixada
i penses: què m´està passant?
Per què m´odio tant?

L´AUTOODI NO CREIX AL BOSC
L´AUTOODI NO RAJA DE LES FONTS

L´autoodi el sembra aquell
que vol encolomar-te
alguna cosa que ja tens
i més bo que el que t´ofereix.

L´autoodi et fa odiar els teus germans
i allò que forgen les teves mans.
L´autoodi arracona les balances
i dóna crèdit de la mesura als estafadors.

L´autoodi ens fa cremar
La casa dels nostres pares
Per anar a pagar un lloguer alt

Català

Al racó més podrit de la capital
L´autoodi deixa un buit en la identitat de la gent
Que depressa ompliran amb la moda més recent

L´autoodi ens fa estimar allò dels demés
que dit sigui de passada val força diners.
Qui podria creure en aquest món de mercaders
que creix al bosc o raja de les fonts
el que ens empeny a comprar a fora
allò que a casa s´amuntega pels racons?

Tanca la porta al viatjant de mentides
i fes-te un petó, que el tindràs merescut.

Batecs

No tinc cap bri de propietat.
Al meu nom, ni un sol aglà.
No envejo pas l´amo del bosc:
el món és meu i s´ha acabat.
Un document no em faria més poderós
Si la terra me l´atorga l´amor,
qui em pot privar d´estimar?

Quan el volcà vessa quitrà
quan els bulldozers etziben brams,
quan el foc fa roig el cel,
quin exèrcit veus avançar?
És la gent que té el sistema nerviós
connectat al de la terra. Saps que vull dir!
Qui els pot privar de sentir?

SI LA TERRA BATEGA,
QUAN BATEGA EL MEU COR
SI BATEGA LA BREGA
QUAN BATEGA MÉS FORT
OBRIREM BATALLA
CONTRA QUI TREBALLA
PER LA SEVA MORT.

Si sóm esclaus d´un compromís
del qual no ens volem alliberar
tot i que ens compren a bon preu
les cadenes que hem triat
però sabem que aquesta oferta és un truc dels seus
és només perquè entrem lleugers a les galeres
de la mediocritat.
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Brindis

BRINDIS
-------

(Mi, La)

Re
Brindo pel Pedraforca,
Fa#m
brindo per la Patum,
Mi
brindo per les obagues
      La
humitejades i el seu perfum.
Re
Brindo per Nicaragua,
Fa#m
pel vint-i-cinc d´Abril.
Mi
Brindo pels avis i àvies
            La
que van lluitar a la guerra civil.

(2a vegada Re, Fa#m, Mi, La)
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         Sim         Fa#m
 I BRINDAREM TOT MALEINT
       Mi            La
 LA MEMÒRIA DE FELIP QUINT (2)

 (Re, Fa#m, Mi, La)

Re
Brindo per Formentera,
Fa#m
per la Plana de Vic.
Mi
Brindo per la collita
       La
de marihuana dels meus amics.

Re
Pels indis de Chiapas,
Fa#m
brindo pel seu estel.
Mi
Brindo per Cuba lliure
      La
i pel camarada Fidel

(2a vegada Re, Fa#m, mi, La)

I brindarem...

Re
Brindo per les tavernes.
Fa#m
Brindo pels maquis vells.
Mi
Brindo pels qui desperten el tremp
      La
de la terra alçant castells.
Re
Brindo pels grans poetes,
     Fa#m
pels últims d´anar a dormir
Mi
Brindo per la gent del rotllo
         La
i per la mare que ens va parir.
(2a vegada Re, Fa#m, mi,

Brindis

F#m5 A5

D
Brindo pel Pedraforca,
F#m
brindo per la Patum,
E A
brindo per les obagues humitejades i el seu perfum.
D
Brindo per Nicaragua,
F#m
pel vint-i-cinc d´Abril.
E A
Brindo pels avis i àvies que van lluitar a la guerra civil
D F#m E A
brindo pels avis i àvies que van lluitar a la guerra civil.

Bm5 F#m
I BRINDAREM TOT MALEINT
E5 A5
LA MEMÒRIA DE FELIP QUINT
Bm5 F#m
I BRINDAREM TOT MALEINT
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E5 A5
LA MEMÒRIA DE FELIP QUINT

D
Brindo per Formentera,
F#m
per la plana de Vic.
E A
Brindo per la collita de marihuana dels meus amics
D
Pels indis de Chiapas,
F#m
brindo pel seu estel.
E A
Brindo per Cuba lliure i pel camarada Fidel
D F#m E A
brindo per Cuba lliure i pel camarada Fidel

Bm5 F#m
I BRINDAREM TOT MALEINT
E5 A5
LA MEMÒRIA DE FELIP QUINT
Bm5 F#m
I BRINDAREM TOT MALEINT
E5 A5
LA MEMÒRIA DE FELIP QUINT

D
Brindo per les tavernes.
F#m
Brindo pels maquis vells.
E A
Brindo pels qui desperten el tremp de la terra alçant castells.
D
Brindo pels grans poetes
F#m
pels últims d´anar a dormir.
E A
Brindo per la gent del rotllo i per la mare que ens va parir
D F#m E A
brindo per la gent del rotllo i per la mare que ens va parir.

Bm5 F#m
I BRINDAREM TOT MALEINT
E5 A5
LA MEMÒRIA DE FELIP QUINT
Bm5 F#m
I BRINDAREM TOT MALEINT
E5 A5
LA MEMÒRIA DE FELIP QUINT
Bm5 F#m
I BRINDAREM TOT MALEINT
E5 A5
LA MEMÒRIA DE FELIP QUINT

Bufar i fer ampolles

Mira que era fàcil, com bufar i fer ampolles,
i vaig equivocar-me en l´ordre del procés.
Primer vaig fer ampolles i vaig bufar després.

Potser sí que l´alè no em feia olor de roses,
però s´ha de ser molt collons de primmirat
per una cosa així fotre gent al jutjat.

I ara m´han retirat el carnet de conduir.

Ara que no tinc res a perdre agafaré un bon gat,
a veure si així també em retiren el d´identitat.

Van sortir de sobte vora la carretera,
em fan fotre un espant que hauria de ser al revés,
haurien d´estar agraïts que no els atropellés.

Com que de passada em van posar una multa,
vaig decidir fer aquesta cançó,
vejam si ho recupero amb els drets d´autor.
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I això va passar un dissabte que,
justament el dilluns següent havia promès deixar la beguda definitivament,
aconsellat pel meu pare, el metge, el planxista ben decidit;
però ara m´ho diu un "tricorni":
-Posa´m un vi, que me n´he desdit!

Cançó d'amor

CANÇÓ D´AMOR

La meva estimada
jo me l´estimo tant,
però només pensa en mi
quan la tinc al davant.
És bruna de cos,
té la pell llampant,
va vestida de verd,
porta un mocador blanc.
Un etel roig a la solapa,
ella també viu lluitant,
si més no em dóna força
per a seguir endavant.
Té un cul tan rodó,
té un coll tan excitant,
té un sucs que sempre
estaria xarrupant.
La prenc per la cintura,
la poso horitzontal,
i els meus llavis
viciosos
cap al mateix forat
sempre van.
La meva estimada
jo me l´estimo tant,
em segueix arreu
dels Països Catalans.
Me l´estimo amb força,
mai ningú ha estimat tant,
la meva estimada és una Voll-Damm.
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Cançó d'amor

Do                         Sol
La meva estimada jo me l´estimo tant
Rem                                   Fa
però només pensa amb mi, quant la tinc el davant

És bruna de cos té la pell llampant
va vestida de verd, porta un mocador blanc
un estel roig a la solapa, ella també viu lluitant
si més no em dona forces per seguir endavant.

Té el cul tan rodo té un coll tan excitant
té un suc que sempre estaria xarrupant
la prenc per la cintura, la poso horitzontal
i els meus llavis viciosos cap el mateix forat sempre van.

La meva estimada, jo me l’estimo tant
que em segueix arreu dels Països Catalans.
Me l´estimo amb força, mai ningú ha estimat tant
la meva estimada és una Voll Damm
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Me l´estimo amb força, mai ningú ha estimat tant
la meva estimada és una Voll Damm

Me l´estimo amb força, mai ningú ha estimat tant
la meva estimada és una Voll Damm

Cançó de bressol

bona nit, bona nit, de roses cobert, de randes guarnit; reposa el llitet.
matinet si déu vol, demà et despertaràs.
matinet si déu vol, demà et despertaràs.

bona nit, bona nit, bells àngels, tots blancs, demà et mostraran; l´arbre de nadal.
dorm infant un son llis, somnia al paradís.
dorm infant un son llis, somnia al paradís.

Català

Cap mala pensada

Doncs no em sembla pas que sigui el socialisme
cap mala pensada.

Rescatem-la del forat d´escepticisme
on està amagada.

Caldrà sortir del marc estipulat
i preparar alguna sublimitat
capaç de capgirar l´ordre de tot plegat.

Rastrejarem l´indret dels somnis prodigiosos
fins que trobem el giny de la igualtat.

Emergint dels fangs de la resignació en què ens soterra el capital
bo i disfressat de democràcia alçarem el puny ben clos
tot prometent creure en la idea que pot vèncer la misèria
i menar-la fins a haver pres el poder als lladregots
que fan ballar quatre titelles que anomenen governants;
que si no han estat reeixits alguns intents vistos fins ara
no es pot dar tot per perdut que entre l´Stalin i "Otan-Sí"
bé hi deu haver un altre camí i és el que ara volem fer.

Català

Cinc ministres

Cinc ministres té el govern
de cinc un, de cinc un
cinc ministres té el govern
de cinc un en penjarem.

Si mireu el vent d´on ve
veureu el pomer com dansa,
si mireu el vent d´on ve
veureu com dansa el govern.

Quatre ministres té el govern
de quatre un, de quatre un
quatre ministres té el govern
de quatre un en penjarem.

Si mireu el vent d´on ve
veureu el pomer com dansa,
si mireu el vent d´on ve
veureu com dansa el govern.

Tres ministres té el govern
de tres un, de tres un
tres ministres té el govern
de tres un en penjarem.
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Si mireu el vent d´on ve
veureu el pomer com dansa,
si mireu el vent d´on ve
veureu com dansa el govern

Dos ministres té el govern
de dos un, de dos un
dos ministres té el govern
de dos un en penjarem.

Si mireu el vent d´on ve
veureu el pomer com dansa,
si mireu el vent d´on ve
veureu com dansa el govern.

Un ministre té el govern
un que queda, un que queda
un ministre té el govern
un que queda el penjarem.

Si mireu el vent d´on ve
veureu el pomer com dansa,
si mireu el vent d´on ve
veureu com dansa el govern.

Cap ministre té el govern
només queda, només queda
cap ministre té el govern
només queda el president.

Si mireu el vent d´on ve
veureu el pomer com dansa,
si mireu el vent d´on ve
veureu com dansa el govern.

-Hola sóc el barrufet bromista i porto una sorpresa pel president
Brrrummmmmmm
Je! Je! Je! Yupi!

De bar en bar

Alcem els gots somiant
que un dia el plany es torna goig
i arreu del país també brinden amb el vi
de la ferma convicció

La mar sent nostre dringar
i les ones s´han copiat
i la marinada s´endú aquesta remor
per què ho senti el raïm que està madurant el sol.

Terra, vent i sol i mar
i el brogit permanent del dringar dels nostres gots
veremaran el vi de la victòria
que beurem quan el plany es torni goig.

DE BAR EN BAR
DE SALSES A GUARDAMAR

Si és la Patum de Berga
si a Solsona és Carnaval,
Sant Joan a Ciutadella,
Ribagorça o Alacant

Si és diada castellera
o si és l´Aplec dels Ports,
Santa Maria a Formentera
o Festes del Tura a Olot.

Si són Fires a Girona
a Banyoles o a Figueres
l´Aplec del Cargol
l´Alternativa de Manresa

Català

Si són Falles, l´Aquelarre
o bé Moros i Cristians
si és Festa del Cava a Prades
o avui juga la U.S.A.P.

AGAFA LA GARRAFA
QUE ÉS FESTA MAJOR

Dilluns que ve

Dilluns canviaré de vida,
definitivament posaré seny,
s´acabarà aquesta disbauxa,
a partir d´ara seré un bon nen.

Estudiaré cada dia,
tornaré a buscar treball,
em prendré les medicines i faré abdominals.

DILLUNS QUE VE DEIXO LA BEGUDA
-NO T´HO CREUS NI TU
NO FUMARÉ MÉS PUROS JAMAICANS
-NO T´HO CREUS NI TU
S´HA ACABAT CARDAR PER AQUÍ N´ENLLÀ
-A QUI COLLONS VOLS ENGANYAR?

S´acabarà llevar-me a la una,
cada tres paraules renegar.
A partir de dilluns sempre el llit fet
i no pas per haver empalmat.
Pagaré tots els meus deutes.
Prou jugar amb l´ordinador.
Deixaré de buscar problemes
i de rebentar-m´ho tot.

A partir d´aquest dilluns
seré un home diferent
-No t´enrollis que no faràs res d´aixó que
estàs dient.
Hauríeu d´ajudar-me
i no fer-m´ho més dur
-No ho faràs!

Saps qué?
Deixem-ho per l´altre dilluns

DILLUNS QUE VE DEIXO LA BEGUDA,
-NO T´HO CREUS NI TU
NO FUMARÉ MÉS PUROS JAMAICANS.
-NO T´HO CREUS NI TU
S´ACABAT CARDAR FINS QUE NO BAIXI DE
L´ALTAR
- A QUI COLLONS VOLS ENGANYAR?
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Dolça

Els llavis que tens,els que tens a la cara,
són única a l´hora de construir rialles,
i la teva llengua és
la lluitadora de sumo que la meva prefereix,

i els teus mugrons quan es posen durs
he de vigilar que no em buidin un ull.
ARA QUE HE TASTAT EL QUE EL TEU
ENTRECUIX ATRESORA
SÉ QUE ETS TAN DOLÇA PER DINS COM PER
FORA
LA MEVA LLENGUA REVIU QUAN S´HI
ENTAFORA
SÉ QUE ETS TAN DOLÇA PER DINS COM PER
FORA

També et tinc controlades un parell de zones

Català
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on sé del cert que et mors de pessigolles
i algun lloc pel clatell i l´esquena
on pagues molt bé que et facin cosetes.

I el teu melic
també és molt bonic
em passaria el dia jugant-hi al "guà"
amb unes boles que no et dic.

El dia dels innocents

Corria un mes de febrer
dels principis dels vuitanta,
el govern de l´UCD
i tot l´estat feia aigües,
i es van fer els espanyols
- i els que no ho som - una pregunta:
Com collons hi pot haver
transició sense ruptura?

Així doncs que aprofitant
un debat d´investidura
van trobar del tot adient
recordar la dictadura,
donar un sentit al rei
i a aquella Espanya nova.
El sistema amb l´aigua el coll
volia guardar la roba.

CALIA MUNTAR
UN DIA DELS INNOCENTS
ELS PODERS FACTICS
NO PODIEN PERDRE TEMPS

Els "pallassos de la tele"
van interrompre esgarrifats,
per emetre en directe
el segrest dels diputats.
Però allò era un número de circ,
i no una interrupció:
Gabi, Juan Carlos, Miliki,
el Tejero i el Fofó.
Després va sortir la toia
amb el guió molt ben après,
no és d´extrenyar perquè el tenia
escrit des de fotia un mes,
i tot i que és mal actor
i se li va veure el "plumero",
la gent que ho mirava deia:
"-Olé, els teus collons, torero."

VINT-I-TRES DE FEBRER,
DIA DELS INNOCENTS,
"HA GUANYAT LA DEMOCRÀCIA!!"
CRIDAVEN TOTS CONTENTS

Però cercant la realitat
i fugint de pallassades:
la monarquia, l´estat,
espanya i sa democràcia
són filles del dictador
que va prendre per les armes
el poder a un pobles forts
que no creien innocentades.
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El llop i les cabretes

EL LLOP I LES CABRETES

Jo he de sortir
un moment cabretes,
ja cal que vigileu bé
no obriu a ningú,
filletes
no fós cas que el llop vingués!
Van trucar i les cabretes
van dir:- Per sota el portal
au, ensenya´ns la poteta
i l´ordre judicial!

PASSA, PASSA, QUE VEURÀS EL PISET!!

Però en aquesta història,
amb total impunitat
els hi van fotre a baix la porta
i el pis de cap per avall.
Un llop vestit de policia
(el camell del barri, ho sabem tots),
s´endugué la planta de "maria"
que tenien al balcó.
No estaven a la llista però,
aprofitant el sidral,
es van endur l´independentista
qui viu a baix al principal,
a l´insubmís del segon segona,
als moros del tercer
i a un tio de Pamplona
que viu a dalt al cinquè.

OBRIU CABRETES,
QUE SÓC LA PORTERA.
NO, QUE TU ETS EL LLOP,
TU ETS EL CORCUERA
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El meu cor pertany al papa

Quan un xicot em fa la cort
sento com la sang se m´escalfa
i em ragen uns sucs que em mullen els malucs,
però el meu cor pertany al papa.
Si he d´explicar la veritat
de cardar em moro de ganes,
però me n´estaré, no estaria bé,
perquè el meu cor pertany al papa.

EL MEU COR PERTANY AL PAPA,
PENSANT EN ELL SEMPRE EM FICO AL LLIT,
ELL HA D´OFERIR EL MEU COS VERGE
A L´HOME QUE HA DE SER EL MEU MARIT.

Ell té la clau que obre el candau,
aquell que la xona em txapa,
i et serà en va cridar al manyà
perquè el meu cor pertany al papa.
Totes les nits amb els meus dits
la luxúria m´esgarrapa,
i només ells coneixen la meva pell
perquè el meu cor pertany al papa.
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El millor

EL MILLOR

Estic penjat,
sóc malformat,
visc amagat
perquè el meu rostre fa por,
però és demostrat
que sóc el millor.

No hi veig d´un ull,
em falta un bull,
he deixat les dents en remull.
Als pulmons hi tinc carbó,
on vaig hi ha aldarulls,
però sóc el millor.

Una dent se´m mou,
el cul em cou,
em pica un ou,
tinc pedres al ronyó,
l´estómac se´m remou,
però sóc el millor.

Sóc un gandul,
sóc un incult,
em canta el cul,
i els peus Déu n´hi do,
però no em negarà ningú
que sóc el millor.

Sóc un groller,
sóc un pataner,
tot ho faig malbé,
al cap tinc pugó,
em fan dormir al paller,
però sóc el millor.

Sóc un podrit,
sóc un cabrit,
tinc el carall petit,
precoç ejaculador,
vaig de pervertit.
Oh! sóc el millor.

Sóc un tossut,
sóc un banyut,
bastard orellut,
Més descripció,
no se m´acut
però sóc el millor.

Foto catipent,
i fortor d´excrements,
sóc un indigent,
però indiscutiblement,
sóc el millor.
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El president

EL PRESIDENT

Català

Tenim un president
que no ens el mereixem
llegeix el diari Avui, porta barretina,
puja al Pedraforca tot xiulant
La Santa Espina.
De dia és president,
de dia és honorable,
de nit quan no hi ha gent
si li creuen els cables.

I a Sant Jaume tots els dies
poc després que es pongui el sol
no vegis quines orgies
munta el president Pujol.
I cardant pels despatxos,
fent-se palles al balcó,
tots els consellers borratxos
o bé amorrats al piló.
A la Marta la florista
me li fot algun polvet
i ella no aparta la vista
d´aquell lliri sempre dret.

JORDI PUJOL, SEXE, DROGA,
I ROCK´N´ROLL

Amb en Lluís que pren-amfetes
van de tripis fins al cul
i es fan un munt de petes
de marihuana i de ful.
Duran Lleida i Cullell
fan el que en Jordi els mana
no duen coca de forner
duen coca colombiana,
i els veig tan feliços
quan la coca han esnifat
tot corrent pels passadissos
de la Generalitat.

En contra del que semblava
ni sardana ni gregorià
a en Jordi el que li agrada
és el hard-core i l´ska.
En Pujol a la guitarra
amb perruca fins als peus,
Roca tica ka bataka,
Gasòliba fa les veus.
En Maragall d´enveja es mor
des d´allà l´Ajuntament
en sentir-los tocar el rock,
el rock del President.

El senyal de combat

Ara cal anar desenterrant
la destral a cada cap de carrer,
superar l´efecte del sedant,
aquell que fa que sembli tot aliè.

Però aquest tremp que ara ha eixorivit
no és suficient per encetar l´atac
cal armar de raó el despit
i acumular dents per al xerrac.

Els iaios que seuen al banc de la plaça, la colla del bar,
antics amics d´escola que fa l´hòstia que no veus,
la dona que ven verdura al mercat:
tot som peces del trencaclosques.

Ja es pot fer aquest acte rotund
on tothom té un paper reservat
però depèn de quan estigui a punt
la dona que ven verdura al mercat.

Gent que des que va marxar només veus per Patum i per Nadal,
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els companys de feina, fins i tot els que no t´hi fas,
la dona que ven verdura al mercat:
tots som peces del trencaclosques que anem encaixant.

La colla d´immigrants que fa uns dies que són a la ciutat,
aquell home amb qui ningú no parla mai,
la dona que ven verdura al mercat:
tots som peces del trencaclosques.

Que la prudència no ens faci traïdors
que la pressa no ens faci entrebancar,
de la parada de verdura del mercat
sortirà el senyal de combat.

El vol de l´home ocell

SANGTRAÏT
=========

El vol de l´home ocell
----------------------

(1)
Lam     Sol      Lam
Aquesta és la història
Do         Sol      Lam
d´un que volia ser ocell
Lam      Sol     Lam
volia saltar muntanyes
Do      Sol      Lam
i amb els arbres barallar.

(1)
La gent se´l mirava
no t´ho pots imaginar
els cabells li tapaven la cara
tenia lleuger el caminar.

(2)
Sol           Re
I es tornarà ocell per un dia
Do                  Mi   Mi7
entre les pedres podrà volar
Do      Sol    Lam
Això no és cap joc
Do     Sol   Lam
Deixeu-me volar
Do        Sol                Lam
Que sóc lliure de fer el que vulgui
Do         Sol        Lam
no em tragueu la llibertat.

(1)
Aquesta és la història
d´un que volia ser ocell
volia saltar muntanyes
i amb els arbres barallar.

(1)
La gent se´l mirava
no t´ho pots imaginar
els cabells li tapaven la cara
tenia lleuger el caminar.

(1)
El cel és un somni
on ell hi vol arribar
els núvols les seves muntanyes
el cel horitzó llunyà.

(2)
I es tornarà ocell per un dia

Català

entre les pedres podrà volar
Això no és cap joc
Deixeu-me volar
Que sóc lliure de fer el que vulgui
no em tragueu la llibertat.

Energia

Tenim camins,tenim brúixoles i cames,
tenim instruments,tenim solfa i tenim so,
tenim un llit,tenim nit i per tant somnis,
tenim amics escampats arreu del món.

Tenim martell,tenim foc, tenim enclusa,
tenim la falç,tenim juny i camps de blat,
tenim fogons,tenim olles i vianda,
tenim maons,tenim plànols i terreny
i un desig foll i ferreny.

I energia per posar-ho en moviment,
nervi al cos i tot el convenciment,
embranzida en progressiu augment
i empenta perquè ara és el moment
que tot sigui diferent.

Tenim veïns que aniran venint a casa,
tenim botxins que aviat fotran el camp,
tenim records per saber de quin peu calcen,
tenim gegants i diables i petards
i bons vins per celebrar.

No tenim cap bandera imperialista,
no tenim cap frontera envers germans,
no tenim pas interessos petrolífers,
ni cap esclau a les mines de diamants,
però en tenim en dosis grans.
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Espera'm assegut

ESPERA´M ASSEGUT

Prou problemes tinc a casa,
al col.legi i al treball,
com perquè em vinguis tu
ara
i em vulguis fer perdre un
any.
Vols ficar-me a l´exèrcit
exhortant un suposat
deure que tinc amb el rei,
amb la bandera i l´Estat.

ESPERA´M ASSEGUT
QUE VAGI A LA MILI,
ESPERA´M ASSEGUT,
AMB EL SERVEI SOCIAL.
ESPERA´M ASSEGUT
QUE JURI BANDERA,
ESPERA´M ASSEGUT
QUE ET PODRIES
CANSAR.

Però aquest rei és un titella
i l´Estat és inventat,
la bandera no és pas meva,
No em faràs fer de soldat,
i no et pensis que si no,
que si no hi penso anar
és perquè em faci por
o sigui "testic" de Jehovà.

No tens cap alternativa

Català
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que pugui encaixar amb mi,
igual que no faig la mili
no faré el servei civil.
La meva solidaritat
l´administro com jo vull
només per própia voluntat
decideixo moure el cul.

No seré del teu exèrcit
no seré mai de l´OTAN,
ni defensaré els interessos
dels nord-americans.
Si un dia prenc les armes
amb tota seguretat
ens estarem apuntant
des de bàndols oposats.

Fidels a la utopia

Fidels a la utopia

Ells són més,
són omnipotents,
tenen els calers,
van armats fins a les dents,
tenen els diaris i les televisions
per a recordar-nos
que són els bons,
tenen policia i guàrdia civil
que els hi vigilen els bitllets
de deu-mil.
Des del cel les marionetes van bellugant,
són José Antonio i Franco que segueixen manant.
Juan Carlos fa de rei,
Felipe de dimoniet,
Ardanza de bruixa,
Pujol de follet.
Al públic,
per força,
ens han fet venir aquí,
i cada quatre anys
ens fan aplaudir.

SEREM FIDELS A LA UTOPIA
FAREM TREMPAR LA REVOLUCIÓ,
COM M´AGRADARIA PODER CANVIAR TOT AIXÒ.

Farem baixar els palaus dels poderosos,
calarem foc a la seva constitució.
Amb les pedres que ens sobrin
d´enderrocar presons
construirem escoles sense professors
on aprenguin els nens
d´aquest nou país
a viure lliures sense trepitjar el veí.
Quan s´hagin petat les cordes de les guitarres,
quan m´hagi quedat sense veu per cridar,
espero que prenguis la meva espasa
i cridis "Desperta ferro !!" de nou.
Que facis teu el meu somni
i poder algun dia canviar tot aixó.
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Fil a l'agulla

Escarxofada al sofà davant del televisor,
Respires banalitat respires abducció.
Tot allò que t´hi expliquen no te res a veure amb la teva vida.
Penses que diferent soc de l´altra gent.
Penses que sola que estic,
Què sola que estic!
I surts al balcó a prendre l´aire i penses:
Què sola que estic!

De cop i volta al balcó de la casa del davant,
s´obre i surt un noi amb cara d´estar angoixat.
Acaba d´apagar la tele i ha sortit a fer un cigarret
i d´un rampell ha estampat el comandament a baix al carrer.
I pensa que sol que estic,
Què sol que estic!
Fa tota la cara d´estar pensant,pensant:
Què sol que estic!
El noi en veure que ha descobert allò que estava buscant,
la vostra mirada s´ha anat convertint en complicitat.
Dues cases més enllà s´obre una finestra travada
i surt algú buscant aire fresc i el troba quan el veieu.

Baixeu a baix a la plaça i en posar-vos a parlar
coincidiu en el diagnòstic i en quins són els seus causants.
No teniu la panacea però teniu el fonamental:
l´un te fil, l´altre te agulla i l´altre ull fi per apuntar.
l´un te fil, l´altre te agulla i l´altre ull fi per apuntar.
l´un te fil, l´altre te agulla i l´altre ull fi per apuntar.
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Fuig amb mi

Quan te´n cansis,
quan te n´hagis ben emprenyat
aquí ens trobaràs que t´estem esperant.
Ens falta només
la força del teu braç
per blegar la reixa i poder escapar.
Ja n´hi ha prou que ens empresonin
l´imaginació,
a fora hi ha d´haver alguna cosa i volem
conèixer tan sí com no.

EI,SI,FUIG AMB MI
FA MASSA TEMPS QUE SOM AQUÍ DINS
CAPGIRAREM TOTES LES COSES
FAREM BAIXAR L´IMPERI DELS CRETINS

D´es d´un tros enllà
girarem els ulls.
i ens farem creus d´haver saltat el mur.
Jurarem tornar
carregats de quelcom
per fotre a baix la porta i que fugi tothom
ja n´hi ha prou que ens empresonin
la imaginació,
a fora hi ha d´haver alguna cosa i ho volem
conèixer tan sí com no.

A la nova casa que farem
hi cabrà tothom:
blancs,negres,...
Com més coloraines molt millor.
No hi haurà habitació per a ningú,
a la nova casa dormirem tots junts.

A la nova casa que farem
no hi haurà panys, ni claus,
ni reixes,ni candaus,
ni gossos guardians.
A fora un cartell dirà:
"entreu sense trucar".
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Goigs a Sant Hilari

GOIGS A SANT HILARI

Reunits per inèrcia,
junts per vocació,
ens plantegem el repte
de l´alcoholització,
tots torrats
és la nostra preocupació.

Com cada divendres
cal sortir de nit
i agafar una merda
fins dilluns al matí
i llavors
ens plantajarem seguir.

I NO EN VOLEM PAS CAP
QUE NO VAGI BORRATXO
I NO EN VOLEM PAS CAP
QUE VAGI SERÉ

Som uns grans alcòholics,
ho reconeixem,
no ens fa cap vergonya
i ens en vanagloriem,
perquè creiem,
ja que és un bon plantajament.
Proposo l´alcoholèmia
total i col.lectiva
serà la merda pòstuma
i la definitiva
i amb sentit
de papa reivindicativa.

Que Sant Heribert
beneeixi aquest concert,
que Santa Modesta
beneeixi aquesta festa,
que Sant Guillem
beneeixi tot el vi que beurem.
Que Sant Agapit
ens porti fins el llit,
que Santa Ciriaca
ens consoli la ressaca,
tingueu pietat
de mi, aquesta nit vaig torrat.

SANT HILARI,
SANT HILARI,
FILL DE PUTA
QUI NO SE L´ACABI.
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Goigs a Sant Hilari

Acords by: Gus Bertolo
Recuperant el somni //*//

[Mi]

[Mi]
Reunits per inèrcia,

Català

junts per vocació,

ens plantegem el repte

de l´alcoholització,

         [Sol]
tots ben torrats

   [La]                [Mi]
és la nostra preocupació.

[Mi]
Com cada divendres,

cal sortir de nit,

i agafar una merda

fins dilluns al dematí

[Sol]
i llavors,

[La]                   [Mi]
ens plantejarem de seguir.

[Sol]                   [La]
I no, no en volem pas cap

             [Mi]
que no vagi borratxo

[Sol]              [La]
i no en volem pas cap

            [Mi]
que vagi seré.      X2

->(Es continúa amb el mateix ritme)

Sóm uns grans alcòholics,
ho reconeixem,
no ens fa cap vergonya
i ens en vanagloriem,
perquè creiem,
que és un bon plantajament.
Proposo l´alcoholèmia
total i col.lectiva
serà la merda pòstuma
i la definitiva
i amb sentit
de papa reivindicativa.

I no, no en volem pas cap
que no vagi borratxo
i no en volem pas cap
que vagi seré. x2

Que Sant Heribert
beneeixi aquest concert,
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que Santa Modesta
beneeixi aquesta festa,
que Sant Guillem
beneeixi tot el vi que beurem.
Que Sant Agapit
ens porti fins el llit,
que Santa Ciriaca
ens consoli la ressaca,
tingueu pietat
de mi, que aquesta nit vaig torrat.

I no, no en volem pas cap
que no vagi borratxo
i no en volem pas cap
que vagi seré. x2

Sant hilari,
sant hilari,
Fill de puta
qui no se l´acabi.

Goigs a Sant Hilari

Goigs a Sant Hilari

Re
Reunits per inèrcia, junts per vocació,
ens plantegem el repte de l´alcoholització,
Sol              La		       Re
tots torrats és la nostra preocupació.

Com cada divendres cal sortir de nit
i agafar una merda fins dilluns al matí
i llavors ens plantejarem seguir.

   Sol                             La
I NO EN VOLEM PAS CAP
                                 Re
QUE NO VAGI BORRATXO
I NO EN VOLEM PAS CAP
QUE VAGI SERÉ

Som uns grans alcohòlics, ho reconeixem,
no ens fa cap vergonya i ens en vanagloriem,
perquè creiem, ja que és un bon plantejament.

Proposo l´alcoholèmia, total i col•lectiva
serà la merda pòstuma i la definitiva
i amb sentit de papa reivindicativa.

Que Sant Heribert beneeixi aquest concert,
que Santa Modesta beneeixi aquesta festa,
que Sant Guillem beneeixi tot el vi que beurem.

Que Sant Agapit ens porti fins el llit,
que Santa Ciriaca ens consoli la ressaca,
tingueu pietat de mi, aquesta nit vaig torrat.

Re                    Sol
SANT HILARI, SANT HILARI,
La                             Re
FILL DE PUTA QUI NO SE L´ACABI.

Català

Guanyarem

Sabem on és el nord
però no sabem com anar-hi,
sabem el què tenim
però no pas què n´hem de fer,
si una cosa és segura
és que no hi ha qui ens pari,
però deixar d´avançar
en cercle estaria molt bé.

Tot el nostre bagatge
és un cúmul de fracassos,
però incomprensiblement
cada dia som més gent.
Sempre que ens alcem
és per fotre´ns de nassos
i malgrat tot,
malgrat tot guanyarem!

Contra tot pronòstic.
Semblava que no podria ser.
Podem fer-ho i ho farem.
Ves per on!

GUANYAREM
ÉS ESCRIT A LES PARETS
GUANYAREM
JA SOMRIUEN ELS VAILETS
GUANYAREM
CADA COP CRIDEN MÉS VEUS
JA HI POTS PUJAR DE PEUS

Un dia vam decidir
que haviem de sortir de casa
per anar a un lloc precís,
i fer el camí és convenient
i per això no volem arribar
per art de màgia,
Però tampoc no podem
estar voltant eternament.

Deixem-nos de ser
partidaris d´una o altra cosa,
això només ens fa
ser elements decoratius.
Cal que deixem
de ser aquells que proposen
i passem a ser aquells
que atenyen els objectius.

No podem acomodar-nos
en la temptativa,
i asseure´ns a lloar
i plorar les pròpies tibantors.
No es pot entrar en aquest joc
en el que se´ns convida:
sempre guanya la banca
i mai els jugadors.

Cosim tots els estandards
i fem-ne un de sol,
tan ferm i colossal
que s´hagi de dur entre tots,
passem full i capítol de la història
plantant-lo al cim de la victòria.

Català

Herbes i fermentats

De xic ja m´agradaven herbes i flors,
les cuidava amb tot el meu amor.
Potser és una mania,
però em segueixen agradant molt.
Especialment la maria,
la rego i en tinc cura cada dia.

Català
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Viu al costat d´un gerani
contemplant el Mediterrani.

Si l´extasi el trobo quan bec
em ve de quan era un marrec,
amagat al celler del padrí
fins que agafava un bon pet
flotant en el pergum diví
que desprèn aquell bon vi
que tans cops m´ha omplert la gerra,
que tans cops m´ha tirat per terra.

HERBES I FERMENTATS
ÉS EL NOSTRE LEMA,
EL LEMA DELS TRONATS.

I a qui em digui que sóc un drogat,
un bandarra i un tronat,
jo l´engegaré al carall,
que no estic pas mort i enterrat,
i que es quedi amb el detall
que una cosa és un cavall
i una altra la marihuana:
herba ferma per a gent sana.

Hey, Joe (no m´enlluernis)

HEY, JOE (no m´enlluernis)

-Joe, va, posa´m un cubata!
-Joe, porta una Voll aquí
-Joe, va, posa´m-en una altra!
... i es quedava allà adormit.
El local ara tancava,
qui més qui menys sortia brut
però en Cinto clapava
quan en Joe va encendre el llum.

HEI, JOE, NO M´ENLLUERNIS,
PER L´AMOR DE DÉU !!

Cada nit es repetia
just la mateixa postal,
quan tancaven ell dormia
amb una merda bestial.
En Cinto dormint delira
per a ell la llum és un torment,
com quan el reu a la cadira
veu que donen el corrent.
Aquesta ningú l´encaixa,
aquesta ningú se la creu,
hòstia, Cinto, vas de baixa
avui tornes pel teu propi peu!!
Es pensava que somiava
quan, tornant a casa seva,
el Garrapata es trovaba
que d´un marge sortien uns peus.
No sé si anava "marrano",
o és que el Garrapata és així,
però va anar a avisar els "urbanos"
i es van presentar allí.
El Garrapata i dos "pasmes"
amb un lot, i lentament
es van apropar al marge
a identificar l´indigent.
I, encara que no t´ho creguis,
era en Cinto ben torrat,
deia "Joe no m´enlluernis!!"
quan l´"urbano" el va enfocar.

Català

Ho endivinaràs

Vaig navegar molts anys vora l´Ulisses,
i he estat el "prota" d´una "peli" de Cinexin,
he tirat pedres en plena intifada
i en temps de descompte he parat un penal al Madrid.

Vaig a treballar a Tatooine, a la taverna,
i amb Napoleó i Gengis Khan he jugat al Risk,
he vist sortir de l´ou la guita boja
i vaig trobar l´espardenya de Jesucrist.

Però encara queda allò tan important, sempre hi estic pensant.

Però no t´ho diré pas, callaré,
no fos cas que parlant-ne gaire es maquin els delits,
però els meus ulls enardits xerren pels descosits
i estic segur que ho endevinaràs.

Vaig veure l´Atlàntida submergint-se
i de xic havia estat al país dels barrufets,
amb el Rei Jaume vaig entrar a València
i sóc feliç si se´m permet escriure sonets.

He fet senders on cap déu dóna empara,
per móns secrets, amb gent fascinadora;
és cert i ho dic i res tan alt m´honora,
però no en tinc prou i el meu desig dispara
l´atreviment de demanar-li, encara,
al meu atzar, una última penyora.

Català

Inici de càstig al fetge

Sol Re Do Sol
Bon dia senyor metge, em fa molt de mal el fetge,
Mim Do Re Sol
tal com si amb un black-decker m´estiguessin burxant,
com si tingués a dins un niu de ratolins
que amb abrics de pell d´eriçó ballessin ska.

Mim Do
Pel que m´està dient vostè beu de valent,
Sol Re Do Sol
aquest món tot té un límit, i aquest és el seu.
Té el fetge destrossat, l´estómac perforat.
Si es fot un quinto més avui soparà amb Déu.
Sol Re Do Re Sol
Si es fot un quinto més avui soparà, soparà amb Déu.

Re Do Sol
QUIN SENTIT TÉ LA VIDA ABSTÈMIA I AVORRIDA?
Re Do Sol
QUÈ HE FET JO, DÉU MEU, PER A MERÈIXER AIXÒ?
Re Do Sol Mim
NO EM TREGUI LA BEGUDA, GRANDÍSSIM FILL DE PUTA,
Sim Lam Sol
NO EM RECEPTI AIGUA QUE SERÀ PITJOR.

No em tregui la cervesa que faré alguna bestiesa,
per viure sense canyes em tiro per un barranc.
No puc estar mentre visqui sense tastar el whisky.
¿No veu que se m´hi havia acostumat la sang?

S´hi posi com s´hi posi, es desprèn de la diagnosi
que ha de deixar de mamar immediatament
perquè el seu cos putó necessita repòs
si no vol que aviat aquest repòs sigui etern.
Si no vol que aviat aquest repòs, aquest repòs sigui etern.
QUIN SENTIT TÉ...

Apunyali´m per l´esquena, engreixi´m la morena,
foti´m banyes, tan m´és, si la meva dona vol,

Català
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cremi la meva casa, transformi el meu cotxe en brasa,
però pel que més vulgui, no em prohibeixi l´alcohol.

Cremi´m els mugrons, mossegui´m els collons,
faci´m la cirurgia i deixi´m com l´Aznar,
sodomitzi´m cent vegades, amb naps i pastanagues,
però si us plau no em privi dels plaers del bar
però si us plau no em privi dels plaers, dels plaers del bar.

QUIN SENTIT TÉ?

Re
ÉS EL QUE PASSA
Sol
PER BEURE MASSA,
Re
PREN XOCOLATA
Sol
I DEIXA ELS LICORS.

Inici del càstig al fetge

Inici  de càstig al fetge

Bon dia senyor metge,
em fa molt mal el fetge,
tal com si amb un black-decker
m&#8217;estiguessin burxant,
com si tingués a dins
un niu de ratolins
que amb abrics de pell d&#8217;eriçó
ballessin ska.

Pel que m&#8217; està dient
vosté beu de valent,
en aquest món tot té un límit,
i aquest és el seu.
Té el fetge destrossat,
l&#8217; estómac perforat.
Si es fot un quinto més
Avui soparà amb Déu.

QUIN SENTIT TÉ
LA VIDA SERIA
I AVORRIDA
I QUE HE FET JO DÉU MEU
 PER MERÈIXER AIXÒ
NO EM TREGUI LA BEGUDA
GRANDÍSSIM FILL DE PUTA
NO EM RECEPTI
AIGUA QUE SERÀ PITJOR

No em tregui la cervesa
que faré alguna bestiesa,
per viure sense canyes
em tiro per un barranc.
No puc deixar mentre visqui
sense tastar el whisky,
no veu que s&#8217;he m&#8217;hi havia
acostumat la sang.

Si vol que poc n&#8217;hi posi
després de la diagnosi,
que ho ha de deixar estar inmediatament
per què el seu cos
necessita reforç,
si no vol que aviat aquest repòs sigui etern.

Apunyalim per l&#8217;esquena
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engreixim la morena,
fotim banyes tan com vulgui
si la meva dona vol,
cremi la meva casa
transformi el cotxe en brasa,
però pel que més vulgui
no em prohibeixi l&#8217;alcohol.
Que m&#8217;hi vaig morós
Mosseguim els collons
Facim la cirurgia
Però siusplau no em privi
dels plaers d&#8217;anar al bar

L'hemafrodita

L´HERMAFRODITA

Nits imaginatives
per a poder sucar,
gastar un munt de saliva
per a interessar,
sempre buscant rotllo,
sempre amb tonteries,
fent-me valer sempre
davant de les ties,
per fi s´han acabat
tants anys de patir,
doncs m´he operat aquest matí.

ARA SÓC HERMAFRODITA,
M´HO FAIG JO MATEIX
SENSE COMPANYIA!
ARA SÓC HERMAFRODITA,
TINC JO MATEIX
UN CONY I UNA TITA!

Sempre m´havia agradat
grapejar mamelles
i ara les tinc a mà,
ara disposo d´elles.
Tenir un nou forat
em ve de nou
i és que el tinc situat
just a sota els ous.
Els amics m´envegen
pel meu secret,
tinc on amagar-la el dia que fa fred.
i també m´envegen les meves amigues,
no em calen vibradors; tinc cigales vives.
A l´hora de pixar és un aventatge,
però no sé quina fila
faré a la platja.
El que si és difícil és fotre un clau,
he de fer un gest de cent-vuitanta graus.

Català

L'operació ós

L´OPERACIÓ ÓS

Quan em vaig cansar de demanar
subvencions a la Generalitat
per passar-me tota la vida
sense pencar.

Català
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Vaig idear un fabulós pla
per exercir de mandrós,
per no fotre brot
i a final de mes cobrar.

Li he cardat una hòstia al gerent
m´ha acomiadat immediatament,
i ha anat a dir a l´INEM
que m´ingressin el subsidi al compte corrent.

I mentre es va acumulant
el subsidi al llarg de l´any
al juny tindré un munt de calés
per passar l´estiu la mar de bé.

I TOT EL DIA SEURE
I TOT EL DIA JEURE
I TOT EL DIA BEURE
I FER L´ANIMAL
I NO TENIR CAP DEURE
I NO TENIR CAP NEURA
I DISFRUTAR DEL LLEURE
D´UN ESTIU FENOMENAL.

He estat a la Rambla
a les parades d´ocells
i he comprat un pot
amb una mosca tse-tse.

Me l´he endut a casa
l´he insultat, l´he provocat
fins de tant emprenyar-la
al final m´ha picat.

I ara tot el treball
que em queda per fer
serà una mandra i un badall
el dia que em llevaré.

No val la pena viure
mentre la gent està treballant
no val la pena viure
mentre el vi està fermentant.

Iniciaré l´Operació Ós
que em permeti viure com un gos
des de juny fins a finals d´agost
i tornar a dormir quan trepitgin el most.

L'últim Tirabol

LA            MI                     RE                               MI
Era jove, era berguedà, estava a punt de fer vint-i-tres anys,

LA                                MI                               RE
s´acostava Corpus, se li veia en els ulls encesos com
                   MI
espurnes de Patum.

Mig poble deia que era un bon sagal, l´altre mig que era un bordegàs,
i la noia que estimava no li fotia ni cas.

Dimecres de Patum vam quedar a la barana però no s´hi va presentar,
en un revolt, amb el seu cotxe vell va deixar la pell.

LA  MI  RE         MI  LA
Nana na nanà, Nana na nana

Català

Na nana na nanà, Nana na nana

Des d´un racó sentia els gegants, la música acompanyava
unes llàgrimes galtes avall quan vaig tornar a la plaça.

Potser va ser la màgia de la Patum, o la barreja de la cervesa,
però aquell fet per a mi no va ser pas una sorpresa.

Em va semblar veure´l arribar amb el barret i el mocador nusat,
em va dir que Sant Pere té per costum deixar als berguedans
fer un darrer salt de Patum.

Nana na nanà, Nana na nana
Na nana na nanà, Nana na nana

Amb una mirada de complicitat i un somriure com tenia ell sol,
de bracet agafats vam saltar l´últim Tirabol.

Nana na nanà, Nana na nana
Na nana na nanà, Nana na nana

(Aquets acords son en un to una mica més alt que els que hi ha exposats, sembla k kdn
prou b. Una abraçada!! stropy)

L'últim tiravol

	BRAMS - L´ÚLTIM TIRABOL

SOL           si          DO                    RE
Era jove, era berguedà, estava a punt de fer vint-i-tres anys,
SOL                      si
s´acostava Corpus, se li veia en els ulls
DO                                    RE
encesos com espurnes de Patum.

SOL                       si                         DO
Mig poble deia que era un bon sagal, l´altre
                        RE
mig que era un bordegàs,
SOL         si                DO              RE
i la noia que estimava no li fotia ni cas.

SOL           si                     DO
Dimecres de Patum vam quedar a la barana
RE
però no s´hi va presentar,
SOL           si                            DO   RE
en un revolt, amb el seu cotxe vell va deixar
SOL
la pell.

si        DO  RE

Nana na nanà, Nana na nana

SOL si        DO  RE

 Na nana na nanà, Nana na nana

SOL              si               DO              RE

Des d´un racó sentia els gegants, la música acompanyava

SOL                si       DO                    RE

unes llàgrimes galtes avall quan vaig tornar a la plaça.

SOL                       si        DO              RE

Català

Pàgina 234 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Brams

Potser va ser la màgia de la Patum, o la barreja de la cervesa,

SOL                   si           DO         RE

però aquell fet per a mi no va ser pas una sorpresa.

SOL           si          DO                    RE           SOL

Em va semblar veure´l arribar amb el barret i el mocador nusat,

                   si             DO                    RE

em va dir que Sant Pere té per costum deixar als berguedans

                        SOL

fer un darrer salt de Patum.

si        DO  RE

Nana na nanà, Nana na nana

SOL si        DO  RE

 Na nana na nanà, Nana na nana

SOL            si         DO                RE

Amb una mirada de complicitat i un somriure com tenia ell sol,

SOL          si          DO   RE         SOL

de bracet agafats vam saltar l´últim Tirabol.

si        DO  RE

Nana na nanà, Nana na nana

SOL si        DO  RE

 Na nana na nanà, Nana na nana

La declinació de beure

Jo bec per anar fi
una ampolla de vi.
Tu beus molta garnatxa,
per això si que tens coratge.
Ella beu cada dia
un cubell de ratafia.
Nosaltres bevem cervesa,
en bevem una bestiesa.
Vosaltres beveu moscatell,
així aneu sempre de gairell.
Ells beuen com és manat
Aromes de Montserrat.

Jo bevia per anar alegre
mitja caixa de ginebra.
Tu bevies sense por
l´orujo en porró.
Ell bevia aiguardent,
deia que és el més adient
Nosaltres beviem patxaran,
vés a saber quant.
Vosaltres bevieu el vermut
mal que fora en embut.
Ells bevien en acabat

Català

una bota de Priorat.

Jo beuré Aigua de València
en això sóc una eminència.
Tu beuràs estomacal
fins presidir un funeral.
Ell beurà gots d´anís
i no pas per compromís.
Nosaltres beurem conyac
fins que avancem fent zig-zag.
Vosaltres beureu mistela
fins notar-ne la seqüela.
Ells beuran qualsevol
beguda que porti alcohol.

JO NO BEC PER QUE TINC SET,
JO BEC PER AGAFAR UN PET!!

La diplomacia de la rebel·lia

LA DIPLOMÀCIA DE LA REBEL.LIA

Mai no seré
del sector moderat de res,
no estic aquí per perdre el temps,
ni per que m´agradin els extrems,
cal avançar cap a l´autarquia
amb la diplomàcia de la rebel.lia.
No acceptaré
mai l´oficialitat,
que és fer-li el joc a l´ocupant,
que és una treva que esdevé parany,
lluitaré amb la meva cortesia:
la diplomàcia de la rebel.lia.

A DINS EL CAP HI DUC L´ESTEL,
SÓC REBEL, AMUNT LA RESISTÈNCIA,
EL MEU COR ÉS LA LLEI,
SÓC REBEL, AVANT LA DISSIDÈNCIA,
EL MEU COR ÉS LA LLEI!!

Buida´t el cap
de rebaixes de llibertat,
rebutja el producte adulterat,
fes-t´ho a casa tu mateix
i recorda que ho componia:
La diplomàcia de la rebel.lia.
No donaré
tampoc la conformitat
ni a les seves lleis, ni al seu estat,
ni a la meva espanyolitat
i en qualsevol cas els respondria
amb la diplomàcia de la rebel.lia.
Passa a l´acció!
Aixequem la insurrecció!
La indocilitat ens portarà
a noves formes de lluitar,
de lluitar cada dia,
amb la diplomàcia de la rebel.lia.
Obre camins
a cops de puny,
a cops de falç,
cal que estiguis fort i entrenat
a l´hora d´enderrocar
els pilars de l´oligarquia
amb la diplomàcia de la rebel.lia.

Català
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La factoria de la dominació

Un pagés tenia enciams
i els ha venut al mercat
i ha anat a comprar pa
amb els diners que li han pagat.
La fornera està cansada
de pencar tot el matí
i s´acosta fins la tasca
per fer-hi un got de vi.
Amb els diners de la fornera
el taverner ha sortit
fins aquí a la fusteria
perquè li arreglin el llit.

EN AQUEST POBLE TANT PLÀCID
TREBALLAR ÉS NATURAL
TOT ÉS JUST I TOT ÉS FÀCIL
TOTHOM TÉ ALLÒ QUE LI CAL.

    El jove fuster li cobra
un cop la feina ha fet
i va al teatre amb una noia
que ja fa temps que coneix.
Surt l´actriu de l´escenari
i es canvia per anar
a veure l´apotecari:
té un xic de mal de cap.
En acabat va el farmacèutic
a comprar-li alguns rams
d´herbes per fer medicines
al pagès dels enciams.

EN AQUEST POBLE TANT PLÀCID
TREBALLAR ÉS NATURAL
TOT ÉS JUST I TOT ÉS FÀCIL
TOTHOM TÉ ALLÒ QUE LI CAL

PERÒ ELS HAN FET UNA FACTORIA
FORA VILA UIN TROS ENLLÀ
ON MAI NO ES FABRICA RES DE BO PELS VILATANS.

Un jutge fabrica condemnes
un policia, repressió,
un periodista, fabrica mentides,
i un militar fabrica por,
un banquer fabrica deutes,
i un bisbe submissió
aquesta és la factoria
de la dominació.
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La factoria de la dominació

    Re Sol
[1] Un pagès tenia enciams
Re Sol
i els ha venut al mercat
Mi
i ha anat a comprar pa
Re
amb els diners que li han pagat,
Sol
amb els diners que li han pagat.

[1]   La fornera esà cansada
de pencar tot el matí,
i s&#8217;acosta fins la tasca
per a fer-hi un got de vi,
per a fer-hi un got de vi.

Català

Mi La
Amb els diners de la fornera,
Re Sol
el tavarner ha sortit
Mi La
fins aquí a la fustería
Re
perquè li arreglin el llit,
Sol
perquè li arreglin el llit.

    Do Sol
[2] En aquest poble tan plàcid
Do
treballar és natural,
Re
tot és just, i tot és fàcil,
Sol
tothom té allò que li cal.

[1] El jove fuster li cobra,
un cop la feina ha fet
i va al teatre amb una noia
que ja fa temps que coneix,
que ja fa temps que coneix.

[1]   Surt l&#8217;actriu de l&#8217;escenari
i es canvia per anar
de dret a l&#8217;apotecari:
Té un xic de mal de cap,
té un xic de mal de cap.

[1]   En acabat el farmacèutic
va a comprar-li alguns rams
d&#8217;herber per fer medecines,
al pagès dels enciams,
al pagès dels enciams

[2]   En aquest poble tan plàcid
treballar és natural,
tot és just, i tot és fàcil,
tothom té allò que li cal.

[2]   Però els hi ha fet una factoria,
fora vila, un tros enllà
on mai no es fabrica,
res de bo pels vilatants:

Re Sol
Un jutge fabrica condemnes,
Re Sol
un policía, repressió,
Mi La
un periodista, fabrica mentides,
Re Sol
un militar i fabrica por.

Re Sol
Un banquer, fabrica deutes,
Mi La
un bisbe: submissió
Re Sol
aquesta és la factoria,
Re Sol
de la dominació.

La gran sargantana

Un diumenge de ressaca amb el cap com un tabal
un assaig ens esperava però ningú se´n sentia capaç,
ens en vam anar vora del pantà de la Baells
per ajeure´ns una estona allà sota d´un pi vell,
però amb tota la tonteria prou que encara va baixar
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un bidó de ratafia que aquest trompes va portar.

una nuvolada negra envaí tot el cel
tant per sobre de la presa com per la banda de Cercs,
una boira grisverdosa, del pantà havia eixit,
les cames tremoloses, cara d´acollonits.
De cop s´obriren les aigües, la Baells va tremolar
i una grossa sargantana davant nostre es va plantar

ÉS LA GRAN SARGANTANA,
EL MONSTRE DE LA BAELLS

Ens van faltar peus i cames per cardar el camp d´allà,
vam passar de llarg Vilada, i arribant a Borredà,
allà un tio ens va explicar que no calia témer res,
que l´havien dut al pantà encara no feia un mes,
per atraure el turisme, té un contracte laboral
i treballa a la plantilla del Consell Comarcal.

La guerra de la verdulera 1

Aquí, la llibertat d´expressió vol dir haver
de sentir xerrar sempre els mateixos paios
vulguem, o no.

Aquí, quan parlen de societat es refereixen
a un torero i l´amant de l´exdona
del seu cunyat

I TENEN ELS SANTS COLLONS
DE VOLER SERVIR

D´EXEMPLE A D´ALTRES NACIONS
PRESENTANT COM A MODEL
DE DEMOCRÀCIA UN CAP D´ESTAT
QUE AMB EL VOT
D´EN FRANCO I PROU VA SER TRIAT

Aquí, la democràcia vol dir que el poble
pot triar els gestors dels oligarques
en unes eleccions.

Aquí, quan diuen pau vol dir un democràtic
estat de setge voluntari. Quan diuen pau,
diuen esclau.

Enfilats en els vots
canvien els mots
i tots els devots marxen capcots
amb el benentès
que el significat
que les paraules han pres
és el més adequat
i és que, ara de cop,
sense haver avisat
tots plegats entenen per blanc
allò que era gris,
sempre havia estat gris,
tota la puta vida gris,
i encara sembla gris,
però, no gris pàl·lid, no,
gris-gris.

No ho entenc.
Segurament
ho veig malament.
Deu ser blanc
si coincideixen
l´Aznar i els diaris
i els noticiaris
i els columnistes
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i onze ministres
i els tertulians
tant consens
ja fa dubtar.

Tot i que ho veig gris,
clarament gris,
si tots coincideixen
que és blanc,
serà que és blanc
per gris que ho vegi.
No crec que menteixi
tot el meu voltant.

I té collons
diria que és gris.
Potser ho fa la llum
o potser m´ho fan els ulls.
Ho hauria jurat.
M´hauré malfixat.

Ara la qüestió
és no dir que és gris,
assumir que és blanc
tot i que encara
no ho tinc molt clar
perquè corre el rumor
que els que ho veiem gris
fem molta pudor.
i estem mig sonats
i som molt dolents
per voler confondre la gent
que és feliç creient
que el gris no existeix
que és un invent
de quatre matats
per posar en qüestió
la constitució.
aquesta paleta d´un sol color
per pintar
de blanc, sempre de blanc
la ment de la gent
del to que els convingui

La guerra de la verdulera 2

Escarxofada al sofà
davant del televisor
respires banalitat
respires abducció.
Tot allò que t´hi expliquen
No té res a veure amb la teva vida.
Penses "que diferent
sóc de l´altra gent."

I penses "que sola que estic!"
i surts al balcó a prendre l´aire
i penses "que sola que estic!".

De cop i volta el balcó
de la casa del davant
s´obre i surt un noi
amb cara d´estar angoixat,
acaba d´apagar la tele
i ha sortit a fer un cigarret
i d´un rampell ha estampat
el comandament a baix el carrer.

I pensa "que sol que estic"
fa tota la cara d´estar pensant,
pensant "que sol que estic".

El noi, en veure´t, ha descobert
allò que estava buscant,
la vostra mirada s´ha anat convertint
en complicitat.
Dues cases més enllà

Català

Pàgina 237 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Brams

s´obre una finestra travada
i surt algú buscant aire fresc
i el troba quan el veieu.

Baixeu a baix a la plaça
i en posar-vos a parlar
coincidiu en el diagnòstic
i en qui són els causants,
no teniu la panacea
però teniu el fonamental:
l´un té fil, l´altre té agulla
i l´altre ull fi per apuntar.

La guerra de la verdulera 3

Ara cal anar desenterrant
la destral a cada cap de carrer,
superar l´efecte del sedant,
aquell que fa que tot sembli aliè.

Però aquest tremp que ara ha eixorivit
no és suficient per encetar l´atac
cal armar de raó el despit
i acumular dents per al xerrac.

Els iaios que seuen al banc de la plaça, la colla del bar,
antics amics d´escola que fa l´hòstia que no veus,
la dona que ven verdura al mercat:
tots som peces del trencaclosques.

Ja es pot fer aquest acte rotund
on tothom té un paper reservat
però depèn de quan estigui a punt
la dona que ven verdura al mercat.

Gent que des que va marxar només veus
per Patum i per Nadal,
els companys de feina, fins i tot els que no t´hi fas,
la dona que ven verdura al mercat:
tots som peces del trencaclosques que anem encaixant.

La colla d´immigrants que fa uns dies que són a la ciutat,
aquell home amb qui ningú no parla mai,
la dona que ven verdura al mercat:
tots som peces del trencaclosques.

Que la prudència no ens faci traïdors,
que la pressa no ens faci entrebancar,
de la parada de verdura del mercat
sortirà el senyal del combat.
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La pesta blava

El Liçondo es mirava
la seva camisa blava
(des de la mort de Franco
no se l´havia posat),
pensà -malaguanyada!-
fa fotre tisorada,
va agafar la senyera
i ho va cosir en un costat.

Veient que tota la dreta
li reia la gracieta
es va dir -Vicente
vas ben encaminat!
Doncs ara amb l´idioma
faré la mateixa broma
per ofrendar noves glòries,
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Déu a mi m´ha triat-

ELS QUE AVUI SÓN BLAVEROS
DEMÀ SERAN BALSEROS
EL LIÇONDO HO SAP
I ARA APRÈN A NAVEGAR
I AMB LA SEVA PATERA
REMANT PER L´ALBUFERA
PENSA -QUAN ME´N VAGI,
ON ANIRÉ A FER LA MÀ?

Va agafar la nostra parla
es va proposar trencar-la
i quatre amics seus -blaveros-!
li van seguir la corrent,
però d´aquells fatxes de l´Horta
i del de la bova torta
arreu del món els filòlegs
encara se n´estan rient.

Passar de falangista
a ultra-valencianista
no és tan fàcil com sembla
i els del PP d´Alacant
en plena esquizofrènia
diuen que per sota Dènia
a partir d´ara és Múrcia
demà, a veure què diran!

La plaça

L'infern és buit, tots els dimonis són aquí:
l'esfera gira, encesa, la ràbia del desig,
i el ritu dels ancestres transforma l´aigua en vi,
i l'ànima en la carn rostida pel capritx
del monstre berg i abstracte que regna aquests serralls.

L'infern és ple de pólvora, d´humans folls que recorden
les gestes dels seus ídols ressuscitant els balls
caiguts dels cims gegants, amb nans i amb dracs que acorden
llurs veus i moviments a ritme de la plaça.

La plaça és plena d´àngels, centaures, turcs i dol,
que explota en el tabal, trencant a cops de maça,
quan mor el mar d´orgies de l´últim tirabol.

I una àliga somriu, al niu del quer més alt,
flairant el fum que acobla els déus del bé i del mal.
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L´home de Kigali

Mor l´home prop Kigali
ran del camí d´enlloc,
el formiguer dement
de cada dia enfila
i aquest maleït ferment
que brolla de l´argila
vol ser el taüt que embali
el preu de l´alto-el-foc.

I encara sota el pal.li
escalfa i bull la til×la,
hi ha un banquer present
queixant-se que té poc
i un que ven armament
bregant a cops de roc
per tal que l´odi escali
els murs d´unaltra vila.

I això des d´occident
són mals antropològics
molt lletjos i molt tristos,
i calen quinze rals:
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el preu de la neteja
de la nostra consciència.

Que s´alci qui passeja
pels humans zoològics,
que encenguin tots els mistos
i cremin la paciència,
que el sud sigui valent
per vèncer els animals.

L´últim tirabol

SOL           si          DO                    RE
Era jove, era berguedà, estava a punt de fer vint-i-tres anys,
SOL                      si                  DO                RE
s´acostava Corpus, se li veia en els ulls encesos com espurnes de Patum.

Mig poble deia que era un bon sagal, l´altre mig que era un bordegàs,
i la noia que estimava no li fotia ni cas.

Dimecres de Patum vam quedar a la barana però no s´hi va presentar,
en un revolt, amb el seu cotxe vell va deixar la pell.

si        DO  RE
Nana na nanà, Nana na nana
SOL si        DO  RE
 Na nana na nanà, Nana na nana

Des d´un racó sentia els gegants, la música acompanyava
unes llàgrimes galtes avall quan vaig tornar a la plaça.

Potser va ser la màgia de la Patum, o la barreja de la cervesa,
però aquell fet per a mi no va ser pas una sorpresa.

Em va semblar veure´l arribar amb el barret i el mocador nusat,
em va dir que Sant Pere té per costum deixar als berguedans
fer un darrer salt de Patum.

Nana na nanà, Nana na nana
 Na nana na nanà, Nana na nana

Amb una mirada de complicitat i un somriure com tenia ell sol,
de bracet agafats vam saltar l´últim Tirabol.

Nana na nanà, Nana na nana
Na nana na nanà, Nana na nana

Català

L´últim Tirabol

Era jove,eraberguedà,
estava a punt de fer vint-i-tres anys,
s´acostava Corpus,se li veia en els ulls,
encesos com espurnes de Patum.
Mig poble deia que eraun bon sagal,
l´ altre mig que era un bordegàs,
i la noia que estimava
no li fotiani cas.
Dimecres de Patumvam quedara
a la barana però no s´hi va presentar,
en un revolt,amb el seu cotxe vell
va deixar la pell.

Des d´ un racó sentia els gegants,
la música acompanyava
unes llàgrimes galta avall
quan vaig tornar a la plaça.
Potser va ser la màgia de la Patum,
o la barrejai la cervesa,
però aquell fet no va ser per a mi
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pas una sorpresa.
Em va semblar veure´l arribar
amb el barret i el mocador nusat,
em va dir que Sant Pere té per costum
deixar els berguedans
fer un darrer salt de Patum.

Amb una mirada de complicitatat
i un somriure com tenia ell sol,
de bracet agafats vam saltar
l´ últim Tirabol.

Maleïda Espanya

Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.
País que segresta
les terres veïnes
i les esquartera.
On tens la decència?,
on tens el decòrum?,
on tens la noblesa?.
Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.

Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.

Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.
Que per banquers i lladres
tutiflers i sables
mantens la conquesta.
No ens vulguis fer via
amb l´auonomia,
no et facis la llesta.

Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.
Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.

Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.
A Maó comença
i fins a Maquinença
crema la protesta.
Fins que arrivi l´hora
en què et fotrem fora
i farem la gran festa.
Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.

Maleïda Espanya,
Espanya veïna,
Espanya indigesta.
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Maragall

Sóc l’alcalde de Barcelona
Duc bigoti i el cabell mullat
Sóc un botifler del PSOE
I em diuen que sóc un torrat

Vull fer unes olimpíades
Un gran estadi a montjuïc
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Especular amb bancs i caixes
Fotre al poble i complaure als rics

Maragall més borratxo que mai! (x4)

Del llac de Banyoles
Una piscina en fareu
Tant me fot l’ecologia,
Ha de quedar europeu

I celebrarem eufòrics
Com espanyols i Colon
Exterminar amb gràcia
Tribus d’indis a pilons

Maragall més borratxo que mai! (x4)

Des de el mar a Collserola
20.000 banderes espanyoles
10.000 olímpiques i de la ciutat
i una catalana per dissimular

I perquè al 92
Els barcelonins estiguin forts i sans
Els faré caminar molt
Tot pujant als transports urbans

Maragall més borratxo que mai! (x4)

Com que som un poble obert
No ens faran amb un idioma sol
anglès, francès, alemany, rus,
espanyol, espanyol i espanyol

Però com que tinc molta visió
Perquè la gent d’aquí no es pugui queixar
A la inauguració
Diré bon dia en català

Maragall més borratxo que mai! (x4)

Em faré molt famós
i viatjaré per tot el món
Oporto, La Rioja, Falcon Crest
I Vilafranca del Penedès

I perquè els espanyols
En algun esport puguin quedar campions
Proposarem com a olímpica
La recollida de cartrons

Maragall més borratxo que mai! (x4)

En Pascual és un pobre subnormal com cal!

Marihuana Berguedana

MARIHUANA BERGUEDANA

Aquí no hi ha marihuana,
no hi ha reegae ni ska,
com a molt s´hi fa cànem
que aparentment és clavat,
però que a part que no col.loca
fa venir un bon mal de cap.
Tant m´és jeure sota un pi
i no sota un cocoter,
tant m´és que en lloc del Carib
sigui el Llac de Graugés,
o que en comptes de taurons
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hi hagi ànecs i coloms.
El que emprenya és tot el dia
que me´l passo envoltat
d´herbes que semblen "maria",
però que són un mal de cap,
de veure-ho créixer pels marges,
i que n´hi hagi camps sembrats.
M´han dit que han enxampat,
-i faran cremar un camió-
d´herba que havia arribat
per fer-nos oblidar el corcó
que els "cannabis" berguedà
fa sortir els "canutos" bords.
Em vaig vendre el que tenia,
em van fer un crèdit al banc,
em vaig endeutar de per vida,
i vaig comprar als Encants
un "ala-delta" d´ocasió
i un llibre d´instruccions.
Vaig pujar dalt d´un turó proper on la policia
era apunt de fotre foc
als mil sacs de "maria"
i amb ella els nostres somnis
i les nostres alegries.
Em vaig llençar cap al cen,
endinsant-me en la fumera,
que entre núvols i estels va sortir de la foguera
on s´havia malguanyat tants "mais" de felicitat.
Voltant pel verdós fum,
tot volant i fent piruetes,
gaudint d´aquell perfum
se´m fonien les siluetes,
allò era el paradís,
no es pot pas ser més feliç.
Enriallat d´orella a orella,
fent "loopings", tirabuixons,
sentia els de baix com deien
"-Baja o disparo, cabrón"
- Doncs dispara, home dispara!
No em faràs tornar al teu món.
Quan només quedaven brases
vaig cardar el camp cel enllà,
vaig creuar rius i muntanyes
vaig travessar la mar
i em semblava ser a Jamaica
fins que em vaig despertar.
Seia sota d´un pi,
vora del Llac de Graugés,
i em feien companyia
quatre ànecs barroers
tenia un sac de cànem,
tenia un "mai" apagat
i molt, molt, molt mal de cap!

Massana

Amb camisa de llana, pantalons de pana,
la llibertat al cap i el mauser a la mà,
en Marcel.lí Massana -un maqui com Déu mana-
pels vols dels anys cinquanta corria pel Berguedà.

-Bon dia senyorets, treieu tots els billets
que heu fet aquest mes explotant els obrers,
i ara en calçotets, davant nostres matxets,
passejareu, ridículs, enmig dels telers.-

El comandant no es treia de la closca una idea:
fotre´l a la garjola i que s´hi podrís.
Però dels dits cada dia en Massana se li esmunyia,
el tenia amargat, pobre infeliç.

AI, MASSANA, CONSIDERA´NS ELS TEUS NÉTS,
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ELS TRICORNIS S´AVORREIXEN TANT
D´ENÇÀ QUE NO HI ETS,
ENCOMANA´NS LA TREMPERA QUE ET VA ACOMPANYAR
A VEURE SI D´UNA VEGADA ELS FEM TREBALLAR..

Se li´n fotia una merda si els de la capa verda
quan baixava a Berga el veien enlloc.
Cap d´ells no coneixia la cara que paria
i era capaç d´anar allà i demanar-els-hi foc.

Diuen inclús que un dia que el comandant s´avorria
fotent el carajillo sol, assegut a un bar,
el va trobar pagat pel de la taule del costat:
un tal Massana que acabava de marxar.

Un dia Ràdio Andorra per les ones va fer córrer
dedicada al comandant de la guàrdia civil
la salutació galana, de part d´en Massana:
l´´Esperame en el Cielo` d´en Machín.

Però aquesta vegada va cometre una errada
- i és per això que mai no es podrà revenjar aquest duel-
no recordà una dada, que ho sap fins la mainada,
i és que els guàrdies civils no van al cel.

Mai cap guàrdia civil el pugué dur al garrot vil,
qui dia passa any empeny i vet aquí que es va fer gran,
i exiliat a Occitània morí Marcel.lí Massana
d´un fart de riure mentre recordava el comandant.

Moltes gràcies

He de dar-els-hi moltes gràcies.
Prou me´n guardo de ser ingrat.
No vull que s´arribi a creure
que el meu odi, tot i fix,
no coneix les diplomàcies
i vull deixar ben pagat
tot allò que pugui deure
fins i tot als enemics.

He d´agrair la manera
i agrair l´art poc subtil
amb que disfressen a la fera
perquè sembi un xai gentil.
Destrossant com qui decora,
fent de la coacció un acord,
fent dansar l´excavadora
i provant que refili el porc.

SERÀ PER A ELLS
TOT EL QUE SURTI DELS MEUS BUDELLS!

Gràcies, doncs, per demostrar-me
on sóc jo i qui són ells.
Utilitzaré els mots d´arma
i potser un dia els fusells.
Ja que la seva paraula
té el valor d´un sac de fems,
compartir amb ells la taula?
Enlloc del món ni mai del temps!

Ja he fugit, m´he escapat de la seva veritat
que s´aguanta amb unes pinces tan patètiques
i minses que insulten la dignitat.
I està clar que els seus diaris volen fer
reaccionaris a la població civil -i sembla
que el mateix Goebles va escriure el llibre
d´estil. Però observo, tanmateix, que la
resistencia crei: resistència compartida a
empassar-se la mentida que la realitat podreix.
Veig que la màquina sòrdida, tètrica, que gira
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frenètica com una roda secular no és
tan espectacular. Ara ho miro des de fora i vol
dir que tard o d´hora n´he sortit, arrupit o
enaltit, amb el cervell i un sol dit o amb
senderi i treient pit. I és que hi ha moltes
vegades que més val fotre pedrades si saps on
apuntaràs i és el cas d´aquest pas, que per
anar a fotre un pedaç més val fotre-ho tot
a terra, més val començar del ras.

Moros i cristians

Els polítics del país
estan ben encaparrats
en dividir Catalunya
en dues comunitats:
entre blancs clars i blancs foscos,
entre europeus i africans,
entre polacs i xarnegos,
entre moros i cristians.

Hi ha dos partits antagònics,
hi ha dos líders enemics.
Tota la seva doctrina
és l´antagonisme de si.
Mentre els votants es barallen
per quin dels dos té raó
ells compateixen la taula,
la cassola i el porró.

SI EL QUE VOLS ÉS DISTINGIR LA GENT
CAL SEGUIR AQUESTA NORMA:
NO ET FIXIS EN EL COLOR DE LA PELL,
MIRA EL COLOR DE L´UNIFORME.

Aquesta gent el que voldria
és mantenir-nos dividits,
no pas per ideologia,
sino per on som parits.
Però l´única diferència
que cal en compte tenir
és entre poble i burgesos,
opressors i oprimits.

Entre un port i un feixista
la diferència és de pes:
del porc tot s´aprofita
i de l´altre no se´n treu res.
Però també tenen semblances,
i quelcom a compartir:
tant al porc com al feixista
li arriba el seu Sant Martí.
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Nena de Nicaragua

Estaves venent llimones
al mercat Roberto Huembes,
te n´hagués comprat una bossa
si se m´hagués acudit que fer-ne.
No alçaves cinc pams de terra
i eres índia com tu sola
i semblava, quan somreies,
que la misèria fos cosa bona.

Concentrada en el què feies,
i jo mirant-te i pensant,
ens vem partir un plat de frijoles
mai no n´havia gaudit tant.
Després vas desaparèixer
entremig de la gent
em vas fer adéu amb la maneta.
No ens veuriem mai més.

NENA DE NICARAGUA
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EM VE AL CAP EL TEU SOMRÍS
CADA COP QUE VEIG OPULÈNCIA AL MEU PAÍS.
T´HAN PREDESTINAT LA VIDA,
SOLS DE NÉIXER T´HAS TROBAT
EN UN FORAT SENSE SORTIDA NI MENJAR.

L´endemà et vaig tornar a veure,
la vida té aquestes coses,
a prop del Roberto Huembes,
carregada de llimones.
Decidires fer un descans
i ens vem anar a fotre uns bocates
amb ton germà que era un marrec
que netejava sabates.

No em vaig poguer endur llimones
ni dar feina al teu germà,
les setbetes fan
de mal embetumar.
Però aquella mirada teva
fou el millor dels records
que un pot portar de
l´altra punta del món.

NENA DE NICARAGUA
EM VE AL CAP EL TEU SOMRÍS
CADA COP QUE VEIG OPULÈNCIA AL MEU PAÍS.
T´HAN PREDESTINAT LA VIDA,
SOLS DE NÉIXER T´HAS TROBAT
EN UN FORAT SENSE SORTIDA NI MENJAR.

Ara que torno a ser a casa
mil històries se m´ocorren
que hagués volgut explicar-te
de tot això que t´envolta.
Un mes de Juliol tos pares
van aconseguir moltes coses
que els hi han anat prenent
els homes de la coca-cola.

No et refiïs dels senyors
dels cartells electorals
ells són els mal parits
que et buiden el plat.
Tingue´s enllestida l´arma
sàpigues quan cal dir prou
que aviat, un dia, tot
començarà de nou.

NENA DE NICARAGUA
TORNARÉ PER CELEBRAR
AMB TU QUE, PER FI, AQUEST MALSON JA S´ACABAT.
BRINDAREM, PUNY ENLAIRE,
I BEUREM GOTETS DE ROM
AMB RODANXES DE LLIMONA I GLAÇONS

No em deixis marxar

Podria ser aquesta una cançó més,
de fet per a la majoria ho és,
tothom l´escolta i li passa de llarg
però tu hi trobaràs un missatge amagat.
Ben bé només em coneixes
dels discos i dels concerts,
sàpigues que tens avantatge
jo encara no et conec de res.

NO EM DEIXIS MARXAR
NO MALBARATIS AQUESTA OPORTUNITAT
PREM ELS PUNYS I ESCANYA LA TIMIDESA
POTSER ÉS AVUI O MAI: QUI SAP?

Entre mig de la gentada
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tu hi destaques, és ben cert,
esperaré que vinguis a buscar-me
quan s´acabi el concert.
Dóna´t per al·ludida,
si el món és ple de gent fes un salt endavant,
deixa de preguntar-te a qui va dirigida,
és teva la visita que estic esperant.

Suarem els llençols del llit dels teus pares,
gastarem els condons del teu germà,
farem un mai a cada parada,
fes-me pensar a arrambar vint-i-cinc grams.
Darem el concert de la nostra vida:
gemecs, esbufecs i grinyols del llit,
el xup-xup avecrem de la teva figa
i els cops a la paret del teu veí.

No s'ens fondrà el somni

M´he llevat aquest matí
somiant una bona idea
i al replà he trobat el veí
i l´home també somreia.
Hem baixat junts al carrer
-els nens no havien anat a escola-
i un home vell m´ha dit que té
un retrobat nus a la gola.

AQUEST COP NO SE´NS FONDRÀ EL SOMNI
ENTRE LA MEDIOCRITAT DEL MÓN
CADASCÚ FARÀ DEL PROPI
UN BOCÍ DE REVOLUCIÓ
I ELS AMUNTEGAREM A LA PLAÇA
COM UNA FOGUERA DE SANT JOAN
QUE IL·LUMINARÀ LA CARA
DELS PAÏSOS CATALANS

Els carrers s´han anat omplint
de gent que per fi té rostre
i els balcons són ben florits
d´emocions i roses roges.
Dansen diables, dolçainers
i gegants; i fins tot una
anxaneta ens ha promès
que ens baixarà la lluna.

Avui justa reneix la pau,
llops i sangoneres fugen
i els nouvinguts als palaus
dels poderosos s´aixopluguen.
El futur que ens ha descrit
avui el somni a tots i totes
es titula com el nostre crit:
Visca el poble, visca el poble!
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No teniu pas prou acer

No teniu pas prou acer per poder forjar
cadenes per tenir emmanillat un poble sencer.

No teniu prou bosses d´or per poder comprar la nostra dignitat.
Cal que sabeu que no tot es ven.

Sou un grotesc malson
i ens esteu donant la nit del lloro.

Quan, quan us adonareu que si sempre perdem és perquè sempre hi som?
Quan, quan us adonareu que si no convenceu és que no teniu raó?

No teniu prou sacs de sal per fer-nos esmussar la llengua,
ni teniu pas prou morrions per fer-nos callar.

No teniu credibilitat per convèncer-nos de res,
sabem molt bé qui sou i què voleu,
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i no és res de bo.

Operació ós

Quan em vaig cansar de demanar
subvencions a la Generalitat
per passar-me tota la vida
sense pencar.
Vaig idear un fabulós pla
per exercir de mandrós,
per no fotre brot
i a final de mes cobrar.
Li he cardat una hòstia al gerent
m´ha acomiadat immediatament,
i ha anat a dir a l´INEM
que m´ingressin el subsidi al compte corrent.
I mentre es va acumulant
el subsidi al llarg de l´any
al juny tindré un munt de calés
per passar l´estiu la mar de bé.

I TOT EL DIA SEURE
I TOT EL DIA JEURE
I TOT EL DIA BEURE
I FER L´ANIMAL
I NO TENIR CAP DEURE
I NO TENIR CAP NEURA
I DISFRUTAR DEL LLEURE
D´UN ESTIU FENOMENAL.

He estat a la Rambla
a les parades d´ocells
i he comprat un pot
amb una mosca tse-tse.
Me l´he endut a casa
l´he insultat, l´he provocat
fins de tant emprenyar-la
al final m´ha picat.
I ara tot el treball
que em queda per fer
serà una mandra i un badall
el dia que em llevaré.
No val la pena viure
mentre la gent està treballant
no val la pena viure
mentre el vi està fermentant.

Iniciaré l´Operació Ós
que em permeti viure com un gos
des de juny fins a finals d´agost
i tornar a dormir quan trepitgin el most.
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Operació Ós

Operació os

Sol                                    Do
Quan em vaig cansar de demanar
             Sol                       Re
subvencions a la Generalitat
       Sol                 Do           Re
per passar-me tota la vida
                 Sol
sense pencar.
Vaig idear un fabulós pla
per exercir de mandrós,
per no fotre brot
i a final de mes cobrar.
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Li he cardat una hòstia al gerent
m´ha acomiadat immediatament,
i ha anat a dir a l´INEM
que m´ingressin el subsidi al compte corrent.
I mentre es va acumulant
el subsidi al llarg de l´any
al juny tindré un munt de calés
per passar l´estiu la mar de bé.

I TOT EL DIA SEURE
I TOT EL DIA JEURE
I TOT EL DIA BEURE
I FER L´ANIMAL
I NO TENIR CAP DEURE
I NO TENIR CAP NEURA
I DISFRUTAR DEL LLEURE
D´UN ESTIU FENOMENAL.

He estat a la Rambla
a les parades d´ocells
i he comprat un pot
amb una mosca tse-tse.
Me l´he endut a casa
l´he insultat, l´he provocat
fins de tant emprenyar-la
al final m´ha picat.
I ara tot el treball
que em queda per fer
serà una mandra i un badall
el dia que em llevaré.
No val la pena viure
mentre la gent està treballant
no val la pena viure
mentre el vi està fermentant.

Iniciaré l´Operació Ós
que em permeti viure com un gos
des de juny fins a finals d´agost
i tornar a dormir quan trepitgin el most.

Papa

PAPA

Papa vull parlar amb tu
ara que no hi ha ningú,
parlem d´home a home amb tranquil.litat,
ha d´haver-hi confiança,
enterrem la recança,
som dos éssers humans civilitzats.

I és que la comprensió
i la comunicació
han de vertebrar el nostre comportament,
no em miris així pare,
amb aquesta cara,
no estic delirant ni em trobo malament.

I és que havent dinat
m´he enrecordat
que tenia un encàrrec molt important per a mi,
he agafat el teu cotxe,
per no anar-hi a peu.
Saps que no tinc carnet però sé conduir.

He estat fent el fantasma,
m´ha perseguit la pasma,
però he anat amb molt de compte de no
fer malbé res,
sé que tens pendents
setanta pagaments
de quaranta-cinc mil peles al mes.

Pujan de Gironella,
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al revolt de la Portella,
un autocar de l´ATSA venia pel meu cantó,
he topat contra la barana,
deu voltes de campana,
i el teu cotxe és ara un munt de ferragots.

HE TRINXAT EL COTXE DEL MEU PARE
QUAN HO SÀPIGA EM TRENCARÀ LA CARA,
HAS TRINXAT DEL COTXE DEL TEU VELL
QUE HO S``APIGA T´ARRENCARÀ LA PELL.

Anava ben serè,
no havia begut res,
alguna cerveseta (set o vuit com a molt).
un conyac, una menta,
un gotet d´absenta,
i una ampolla de vi de poca graduació.
Papa em fas patir,
per què em mires així?

Per què has agafat l´escopeta de caçar?
No m´agrada gens!
Papa, què pretens?
Per què esmoles el ganivet de tallar pa?

Paraules sàvies

PARAULES SÀVIES

Seria acollonant
que en comptes d´aigua plogués sang,
pedreguessin dents corcades,
que nevessin lleterades,
o que baixés i ens partís un llamp.

Que un volcà de pus
sorgís de terra endins, molt endins,
i arribés de mar enllà
una maregassa d´orins
que ens vingués a refrescar.

Bonic seria veure un carrer
atapeït de cadàvers, despulles de mort
i cossos inerts
per buidar-los-hi els ulls
amb culleretes de café.

HAUREM DE FER UN PENSAMENT
I AGAFAR UNA DESTRAL
I TRINXAR UN INNOCENT
I PENJAR-LI EL CAP D´UN PAL
PER ESCARNI DE LA GENT
I QUE SRVEIXI D´ESCARMENT.

Preciós seria contemplar
una explosió en cadena de cervells
i acabar de rematar
a hòsties amb un martell
si algú se n´hagués salvat.

Fóra molt recreatiu,
fóra una cosa divertida, molt divertida
s´obrís la terra sense motiu
i quedéssim enterrats en vida
i els cucs se´ns mengessin vius.

Com que aviat ens morirem,
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com que de viure ens queda poc,
queda tan poc,
si ens aixafa una bola de foc,
que morir per morir almenys patirem.

Per acabar si et ve en gana
et pago una orxata amb la condició
que no te la beguis en canya,
que usis per fer la succió,
una artèria humana.

Patrons de tots els països: uniu-vos

Amb el passamuntanyes que et va fer l&#8217;àvia
i la fona que guardes de quan eren xic
sortim ara tots al carrer i organitzem la ràbia,
anem a passar comptes amb els rics.
Que sàpiguen que ens tenen de cara,
que sàpiguen que ens tenen enfront,
que sapiguen que no ens quederem a casa
tranquil·lament mirant la televisió.

PATRONS DE TOTS ELS PAÏSOS: UNIU-VOS
FOTEU-VOS BEN APRETADETS
QUE AMB UNA SOLA BOMBA N&#8217;HI HAGI PROU I DE SOBRA
QUE NO TENIM GAIRE ARMAMENT.

Ells han construit el seu imperi
a base de robar treball i calers
i ens volen fer creure que són rics per rics per encanteri
o que qui més té és per què mereix més.
I per perpetuar la seva riquesa,
i per espolsar-se les revolucions
amb l&#8217;estat del benestar ens han fet copartícips
de l&#8217;expoliació del tercer món.

Anem a comprar uns litres de benzina
Anem a buscar xibeques buides i draps.
A veure qui té la punteria més fina.
Apunta bé que jo sé que d&#8217;això tu en saps.
Hem de variar la fisonomia
dels  nostres pobles i ciutats:
allà on hi ha avui una comisaria
demà hi haurà un solar per edificar.

Català

Peça a peça

PEÇA A PEÇA

PEÇA A PEÇA
ANEM ENCAIXANT
CONSTRUINT LA TERRA
CONSTRUINT LA LLIBERTAT

Cada poble, cada barri, cada veïnat,
cada home, cada dona, cada entitat,
deu mil somnis corquen
la casa d’un gegant,
deu mil somnis arnen
la disfressa dels tirans.

PEÇA A PEÇA
ANEM ENCAIXANT
CONSTRUINT LA TERRA
CONSTRUINT LA LLIBERTAT

Cada gest, cada paraula, cada veritat
cada passa, cada idea, cada habilitat:
tot són eines bones
però s’han d’esmolar,
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la primera victòria
es guanya dins el cap.

Ocupem el nostre lloc
i alerta pel combat
no s’hi val dur l’uniforme
i no estar organitzat.

Ploramiques

Són igual que canalla consentida,
que fer mal no els priva de cap regal:
com nens murris amb pistola,
fotent sempre allò que volen,
per a ells tota la cassola mai no és prou.
No deu ser prou alegria viure a cal carnisseria,
que han d´anar a casa el veí a fer enrenou.

Tant els és tot mentre tinguin estrella de sheriff
i un parell d´indius a prop per poder putejar,
però si algun dia els foten dues torres a terra
fan el sorprès, el dolgut i es posen a plorar.

Ploramiques!
Pensàvem "quan creixin canviaran",
però no sé pas si podrem esperar tant.

I aniran per arrencar la barba
al que, badant, els passi per davant.
Tornaran a pagar els plats, els sencers i els trencats,
els que estan acostumats a omplir-los poc.
I acabada la faena tindran la caixa tan plena,
que haurà prou valgut la pena l´enderroc.

Ja sé que és lleig i que als nens no se´ls ha de picar,
i és una cosa que jo sempre he defensat,
però creu-me que un parell d´hòsties ben donades
ells les mereixen i jo quedaria descansat.

Ploramiques!
Au, passeu avall, no ens vingueu plorant,
mai no rebreu tant com heu estat donant.
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Pocatraça

Mai no he sigut massa virtuós i sempre he tendit a ser sapastre.
Sóc un individu perillós, fotre la grapa a un lloc és fer un desastre.

Tot allò que potinejo està condemnat a anar
de dret a l´abocador perquè no es pot ni reciclar.

Tinc acollonits tots els veïns cada cop que intento penjar un quadre
i quan trec el cotxe, molts matins, s´han de desplegar els Mossos d´Esquadra

Cada cop que decideixo arreglar un interruptor
acabo fent saltar els ploms de la nuclear d´Ascó.

POCATRAÇA
ESTIC SEGUR QUE EL DESTÍ
POCATRAÇA
VOL FER DE MI UN HOME GRAN
POCATRAÇA
QUE POSI EN EL MEU CAMÍ
POCATRAÇA
TANTS MALASTRES I ENTREBANCS.

Van haver d´avisar els artificiers
quan vaig fer bunyols de Quaresma
i cada cop que rego els rosers
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es desborden les rieres del Maresme.

Quan són festes mai no em deixen ser diable del correfoc
des de l´any que es va cremar la capella de Sant Roc.

Cada cop que faig servir un caixer
faig baixar les accions de la caixa
i quan em connecto a internet
suspenen llançaments els de la N.A.S.A.

Als lloc on he treballat he sembrat tal confusió
Que per estar-me quiet a casa em passen una pensió.

Popular infantil

Cinc ministres té el govern
De cinc un en penjarem.

Si mireu el vent d´on vé
Veureu el govern com dansa.
Si mireu el vent d´on vé
Veureu com dansa el govern.

Quatre ministres té el govern
De cinc un en penjarem.

Tres ministres té el govern
De cinc un en penjarem.

Dos ministres té el govern
De cinc un en penjarem.

Un ministre té el govern
Un que queda, el penjarem

Cap ministre té el govern
Només queda el president
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Portugal

Lladres amb corbata,
traficants de treball,
ministres amb la bata
de les multinacionals.
Mossos amb tricorni,
tricornis fent de fiscals,
fiscals fent-se l´orni,
teatre als tribunals.

L´AUTONOMIA QUE ENS CAL
ÉS LA DE PORTUGAL

Repressió d´última moda
per ser efectius i fins:
les porres per fora
les teles ho fan per dins.
Feixistes,monarquia,
províncies,governadors:
Franco encara és viu
a la Constitució.

Corrupció, Unió Europea,
militars,presons,Otan,
mentiders,botxins,noblesa,
cultura bel·ligerant.
Fora de la nostra terra
els que l´estan ocupant.
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Premsa lliure

Un energumen armat
amb un palillero
9 mil·límetres parabellum
ahir va ser arrestat.
La policia tirà un tret a l´aire
i el detingut resultà ferit
de dos trets de bala
quan, volant, intentà fugir.
El Governador ha assegurat
que el criminal va tenir molt mala pata,
ja que va rebre l´impacte del tret,
de pujada i de baixada.

LA PREMSA ÉS LLIURE,
NO HI HA MANIPULACIÓ
I QUI HO DIGUI ESTÀ EN CONTRA
DE LA LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ.

Ressentits, vint manifestants
agrediren salvatgement,
a cops de esquena i de cap,
les porres de quatre-cents
pobres policies
que passaven per allà
i que no van tenir manera
de poder-se defensar.
Els agents amb dona i tres fills
van suportar estoics l´atac
i, dels vint manifestants, trenta
van haver de ser hospitalitzats

El Ministre d´Interior,
que és de quinze ONG´s,
s´ha mostrat desolat
per aquest trist succés
i ha assegurat que les porres
que van quedar malmeses
s´havíen d´utilitzar
per lligar la maionesa
per tant no es podran lliurar
les quinze tones d´ensaladilla
que volia enviar a l´Àfrica
aquest nostre govern altruista.
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Quan surt el sol

Sec sota el porxo vell a aixopluc de l´aiguat que cau
i a la terra el tempir fa bona olor.

Veig un tros més enllà un veí treu el cap,
s´ho mira, somriu i em veu i ens saludem.

Plou per tot arreu sens distingir quin camp és de qui.

Sembla que està apunt d´afluixar i la natura la feina atura
i l´ocellam desvetlla el camp i certifica que el cel s´estripa.

Quan surt el sol, surt per tothom
sense preguntes ni privilegis,
així de natural és la societat que pretenem.

Nits a la llar de foc explicant contes als menuts
que havíem sentit a l´avi allà mateix.

Ve el veí a fer el cafè i diu que es veu que hi ha nous veïns
d´una terra llunyana que ara és un erm.

El vent de migjorn que va fer ahir els ha dut fins aquí.
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A l´endemà els anirem a donar la benvinguda,
i si cal ajuda, per fer a poc a poc una llar de foc
on contar rondalles a la canalla.

Quan surt el sol, surt per tothom
sense preguntes ni privilegis,
així de natural és la societat que pretenem.

Sec sota el porxo vell a aixopluc de l´aiguat que cau.
Aquesta terra és nostra però el món és de tots.

Quan surt el sol

Quan surt el sol

Re    Do            Sol           Solm
Sec       sota el porxo vell
         Re     Do              Sol                 Solm
a aixopluc           de l´aiguat que cau
     Re       Do      Sol   Solm       Re  Do  Sol Solm
i a la terra el tempir     fa bona olor.

Veig un tros més enllà un veí treu el cap,
s´ho mira, somriu i em veu i ens saludem.

Fa  Do                    Sol                 Fa Do                              Sol
Plou        per tot arreu sens distingir        quin camp és de qui.

                        Lam                Do           Sol                 Re
Sembla que està apunt d´afluixar i la natura la feina atura
          Lam                    Do             Sol                        Re
i l´ocellam desvetlla el camp i certifica que el cel s´estripa.

Quan surt el sol, surt per tothom
sense preguntes ni privilegis,
així de natural és la societat que pretenem.

Nits a la llar de foc explicant contes als menuts
que havíem sentit a l´avi allà mateix.

Ve el veí a fer el cafè i diu que es veu que hi ha nous veïns
d´una terra llunyana que ara és un erm.

El vent de migjorn que va fer ahir els ha dut fins aquí.

A l´endemà els anirem a donar la benvinguda,
i si cal ajuda, per fer a poc a poc una llar de foc
on contar rondalles a la canalla.

Quan surt el sol, surt per tothom
sense preguntes ni privilegis,
així de natural és la societat que pretenem.

Sec sota el porxo vell a aixopluc de l´aiguat que cau.
Aquesta terra és nostra però el món és de tots.

Català

Quan t'imagino cagant

Intro: Re Re (4x)

  La         Re
És ben patètica la vida
  La              Re   Sol
Tu n´ets l´exemple més latent
  Re          Sol      La
La teva existència convida
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 Re           Sol      La
Que se´n cardi de tu la gent

 La              Re
Tota la vida has parit pena
  La                         Re    Sol
El teu pas pel món no ha valgut un ral
 Re                   Sol   La
Tens la gràcia on comença l´esquena
 Re           Sol   La
Ets assimètric      mental

Re                              |
Però el que realment m´acollona |
La                              |
El que em té aclaparat          |
Si                              |- (2x)
És que sigui la corona          |
Sol                             |
L´únic que brilla al teu cap    |

Re Re (2x)

I és que tots els teus recursos
De demòcrata arudit
Acaben quan s´acaben els discursos
que els demés t´han escrit

Mascota dels gamarussos
Exemple del zero absolut
Potser caldria posar el totxo
al capdamunt de l´escut

Però el que realment m´acollona |
El que em té aclaparat          |
És que sigui la corona          |- (4x)
L´únic que brilla al teu cap    |

Solo (Mateixes notes que una estrofa normal)
Arrives a ser tan inepte
Tan dropo i tan ignorant
Que Quan et tinc més respecte
És quan t´imagino cagant

Però el que realment m´acollona |
El que em té aclaparat          |
És que sigui la corona          |- (4x)
L´únic que brilla al teu cap    |

Quan t´imagino cagant

És ben patètica la vida,
tu n´ets l´exemple més latent,
la teva existència convida
a que es parteixi el pit la gent.
Tota la vida has parit pena,
el teu pas del món no ha valgut un ral,
tens la gràcia on comença l´esquena,
ets assimètric mental.

I és que tots els teus recursos
de demòcrata erudit
acaben quan s´acaben els discursos
que els teus demés t´han escrit.
Mascota dels gamarussos,
exemple del zero absolut,
potsè caldria posar un totxo
al capdamunt de l´escut.

PERÒ EL QUE REALMENT M´ACOLLONA,
EL QUE EM TE ACLAPARAT,
ÉS QUE SIGUI LA CORONA
L´ÚNIC QUE BRILLA AL TEU CAP.
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Arribes a ser tan inepte,
tan dropo i tan ignorant
que quan el tinc més respecte
és quan t´imagino cagant.

Què podríem fer?

Tot és tranquil sota el cel blau, tot és serenitat i pau,
ningú no fa cap moviment: quin avorriment!

Tothom ben quiet, com esperant que passi alguna cosa gran;
però l´únic que sembla que es mou és el temps i prou.

No s´intueix pas, de moment, cap solució a l´ensopiment;
si no hi ha algun invent genial, tot seguirà igual.

A mi tampoc no se m´acut per ara res en absolut.
Per passar-nos-ho una mica bé, què podriem fer?

Pecats que fa la xona, nostre senyor els perdona
i dels pecats del piu, nostre senyor se´n riu.

Perquè algun lleure hi deu haver que sigui entretingut i amè,
senzill de fer i ben divertit per treure´ns el neguit.

I si algú, ara, d´improvís, veiés la llum, se li acudís,
que no s´ho calli ni un instant, que estem aquí esperant.
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Rock a la cort de porcs

A la ciutat
no es poden fer assatjos
ni als pisos,
ni als garatges.
Quan tens muntada
la tangana
els veïns avisen a la guàrdia urbana.
Si no es pot tocat amb tranquil.litat
a cap racó de la ciutat
hem decidit que no ens fa res
anar-no-en a tocar a pagès.
Un pagès que és de bona fe
ens deixa tocar si no li
trenquem res,
però no vegis com s´ha emprenyat
quan ens ha vist tocant al mig del camp
de blat.
La mula es veu que ha de parir,
les vaques ara les van a munyir,
no ens deixa tocar a l´hort,
només queda la cort de porcs.
Farem un ROCK A LA CORT DE PORCS
Ja hem engegat, i bé que va,
uns garrins comencen a ballar ska
i les truges més jovenetes en un
racó es fan les estretes.
Aquesta nit tota la porcada
està suant la cansalada.
N´hi ha de bruts,
n´hi ha de torrats
i el terra és ple
de vomitats.
La truja vella està fins la llangonissa
de tant soroll i tanta trencadissa,
i en el millor moment de la nit
+la mala puta ens ha envestit,
ens ha trinxat tots els instruments
i hem hagut de fotre el camp corrents
mentre sentiem cridar al pagès
que no hi tornéssim mai més.
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Rojo-separatista

Vint-i-cinc anys de condemna, vint-i-cinc anys més de cadenes,
per haver-me despenjat la llufa de l´esquena;
per haver-los gosat dir, el dia que s´emprovaven
la disfressa de democràcia, que a sota encara es veia la camisa blava.

Rojo separatista!
condemnat a ser
rojo separatista!
condemnat per ser

Vint-i-cinc anys de condemna als que van dir "sí senyor",
i van planxar-los la disfressa creient que era un mal menor;
condemnats a autoconvèncer-se que tot s´havia acabat,
com si aquesta submissió no fos una altra cel·la de la mateixa presó.

Fet i fet, els uns i els altres tancats a la mateixa presó,
els uns amb bones vistes, els altres al forat dels terroristes.
Fet i fet, aquesta foscor va bé per tenir-ho clar.
El que sap que està tancat li queda l´esperança poder-se escapar.

Català

Sant Jordi 1985

Ets un mort de gana, ets un malfactor
ets un txitxarel.lo i un provocador.
Ets un merda-seca, un degenerat,
caga-calces i un desgraciat.
Ets un miserable curt de gambals.
Ets un perdulari. Ets un criminal.
Ets un llepa-culs, un pòtol i un cabrit,
un malcarat i un mal parit.
Ets un dropo un cràpula i un ésser odiós,
un galifardeu i un fastigós.
Ets un cabró i una rampoina.
Vas de marró i portes boina.

VES-TE´N I NO TORNIS MÉS!
VES-TE´N CAP A L´OEST!

Vas amb altres cretins en furgonetes
amb un arsenal de pipes i escopetes.
tu t´agrada veure la gent córrer,
serem olímpics a cops de porra.
A la culata dus l´estanquera,
a qui defensa la terra el fots a la porquera
i te l´emportes a Via Laietana
i el tortures fins que et dóna la gana.
Amb la premsa seràs força discret,
però a hòsties li faràs signar allò que mai no ha fet.
Assassí a sou. Terrorista
de l´estat capitalista.

Un gos sempre és un gos i sempre lladra
per molt que sigui un gos d´esquadra.
Ets un exemple que aquesta democràcia
no és res més que una gran fal.làcia.
Quan penso en tu el cervell se m´embruta,
com t´odio: fill de puta!
Comparar-te amb un porc seria normal
però és un insult molt fort pel pobre animal.
Al taüt et faran forats a la tapa
per que surtin els cucs a treure les papes.
Per a mi sempre és un consol
veure el ministre de dol.

Català

Sants Collons

Aquí, la llibertat d´expressió vol dir haver de sentir xerrrar sempre els mateixos paios
volguem, o no.
Aquí, quan parlen de societat es refereixen a un torero i l´amante de l´exdona
del seu cunyat.
TENEN ELS SANTS COLLONS DE VOLER SERVIR D´EXEMPLE A D´ALTRES
NACIONS
PRESENTANT COM A MODEL DE DEMOCRÀCIA UN CAP D´ESTAT
QUE AMB EL VOT D´EN FRANCO I PROU VA SER TRIAT.
Aquí la democràcia vol dir que el poble pot triar els gestors dels oligarques,
en eleccions.
Aquí, quan diuen pau vol dir un democràtic estat de setge voluntari. Quan diuen pau,
diuen esclau.

Enfilats en els vots canvien els mots tots els devots marxen capcots amb el benentès que
el significat de les paraules han pres és el més adequat i és que, ara de cop, sense haver
avisat tots plegats entenen per blanc allò que era gris, sempre havia estat gris, tota la puta
vida gris, i encara sembla gris, però, no gris pal·lid, no, gris-gris. No ho entenc.
Segurament ho veig malament.. Deu ser blanc si coincideixen l´Aznar i els diaris i els
noticiaris i els columnistes i onze ministres i els tertulians tan consens ja fa dubtar.

Tot i que ho veig gris, clarament gris, si tots coincideixen que és blanc, serà que és blanc
per gris que ho vegi no crec que menteixi tot el meu voltant. I té collons diria que és gris,
potser ho fa la llum o potser m´ho fan els ulls. Ho hauria jurat. M´hauré malfixat.
Ara la qüestió és no dir que és gris, assumir que és blanc tot i que encara no ho tinc molt
clar perquè corre el rumor que els que ho veiem gris fem molta pudor. I estem mig sonats i
som molt dolents per voler confondre la gent que és feliç creien que el gris no existeix
que és un invent de quatre matatsper posar en qüestió la constitució, aquesta paleta d´un
sol color per pintar de balnc, la ment de la gent o del to que els convingui en cada
moment.

Català

Sempre més

Va ser l´any de començar a posar-nos en moviment.
Mocadors negres al coll, i conèixer tanta gent;
l´any que vam sortir al carrer per tornar-los a dir que no,
érem prou valents per fer qualsevol revolució.

No recordo d´ençà un reguitzell de sentiments tan forts;
deu ser que el filtre dels anys deixa passar només els bons records.

Va arribar l´any dels jocs, l´any que van jugar més brut,
de tortures i presons, de pensar que havíem perdut.
Aquí el filtre va petar, sols en recordo amargor
i el dia que veig pensar: - quant de temps llençat en va!

Amb l´absoluta certesa de no haver arribat enlloc
vam anar a casa amb ganes de pensar-hi poc.

Uns se´n van anar a dormir i altres vam passar nit en blanc;
però a casa tot era foscor fins que obrint el finestró,
fascinats, vam comprovar que l´empelt havia brotat.
Cap bon dia com aquell que ens permet tornar al combat.

Mentre duri el setge no signarem la rendició:
mocadors negres al coll! Visca la revolució!

Sempre més
mentre duri el combat
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sempre més
estaré al teu costat,
sempre més
que aquest poble necessita
sempre més
retrobar la llibertat.

Sempre més

Sempre més

Solm   Mib                   Sol Mib     (1)
Va ser l´any de començar
Solm Mib                    Solm  Mib
a   posar-nos en moviment.
Solm Mib                  Solm  Mib
Mocadors negres al coll,
Solm Mib               Solm   Fa
i     conèixer tanta gent;
l´any que vam sortir al carrer per tornar-los a dir que no,

Dom  Mib                     Sol  Fa    (2)
érem prou valents per fer
Dom   Mib           Sol  Fa
qualsevol revolució.

Sib                   Rem                        Sol                    Mib       (3)
No recordo d´ençà un reguitzell de sentiments tan forts;
Sib                                  Rem                             Sol                   Mib
deu ser que el filtre dels anys deixa passar només els bons records.

Va arribar l´any dels jocs, l´any que van jugar més brut,     (1)
de tortures i presons, de pensar que havíem perdut.

Aquí el filtre va petar, sols en recordo amargor		(2)
i el dia que veig pensar: - quant de temps llençat en va!

Amb l´absoluta certesa de no haver arribat enlloc		(3)
vam anar a casa amb ganes de pensar-hi poc.

Uns se´n van anar a dormir i altres vam passar nit en blanc;	(1)
però a casa tot era foscor fins que obrint el finestró,

Fascinats, vam comprovar que l´empelt havia brotat.	(2)
Cap bon dia com aquell que ens permet tornar al combat.

Mentre duri el setge no signarem la rendició:	(3)
mocadors negres al coll! Visca la revolució!

Sempre més			(3)
mentre duri el combat
sempre més
estaré al teu costat,
sempre més
que aquest poble necessita
sempre més
retrobar la llibertat.

Català

Soc d'un país

Sóc d´un pais, que de cert ve d´antic.
Que ha passat molt de temps oblidat i oprimit.
Sóc d´un pais on de la por se´n diu seny
Que camina un pas endevant i dos enrera.
Sóc d´un pais que es desfà a poc a poc.
I entre il.lusions i frustacions malda per sortir endavant.

Català

Sóc d´un país que poca gent coneix,
que ell mateix es manté anònim i indecís.
I li fan mal ens atacs i la hipocresia
d´aquells que se n´omplen la boca parlant,
i tenen un preu per la seva integritat.
Mai he cregut que per ser d´un país,
fos necessari demanar permís.

JO SÓC D´UN PAÍS, SÓC DEL MÓN

Oh, país meu que malgrat dividit,
sàpiques destriar de les gents les virtuds.
Que trobis un camí de llibertats, que creixis cap
endins,
que el teu futur sigui crear en comptes de
conquerir.
Que el teu jovent et f aci perdre el teu mal seny
I que portin el teu mal, a dintre les venes.

QUE SIGUIS, UN PAÍS DEL MÓN

Soc d'un país

Sóc d´un pais, que de cert ve d´antic.Sol/Do
Que ha passat mol de tems oblidat i oprimit. Sol/Do
Sóc d´un pais on de la por se´n diu seny Mim/Do
Que camina un pas endevant i dos enrera.Sol/Re
Sóc d´un pais que es desfà a poc a poc.Sim/Do
I entre il.lusions i frustacions malda per sortir endavant.   Mim/Re

Sóc d´un país que poca gent coneix, Sol/Do
que ell mateix es manté anònim i indecís. Sol/Do
I li fan mal ens atacs i la hipocresia  Mim/Do
d´aquells que se n´omplen la boca parlant, Sol
i tenen un preu per la seva integritat.  Re
Mai he cregut que per ser d´un país, Sim/Do
fos necessari demanar permís.  Mim/Re

JO SÓC D´UN PAÍS, SÓC DEL MÓN  Sol/Do

Oh, país meu que malgrat dividit,  Sol/Do
sàpiques destriar de les gents les virtuds. Sol/Do
Que trobis un camí de llibertats, que creixis cap
endins,  Do
que el teu futur sigui crear en comptes de  Sol/Re
conquerir. Re
Que el teu jovent et f aci perdre el teu mal seny  Sim/Do
I que portin el teu mal, a dintre les venes. Mim/Re

QUE SIGUIS, UN PAÍS DEL MÓN  Sol/Do

Català

Sóc d´un País

Últim concert (Orquestra de la Patum) :  Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol

Sol  	             Do
Sóc d´un país que de cert vé d´antic,
       Sol      	    Do
que ha passat molt de temps oblidat i oprimit.

Mim	               Do
Sóc d´un país on de la por se´n diu seny,
    Sol      	    	     Re
que camina un pas endavant i dos enrera.

Sim 		        Do
Sóc d´un país que es desfà poc a poc
             Mim 		        Re
i entre il·lusions i frustracions malda per sortir endavant.   Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol
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Sol                 Do
Sóc d´un país que poca gent coneix,
          Sol               Do
que ell mateix es manté anònim i indecís

Mim                Do
i li fan mal els atacs i la hipocresia
 Sol
d´aquells que se n´omplen la boca parlant
Re
i tenen un preu per a la seva integritat.

Sim                     Do
Mai he cregut que per a ser d´un país
Mim           Re
fos necessari demanar permís.

              Sol    	     		 Do
              JO SÓC D´UN PAÍS, SÓC DEL MÓN
           Re Mi Sol      Mi Sol

Sol              Do
Oh, país meu que malgrat dividit
    Sol                  Do
sàpigues destriar de les gents les virtuds,

Mim                         Do
que trobis un camí de llibertats, que creixis cap endins,
           Sol                             Do
que el teu futur sigui crear en comptes de conquerir,

Sim                       Do
que el teu jovent et faci perdre aquest mal seny
      Mim                 Re
i que portin el teu mar a dintre les venes.

      Sol             Do
QUE SIGUIS UN PAÍS DEL MÓN

Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol

Sóc el millor

Estic penjat
soc malformat
visc amagat perque el meu rostre fa por
pero es demostrat
que soc el millor

No hi veig d´un ull
em falta un bull
he deixat les dents en remull
on vaig hi ha aldarulls
pero soc el millor.

Una dent se´m mou
el cul em cou em pica un ou
tinc pedres al ronyo
l´estomac se´m remou
pero soc el millor

soc un gandul
soc un inculte em canta el cul
i els peus Déu n´hi do
 pero no em negara ningu
que soc el millor.

Català

Soc un groller
soc un pataner
tot ho faig malbé
al cap tinc pugó
em fan dormir al paller
pero soc el millor

Soc un podrit
soc un cabrit
tinc el carall petit
precoç ejaculador
vaig de pervertit
Oh! soc el millor.

Soc un tossut
soc un banyut
bastard orellut.
Més descripció
no se´m acut
pero soc el millor

Foto catipent
i fortor d´excrements
soc un indigent
l´ale em fa pudor
però indiscutiblement
soc el millor

Som a Girona

Som a Girona
prop de l´Onyar,
no m´enamora
tant co abans,
per Sant Daniel,
la Nacional,
s´ha ben lluït
senyor Nadal.
Si N-II per Sant Daniel dimitiré
assegurava fa temps el mentider.

SI ENS DESTROSSEN LES CONTRADES
ALÇAREM LES BARRICADES

Som a Mig Segre,
prop de Rialb,
fan una presa,
ja estem igual.
No és per Garrigues,
no és per Segrià,
és petroquímica,
és capital.
Si fan la presa sobre una falla és igual,
l´important són les peles de la Casa Canal.

SI ENS DESTROSSEN LES CONTRADES
ALÇAREM LES BARRICADES

Som a la Conca,
prop de Montblanc,
porten residus
industrials,
i porten àcids,
i porten fems,
i dimiteixen
els convergents.
Molins recorda quan vagis a cagar
aquesta merda on anirà a parar?

SI ENS DESTROSSEN LES CONTRADES
ALÇAREM LES BARRICADES.
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Som a Girona

Som a Girona prop de l´Onyar,
no m´enamora tant com abans,
per Sant Daniel, la Nacional,
s´ha ben lluït senyor Nadal.
Si N-II per Sant Daniel dimitiré
assegurava fa temps el mentider.

SI ENS DESTROSSEN LES CONTRADES
ALÇAREM LES BARRICADES

Som a Mig Segre, prop de Rialb,
fan una presa, ja estem igual.
No és per Garrigues, no és per Segrià,
és petroquímica, és capital.
Si fan la presa sobre una falla és igual,
l´important són les peles de la Casa Canal.

Som a la Conca, prop de Montblanc,
porten residus industrials,
i porten àcids, i porten fems,
i dimiteixen ls convergents.
Molins recorda quan vagis a cagar
aquesta merda on anirà a parar?

Català

som a girona

Som a Girona
prop de l´Onyar,
no m´enamora
tant co abans,
per Sant Daniel,
la Nacional,
s´ha ben lluït
senyor Nadal.
Si N-II per Sant Daniel dimitiré
assegurava fa temps el mentider.

SI ENS DESTROSSEN LES CONTRADES
ALÇAREM LES BARRICADES

Som a Mig Segre,
prop de Rialb,
fan una presa,
ja estem igual.
No és per Garrigues,
no és per Segrià,
és petroquímica,
és capital.
Si fan la presa sobre una falla és igual,
l´important són les peles de la Casa Canal.

SI ENS DESTROSSEN LES CONTRADES
ALÇAREM LES BARRICADES

Som a la Conca,
prop de Montblanc,
porten residus
industrials,
i porten àcids,
i porten fems,
i dimiteixen
els convergents.
Molins recorda quan vagis a cagar
aquesta merda on anirà a parar?

SI ENS DESTROSSEN LES CONTRADES
ALÇAREM LES BARRICADES.

Som a Girona
som Avià

Català

som a la Conca
sempre és igual.
Som a Girona
som Avià
aom a la Conca
sempre es igual.

Temps de decadència

Que te´n recordes quan eres jove?
Tenies pressa per fer-te gran:
eres el més home, el qui més vegades
les pedres de guerra t´obrien el cap.
Tenies bon art per tocar les noies
quan encara, al púbis, no tenies ni un pel.
La vida era bella i la joventut sana
i tu eres un nen amb por de l´infern.

A la universitat -ves quin remei-
vas festejar amb la rebel·lió.
Les corredisses davant dels grisos
eren cansades però vestien molt.
Potser va servir per predestinar-me,
no sabria explicar ben bé com
però recordo aquella sacsejada
de quan et van fotre un cop de culata als ous

ON HA QUEDAT LA MEVA INFANTESA?
COM M´HA DEIXAT
SENSE UN BON RECORD PER SUPORTAR
AQUEST TEMPS DE DECADÈNCIA?

Em vas convidar a aquest món de mones
i és un detall que sempre t´agraïré.
Em vas advertir que no era perfecte
però que el canvi era qüestió de temps.
Em vas alletar amb aquesta idea
i ara el meu cos està compost d´això,
els meus teixits són fets d´aquell somni
que va morir al llit amb el dictador.

Ara te´n recordes d´aquell temps passat
al que poc a poc has anat renunciant.
Malguanyes el temps que tens amb els fills
lloant la societat que has ben acceptat
Tu que lluitaves contra el general
ara de sobte trobes normal
que la gent sigui explotada
a les Empreses de Treball Temporal.

Ara et quedes sol, fet una desferra
analitzant en què has fallat.
Jo t´estimo, això no ho dubtis,
però rebutjo la teva societat:
aquella que abans amb barba escridassaves
i un cop maquillada t´hi has conformat.
La vida encara és bella, la joventut sana.
Rebutja-la amb mi, pots sortir-hi guanyant.

POTSER HI HAURÀ
TEMPS PER UNA INFANTESA
TU HAS D´AJUDAR
A FER OBLIDAR AQUEST MALSON
AQUEST TEMPS DE DECADÈNCIA.

Català

Tir al feixista

i un dia ens va tocar ser olímpics
volguessim o no.
No vaig anar a fer de voluntari
a xupar-els-hi la polla de franc,
doncs estava a l´atur
i la situació hagués sigut molt trista,
em vaig fer de la Federació
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Catalana de Tir al Feixista.

Mentre seien en poltrones
sortint a la tele dient lo bé que va tot
aquí uns passats recolliem pedres
per obrir-els-hi el cap.

APUNTA, DISPARA, TORNA A CARREGAR
PRACTICAREM EL TIR AL FEIXISTA
FINS QUE NO EN QUEDI CAP.

Aquest esport, no fou reconegut
pel comité del Samaranch:
podia endevinar fins i tot el més ruc
que ell hauria estat el primer blanc.
És un esport d´allò més barat
no hi ha equipament necessari:
aquí el que va uniformat
no és qui juga sinó l´adversari

A diferència d´altres esports
ni premis, ni medalles, ni hòsties,
ni llagrimetes, ni rams de flors
el premi és partida nova.

González, Major, Somoza, Aznar,
Pujol, Clinton, Batista, Chirac,
Zedillo, Zaplana, Pinochet,
on hòsties és la diferència?
si tots seguiexen un mateix model
amb diferent estratègia.

Tot depènd

En aquesta maleïda terra
ningú no és amo del seu destí,
els que manen decideixen
quan pots viure i quan pots morir.
Energia nuclear
és la seva solució:
arriscar la pell dels altres
és un negoci rodó.

Ens resten molts afers pendents
i aquesta bomba sota el cul ens fa d´esperó
tenim temps si no peta Cofrents
si no peta abans Ascó.
Seguirem colpint amb la cadència
d´aquesta cançó de l´enfadós,
no ens mancarà la paciència
si no peta Vandellós

TOT DEPÈN D´ASCÓ
TOT DEPÈN DE VANDELLÓS

Caurà el blau de la blavera,
rebentarem la presó,
inspectors a la banyera
si no peta abans Ascó.
Seguirem fotent escàndol
cremarem inquisidors
mai no canviarem de bàndol
si no peta Vandellós.

Destruïrem el feixisme,
enviarem el rei borbó
a l´infern a fer turisme
si no peta abans Ascó.
A burgesos i empresaris
diputats i senadors
expropiarem els salaris
si no peta Vandellós.

Català

UI, avuiI!!

UI, AVUI!!

Avui per anar de festa
canviem d´emplaçament,
ja saps que passa a Berga:
l´endemà tothom n´està al corrent.
No és que volguem fer molt el salvatge
però tampoc volem fer bondat
i ja tenim prou mala imatge,
no cal que a més ens vegin torrats.

FEM EL BOIG, CRIDEM,
DESPERTEM ELS VEÏNS,
EN ACABAT JA VEUREM
ON PASSEM LA NIT,
LA NOSTRA FELICITAT
LA PAGARÀ AMB INSOMNI EL VEÏNAT!!

Ja ens hem près les vitamines
per aguantar tota la nit,
el demés ja t´ho imagines,
està dat i beneït.
Xarrupant a la bodega,
el que menys com un cossac,
i el que més ja s´arrossega,
més que un home és un llimac.
Quan s´acabi la moguda
qui sap on podrem dormir?
Si amb una nòvia sobrevinguda
o en un marge del camí.
Que per penedir-nos
de tot el que haurem arrasat
tindrem temps de sobra
quan siguem jubilats,
... si arribem a jubilats

Català

Vull per demà

Dels ports del Ribagorça al cor de la Noguera
paro el meu cotxe i resto badant,
les alzines que s´allunene al capvespre
de la terra surt quelcom sobrenatural.

Lluny les mentides i els errors,
lluny la injustícia i la por.
És l´amor qui m´empeny a estimar
la justícia que aquesta terra
m´està demanant.

Per l´Eix del Llobregat pujant a Berga,
se´m fa evident dels homes el progrés,
els boscos i els rius que abans eren nets.
Paissatge fet a clapes que ens han cremat.

Potser sí, sortim endavant.
Tots gaudim d´oportunitats.
Però mentre l´home no entengui la raó
d´estimar, l´indret on viu, al seu voltant, jo...

Seguiré lluitant enmig la fredor
com una flor que neix amb el desgel
embriac d´amor llenço el puny al vent
jo vull per demà la meva terra lliure!

Si heu pujat als cims pels volts de maig
i heu vist la bellesa que s´ofereix,
heu sentit remoure els vostres endins
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amb el vent que us retorna el vostre esperit,

jo també he somniat aquesta nit
tota la terra estés així,
homes com flors neixent arreu
sacsejats pel vent de llibertat
que els fa més digmes i he pensat que

Seguiré lluitant enmig la fredor
com una flor que neix amb el desgel
embriac d´amor llenço el puny al vent
jo vull per demà la meva terra lliure!

Vull per demà

Do                                   Fa
Pels ports del Ribagorça al cor de la Noguera
Do                        Sol
paro el meu cotxe i resto badant,
Do                                     Fa
les alzines que s´allunyen al capvespre
Do                                 Sol
de la terra surt quelcom sobrenatural.
Lam                             Fa
Lluny les mentides i els errors,
Lam                   Fa
lluny la injustícia i la por.
Do     Lam           Fa              Sol           Do
És l´amor qui m´enpeny a estimar la justícia
         Lam             Fa   Sol         Do
que aquesta terra m´està demanant.

Per l´Eix del Llobregat pujant a Berga,
se´m fa evident dels homes el progrés,
els boscos i els rius que abans eren nets
paisatge fet a clapes que ens han cremat.
Potser si, sortim endavant.
Tots gaudim d´oportunitats.
Però mentre l´home no entengui la raó
d´estimar, l´indret on viu, al seu voltant jo

          Do           Lam        Fa                 Sol
SEGUIRÉ LLUITANT ENMIG LA FREDOR
COM UNA FLOR QUE NEIX AMB EL DESGEL
EMBRIAC D´AMOR LLENÇO EL PUNY AL VENT
JO VULL PER A DEMÀ LA MEVA TERRA LLIURE!

Si heu pujat als cims pels volts de maig i heu vist la bellesa que s´ofereig,
heu sentit remoure els vostres endins amb el vent que us retorna el vostre esperit,
jo també he somiat aquesta nit tota la terra estés així,
homes com flors neixent arreu sacsejats pel vent de llibertat
que els fa més dignes i he pensat que... SEGUIRÉ...

Català

Britney Spears

Ops ... I did it again

yeah yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah

I think I did it again
I made you believe we´re more than just friends
Oh baby
It might seem like a crush
But it doesn´t mean that I´m serious
´Cause to lose all my senses
That is just so typically me
Oh baby, baby

Oops!...I did it again
I played with your heart, got lost in the game
Oh baby, baby
Oops!...You think I´m in love
That I´m sent from above
I´m not that innocent
You see my problem is this
I´m dreaming away
Wishing that heroes, they truly exist
I cry, watching the days
Can´t you see I´m a fool in so many ways
But to lose all my senses
That is just so typically me
Baby, oh

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah

All aboard"
"Britney, before you go, there´s something I want you to have"
"Oh, it´s beautiful, but wait a minute, isn´t this...?"
"Yeah, yes it is"
"But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end"
"Well baby, I went down and got it for you"
"Oh, you shouldn´t have"
Oops!...I did it again to your heart
Got lost in this game, oh baby
Oops!...You think that I´m sent from above
I´m not that innocent
I´m dreaming of one kiss from you
A love long and true
We´ll go on and on and
I don´t wanna hear that I´m too young
To know it´s love that makes me feel this way
´Cause I don´t have to feel the heat of the sun
To know it´s shining on me every day
When it´s warm outside
And the look in your eyes
Is longing to show me the way
I don´t want to wait

Just one kiss from you, and suddenly
I see the road laid out in front of me
You give me strength, you give me hope
And when you hold me in your arms
You make me whole
And I don´t know just what I would do
Without one kiss from you
I don´t wanna hear my time will come
When it feels like it´s already here
We should learn to walk before we run
But why go anywhere when you´re so near
´Cause when I reach out to you
So sad and confused
And feeling like I could cry
You dry my eyes

I´m dreaming of one kiss from you
A love long and true
We´ll go on and on and
I´m looking for one kiss goodnight
To last all my life
On and on and

Anglès
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I´m looking for one kiss goodnight
To last all my life

Bryan Adams

Back to you

i´ve been down - i´ve been beat
i´ve been so tired - that i could not speak
i´ve bin so lost that i could not see
i wanted things that were out of reach
then i found you and you helped me through
and ya showed me what to do
that´s why i´m comin´ back to you...

like a star that guides a ship across the ocean
that´s how your love can take me home back to you
and if i wish upon that star - that someday i´ll be where you
are
i know that day is comin soon - ya i´m comin back to you

you´ve been alone but ya did not show it
you´ve been in pain when i did not know it
you let me do what i needed to - you were there when i
needed you
mighta let you down - mighta messed you round
but ya never changed your point of view
that´s why i´m comin´ back to you...

Anglès

Everything I do, I do it for you

(Everything I Do) I do it for you

Look into my eyes - you will see
What you mean to me
Search your heart - search your soul
And when you find me there you´ll search no more
Don´t tell me it´s not worth tryin´ for
You can´t tell me it´s not worth dyin´ for
You know it´s true
Everything I do - I do it for you

Look into my heart - you will find
There´s nothin´ there to hide
Take me as I am - take my life
I would give it all I would sacrifice
Don´t tell me it´s not worth fightin´ for
I can´t help it there´s nothin´ I want more
Ya know it´s true
Everything I do - I do it for you

There´s no love - like your love
And no other - could give more love
There´s nowhere - unless you´re there
All the time - all the way

Don´t tell me it´s not worth tryin´ for
I can´t help it there´s nothin´ I want more
I would fight for you - I´d lie for you
Walk the wire for you - Ya I´d die for you

Ya know it´s true

Anglès

Everything I do - I do it for you

One Night Love Affair

One Night Love Affair

You´re the silent type
And you caught my eye
But I never thought that I´d be touchin´ you
How was I to know
I´d let my feelin´s go
And that I´d be yours before the night was through

Chorus

One night love affair
Tryin´ to make like we don´t care
We were both reachin´ out for somethin´
One night love affair
Pretendin´ it ain´t there
Oh - and now we´re left with nothin´

When the mornin´ breaks
We go our separate ways
If the night was made for love it ain´t for keeps
But I lose control
As I watch you go
All my senses say I´m in this much too deep
Now you´re outta reach

Chorus

Solo

Chorus

Anglès

Please forgive me

It still feels like our first night together
 Feels like the first kiss and it´s getting better, baby
 No one can better this
 You´re still holding on, you´re still the one
 The first time our eyes met, same feeling I get
 Only it feels much stronger, I wanna love you longer
 You still turn the fire on
So if you´re feeling lonely, don´t
 You´re the only one I ever want
 I only wanna make it go
 So if I love you a little more than I should...

Please forgive me, I know not what I do
 Please forgive me, I can´t stop loving you
 Don´t deny me this pain I´m going through
 Please forgive me, if I need you like I do
 Please believe me, for what I say is true
 Please forgive me, I can´t stop loving you
Still feels like our best time together
 Feels like the first touch, we´re still getting closer, baby
 Can´t get close enough
 You´re still holding on, you´re still number one
 I remember the smell of your skin, I remember everything
 I remember all your moves, I remember you, yeah!
 I remember the nights, you know I still do
So if you´re feeling lonely, don´t
 You´re the only one I ever want
 I only wanna make it go
 So if I love you a little more than I should...

Please forgive me, I know not what I do
 Please forgive me, I can´t stop loving you
 Don´t deny me this pain I´m going through
 Please forgive me, if I need you like I do

Anglès
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 Please believe me, for what I say is true
 Please forgive me, I can´t stop loving you
One thing I´m sure of, is the way we made love
One thing I´m in pain now, is for us to stay strong
With every ride and every bus I´m prayin´
That´s why I´m saying...

Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can´t stop loving you
Don´t deny me this pain I´m going through
Please forgive me, if I need you like I do
Please believe me, for what I say is true
Please forgive me, I can´t stop loving you
No, believe me, I don´t know what I do
Please forgive me, I can´t stop loving you
I can´t stop loving you

Run to You

She says her love for me could never die
But that´d change if she ever found out about you and I
Oh - but her love is cold
It wouldn´t hurt her if she didn´t know, ´cause...
When it gets too much
I need to feel your touch

Chorus

I´m gonna run to you
I´m gonna run to you
Cause when the feelin´s right I´m gonna run all night
I´m gonna run to you

She´s got a heart of gold she´d never let me down
But you´re the one that always turns me on
You keep me comin´ ´round
I know her love is true
But it´s so damn easy makin´ love to you
I got my mind made up
I need to feel your touch

Chorus

Chorus

Anglès

Summer of ´69

I got my first real six string
Bought it at the five-and-dime
Played it till my fingers bled
It was summer of ´69

Me and some guys from school
Had a band and we tried real hard
Jimmy quit, Jody got married
I shoulda known we´d never get far

Oh when I look back now
That summer seemed to last forever
And if I had the choice
Ya-I´d always wanna be there
Those were the best days of my life

Ain´t no use in complainin´
When you got a job to do
Spent my evenin´s down at the drive-in
And that´s when I met you

Standin´ on your mama´s porch
You told me that you´d wait forever

Anglès

Oh and when you held my hand
I knew that it was now or never
Those were the best days of my life

Back in the summer of ´69

Man we were killin´ time
We were young and restless
We needed to unwind
I guess nothin´ can last forever - forever, no

And now the times are changin´
Look at everything that´s come and gone
Sometimes when I play that old six string
I think about you wonder what went wrong

Standin´ on your mama´s porch
You told me that it´d last forever
and when you held my hand
I knew that it was now or never
Those were the best days of my life

Back in the summer of ´69

Burman Flash

25.200 nits

25.200 nits

No són dies de fer guerres, ara tots parlen de pau,
de misèries molt llunyanes i de pous tacats de sang.
Ningú pensa en tots vosaltres, oblidats dins un calaix
per quan toca omplir les boques recordant els vostres cants.

Les batalles, les proeses i el que queda d´aquells anys,
us honoren amb medalles com si fóssiu generals.
Homenatges i banderes amb colors massa apagats
per la història que us obliga i us condemna a no oblidar.

Intentant només plorar quan no puc ni imaginar
perquè em perdo dins el món d´un enemic que no recordo.
Intentant només somiar quan no vull tan sols pensar
perquè em crema la memòria de tants anys llençada al mar.

25.200 nits!

Els dies semblen miratges, un instant és molt més llarg,
les parets semblen fantasmes i els de casa són estranys.
Els matins són més intensos, no saps cap on caminar,
odissees quotidianes per poder seguir endavant.

El mirall ja no et contesta, un reflex impersonal,
el color d´una mirada que fa temps et van robar.
Anys de lluita i d´esperança en un bàndol desolat
per l´oblit i la impotència dels qui anaven al combat.

Intentant només plorar quan no puc ni imaginar
perquè em perdo dins el món d´un enemic que no recordo.
Intentant només somiar quan no vull tan sols pensar
perquè em crema la memòria de tants anys llençada al mar.

25.200 nits!
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Com es pot somiar?

Pensa un món sense diners
on regalis un somriure als bons amics.
I restem sense el perill
de sentir-nos poderosos per tenir
més que els altres i el veí
sigui sempre el del costat i no un estrany
que no saps d´on va venir
però et saluda pel carrer i tu el planys tant!

Pensa un món sense el Saber
on recobri el seu valor la intuïció
No hi haurà escoles, per fi!,
i erudits repetint sempre els seus sermons.
S´estudiarà ciència al carrer
i aprendrem cal·ligrafia a les parets
Crèdits d´esquivar perills
formaran als llicenciats en nous valors

Com es pot voler només el que ens deixen?
Com es pot somniar i no canviar a la vetlla?
Com es pot avançar cap enrera?
Com es pot ser a la seva manera?

Pensa un món sense cap por
i oneja com banderes els teus drets
Oblida l´himne dels vençuts
i les condemnes dels vells lletrats
que seran cendra o pols
al costat dels somnis morts pels seus soldats
Junts els pobles lluitarem
pels anhels de llibertat que ens varen prendre

Com es pot voler només el que ens deixen?
Com es pot somniar i no canviar a la vetlla?
Com es pot avançar cap enrera?
Com es pot ser a la seva manera?

Català

Egin

Els nostres noms són a les llistes
De la gent que mira de reüll.
Amables diversos i testimonis
Que es presenten a la teva ment.

T´esperem, som aquí.

No ens perdis mai de vista
Tot i el que diguin somrient.
Disposats a comprendre
Tot el que sembla tant senzill.
T´esperem, som aquí.

EGIN, EGIN, EGIN

EGIN, EGIN

Aturats per entendre
Què significa prosseguir.
Avançant d´esquenes
Per no perdre l´horitzó.
No saben que ets aquí.

Perquè el tot et tempti
La resta queda amagat
Sovint és clar el que més t´agrada
I complicat el més sincer

Català

No saben que ets aquí.

EGIN, EGIN, EGIN
EGIN, EGIN

Esperar que el dia canviï

Esperar que el dia canviï
És com parlar per no dir res
Robar realitat als somnis
Conformar-te amb el que tens

És tancar la porta amb clau
Despertar de no dormir
Assentir sense desig
Amagar el cap sota el coixí

No deixaré que dictin el meu destí
L´atzar ens pot canviar tota la vida
No deixaré que es manifestin per mi
Sortiré al carrer a donar la cara

Esperar que el dia canviï
És deixar escapar un tren
És abandonar la lluita
Vestir de plomes el vent

És tapar les teves pors
És pregar a un Déu mort
Acomiadar-se sense plors
O lliurar-se a la sort

No deixaré que dictin el meu destí
L´atzar ens pot canviar tota la vida
No deixaré que es manifestin per mi
Sortiré al carrer a donar la cara

No deixaré que dictin el meu destí
L´atzar ens pot canviar tota la vida
No deixaré que parlin per mi
Encara que no em surtin les paraules

Català

Gira

Gira gira la roda
i sempre es tomba al teu cantó.
Mai aturis la volta
o el sistema et trencarà, et trencarà.
Gira gira la roda,
aixeca´t, crida molt més fort.
No arraconis la força
i no et deixis trepitjar.
Atreveix-te a jugar-hi,
a qüestionar els paranys.
que t´expliquin i et despleguin
tots els interrogants.
Gira gira gira, gira gira
gira gira gira, i atura el pensament.
Gira gira gira, gira gira
gira gira gira, gira la roda.
Gira la roda
i sempre es tomba al teu cantó.
Mai aturis la volta
o el sistema et trencarà, et trencarà.
Salta salta la roda
no t´aturis vés més.
Salta i trenca la corda
i crida fort que ja no ets seu.

Català
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Humo y arena

Ojitos de colores bajo el sol,
castaño oscuro y verde sueño.
Lo veo todo color verde marihuana,
verde esperanza verde que te quiero verde.
Y sus sonrisas de arena,
y su arena divertida,
y el humo del carbón.
Guai! Que el humo no se vaya, que la chispa siga igual (2).
El sol que os llora y os sonríe en la distancia,
la noche se pierde en vuestros sueños.
Un campo verde de palabras y lindas emociones
con la flor más bella en el centro.
Y sus sonrisas de arena,
y su arena divertida,
y el humo del carbón.
Guai! Que el humo no se vaya, que la chispa siga igual (3)
Guai! Que el humo no se vaya (4).

Castellà

Illa Independència

Com un trist vaixell que la mar navega m´esmunyo en les nits i els dies sense veure´t.

Ja he perdut la popa i la proa s´esqueixa, castigada a cops d´onades violentes.

La brúixola es toca quan més falta amb feia.
El velam s´ha estripat de rabiosa bufera.

M´empeny un desig, no és cap quimera, viatjar ben lluny on l´aire no ofega.

Però en ple temporal, naufrago i em perdo.
Estic lluny del port i la terra promesa, on amarren els bots i les xarxes s´enreden; on
moren vells llops i hi resten sirenes.

Defujo el destí, esquivo la inèrcia.
El meu somni te un nom:

Illa Independència

Català

Jamaica Reggae

Jamaica reggae i qui no rigui que no plori
Jamaica reggae cap a Jamaica ska.
I mentrestant aquí pensant
quina serà la solució
ja és massa tard per canviar el món
si no fem res això se´n va.
Per la lluita l´esperança
contra l´odi i el rancor
ja és massa tard per canviar el món
si no fem res això se´n va
però sempre ens queden els bons moments
raons de pes per disfrutar
i si no pots el cor fort
ni em diguis i no tinguis por
no no no, que el dolor se me´n vagi
sí sí sí, ens anem a Jamaica
Jamaica reggae...
Ni tu ni jo sabem (4) perquè
Ni tu ni jo sabem (4) fins quan
Jamaica reggae...

Català

Lluna de plata

Un bell art: la teva màgia,
un bon ofici: fer l´amor
amb la llum que la nit guarda
il·luminant el nostre cos.

El teu eclipsi: una derrota,
el meu deliri: la il·lusió,
aquell somni: una promesa
que es panseix com una flor.

Mentre quedi un sol poema
i algú en faci una cançó,
cridaré ben fort a l´aire
perquè et dugui els seus acords.

Eh, eh oh... Lluna de plata!
Eh, eh oh... vull abraçar-te!

De dia: sols un miratge,
a la nit: el meu destí.
Som amants en la distància,
compartim secrets i oblit.

Quart creixent ets esperança,
quan ets plena un horitzó.
Vas minvant fins fer-te nova,
és la teva revolució.

Mentre quedi un sol poema
i algú en faci una cançó,
cridaré ben fort a l´aire
perquè et dugui els seus acords.

Eh, eh oh... Lluna de plata!
Eh, eh oh... vull abraçar-te!

Català

Mai per tu

T´aixeques et dutxes, et maquilles i ja no ets tu.
Te´n vas a la feina travessant els carrers buits.
Enmig de la gent que et protegeix i et tapa els ulls,
un dia que passa un altre dia que has perdut.
Però quan es fa fosc no tens ningú per dormir.
Voldries poder sentir-lo amb tu, ser tots dos.
Saber que viu dins el teu món més profund.
Sola i perduda veus morir els teus records.
Mai tu, mai mai per tu,
mai mai per tu (3)
A casa et perdonen però no et tracten com un d´ells,
et miren somriuen i segueixen com si res.
Les teves amigues ja no ho són des de fa temps,
casades felices, sembla que es burlin de tu.
Però quan es fa fosc no tens ningú per dormir.
Voldries poder sentir-lo amb tu, ser tots dos.
Saber que viu dins el teu món més profund.
Sola i perduda veus morir els teus records.
Mai tu, mai mai per tu.
mai mai per tu. (3)
Mai tu, mai mai per tu.
mai mai per tu (7)

Català

Ni un pas enrere

La lluita no s´atura, tot just acaba de començar.
El vent t´empeny amb força, cap a la seva direcció.
Lluny de tot, lluny de tu, molt a prop de la claror.
Però no has de fer ni un pas enrera (2).

No escoltis les paraules d´aquells a qui no has vist.
No abaixis la mirada davant dels qui et volen mal.
Lluny de tot, lluny de tu, molt a prop de la claror.
Però no has de fer ni un pas enrera (2).

Català
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Io, io, io (8)
Lluny de tot, lluny de tu, molt a prop de la claror.
Però no has de fer ni un pas enrera (6)

No somos un número más

Cierra los ojos, que no veas nada
vuélvete ciego, o mira hacia atrás, mira hacia atrás.
Cierra la boca, come tu rabia
vuélvete mudo, o ponte a silbar, pontea silbar.

¡No somos un número más!

Abre los ojos, te quieren encerrar
grita bien fuerte, no me van a alcanzar
abre la boca ,te quieren silenciar
grita bien fuerte, no me harán callar, no me harán callar, no me harán callar.

Cierra oidos, sólo silencio
vuélvete sordo o no escuches más, no escuches más.
Cierra tu mente, vacia ideas
vuélvete tonto, o deja de pensar deja de pensar

¡Nosomos un número más!

Abre oídos, dispónte a escuchar
Ia voz del pueblo no podrán ocultar
Abre tu mente,dispónte a pensar
el mundo entero, vamos a transformar
Ia voz del pueblo,no podrán ocultar
El mundo entero,vamos a transformar
Ia voz del pueblo, no podrán ocultar
el mundo entero, vamos a transformar, vamos a transformar, vamos a transformar...

Castellà

Qui té raó

De vegades penses quin són els teus records,
de vegades plores, i no et reflexes al mirall.
de fet semblava fàcil trobar-hi una explicació,
però massa preguntes i poques solucions, i molt poques solucions.
Qui té, qui té la raó? El moment passa i canvia la situació.
Qui té, qui té la raó? El record marca la teva decisió.
Qui té, qui té la raó? El moment passa i canvia la situació.
Qui té, qui té la raó? El record marca la teva decisió.
És quan tot canvia que tot torna al seu lloc.
És quan tot comença quan et tornes a sentir nou.
És amb tres paraules que tot torna a tenir sentit.
Aquella llum mig fosca tornarà a brillar de nou, a brillar molt més fort!
Qui té, qui té la raó? El moment passa i canvia la situació.
Qui té, qui té la raó? El record marca la teva decisió.
Qui té, qui té la raó? El moment passa i canvia la situació.
Qui té, qui té la raó? El record marca la teva decisió.
Qui té, qui té la raó? El moment passa i canvia la situació.
Qui té, qui té la raó? El record marca la teva decisió.

Català

TAN A GUSTO ME SENTí FATAL

-iHablemos un momento!
-Surgióde repente...
-iAhora mismo´
-Si no hubiera bebido..,

Castellà

-iNada lo justifica´
-Fue una vez tan solo...!
-No sigas, lo prefiero
Saltó una chispa...

-Ya ves que mal me siento..
-No me creo tu cuento
-Caí en sus redes
-iMira que eres fácil!
-¿No vas a creerme..?
-Si luego me mientes.., -Préndeme fuego
Saltó una chispa...Y ella encendió el mechero

Esperaba una escena y me dio un beso.
Ni reproches ni avisos, dos caricias.
Desató su ira en mi lengua,
tan a gusto me sentí fatal.

-Sabes que te quiero..,
-Te fallé y lo siento
-Lo que hay en juego
-iCasa o coche´
-iMedia vida´
-Juro no fallarte...
Tú siempre jurando...
Le guiñé un ojo... o no
Y me quedé dormido

Desperté sereno y medio un beso.
Ni reproches ni avisos,dos galletas.
Desató su ira en mi lengua.
Tan a gusto me sentí fatal.
Esperaba una escena y me dio un beso.
Ni reproches ni avisos, dos caricias.
Desató su ira en mi lengua,
tan a gusto me sentí fatal.

Vigila

Volies fer, podies ser,
et sents el cor i això et fa por.
Quan estàs sol i no et veu ningú
plores perquè tu no ets tu.
Sents el dolor, potser és passió,
els sentiments t´estorben i
se´t mengen l´orgull, tanques els ulls,
però ara és ella tot el que veus.

Vigila, que l´amor és com la vida,
s´escapa, o te´l prenen a cap preu.
Vigila, tu la ignores però ella et crida,
t´atrapa, dolça i blanca com la neu.

Estàs tremolant, la ment en blanc,
els segons semblen hores perquè
ella no hi és, ja no pots més,
les llàgrimes et poden caure
dins un mirall, on no hi ha espai
per tots els dies que vols viure
i tu indiferent, vius el moment,
però ara és ella l´únic que tens.

Vigila, que l´amor és com la vida,
s´escapa, o te´l prenen a cap preu.
Vigila, tu la ignores però ella et crida,
t´atrapa, dolça i blanca com la neu.

Vigila, que l´amor és com la vida,
s´escapa, o te´l prenen a cap preu.
Vigila, tu la ignores però ella et crida,
t´atrapa, dolça i blanca com la neu.
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Viu-lo ara!

Si ho desitges arribarà
Si ho lluites ho guanyaràs
Viu pels teus propis somnis
No permetis que te´ls donin

Si t´ofeguen, respira més fort
Si et condemnen, canta més alt
No deixis que et trepitgin
El que has guanyat amb esforç

Si ho tries ho aconseguiràs
Si ho afrontes viuràs
L´esperança d´un futur
Un demà que ja és teu

Si comences, continuaràs
Si molt camines, et trobaràs
Al final del laberint
Que porta a la llibertat

Viu-lo ara, perquè el present no torna
Sempre de cara!

Si no ho afrontes, fracassarà
Si no actues no canviaràs
El món que tant et preocupa
Ni les persones que torturen

Si ho creus, ja vindrà
Si ho busques, trobaràs
Pels teus passos un camí
Pels teus fets un destí

Viu-lo ara, perquè el present no torna
Sempre de cara!

Pensa en el que pots fer
Pensa en el que podràs ser
Si tu vols es pot complir
No tinguis por de decidir

Viu-lo ara, perquè el present no torna
Sempre de cara!

Català
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3am

I don´t give a damn about you
No nothing can change my mind
No way
I´m happy just to let you walk away

Don´t think about you at night
I´m happy to be alone
It´s ok
But that was yesterday and now I´m

Anglès

Driving in my car
Words don´t get me far
When they don´t mean shit
Ooooooh!

[Chorus:]

I´m calling you at 3am and I,
I´m standing here right outside your door
But I don´t think that my heart can take much more
I´m scared of cracking up again I just
Want it to be like it was before
And I don´t think that my heart can take more

I don´t give a damn what you do
I´m gonna get with you
Again
And that´s the way this night is gonna end
You said you need some time
How long does it take to see
That we are more than meant to be
And now you´re driving in your car
But you won´t get far
Cos´ your car is shit
Ooooooh!

[Chorus:]

I´m calling you at 3am and I´m
Standing here right outside your door
And I don´t think that my heart can take much more
I´m scared of cracking up again I just
Want it to be like it was before
Cos´ I don´t think that my heart can take much more

Can take much more (echoes)
Can take much more (echoes)
Can take much more (echoes)

Driving in my car
Words don´t get me far
When they don´t mean shit
Ooooooh!

[Chorus:]

I´m calling you at 3am and I´m
Standing here right outside your door
And I don´t think that my heart can take much more
I´m scared of cracking up again I just
Want it to be like it was before
Cos´ I don´t think that my heart can take much more

air hostess

(Let´s go!)
(Yeah! Alright!)

Walking through the terminal
I saw something beautiful
You left, for your duty call
Next I´m getting on the plane
That´s when I see you again
I can´t get you off my brain

(Let´s go)
That uniform you´re wearing
So hot I can´t stop staring
You´re putting on an awesome show
The cabin pressure´s rising
My coke has got no ice in now

[Chorus:]

Air hostess
I like the way you dress
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Though I hate to fly
But I feel much better
Occupied my mind
Writing you a love letter
I messed my pants
When we flew over France
Will I see you soon
In my hotel room
For a holiday romance?
Air hostess

Throwing peanuts down the aisle
Stupid but it made you smile
You came over for a while
Then you whispered in my ear
The words that I longed to hear
"I want you to thrill me here"

You can´t because you´re working
The paparazzi´s lurking
You didn´t know I´m in a band
In England people know me
One photo´s worth a hundred grand

[Chorus:]

Air hostess
I like the way you dress
Though I hate to fly
But I feel much better
Occupied my mind
Writing you a love letter
I messed my pants
When we flew over France
Will I see you soon
In my hotel room
For a holiday romance?
Air hostess

That uniform you´re wearing
So hot I can´t stop staring
You´re putting on an awesome show
The plane has almost landed
So tell me where I´m standing now

[Chorus:]

Air hostess
I like the way you dress
Though I hate to fly
But I feel much better
Occupied my mind
Writing you a love letter
I messed my pants
When we flew over France
Will I see you soon
In my hotel room
For a holiday romance?
Air hostess

Cos´ you´re my air hostess
I love the way you dress
Air hostess
My air hostess
I love the way you dress
Air hostess

Britney

your face is everywhere i go now
and you´re on every television show now,
Baby i need you
you´re everything i want in someone,

Anglès

but you don´t even know who i am,
Baby why should you.

sweating all over your video,
watching every single scene in slow mo
Trackin´ you down on the internet,
coz i ain´t seen you naked yet...

I want you Britney.
i need you here with... me.
you know that i wont stop untill ive got you.
i want you Britney.

i even know the place that you live.
and i don´t care who your boyfriend is,
cos one day it´s gonna be me.
and i think that i´m obsessed with you girl.
cos i copy everythin you do now,
and pepsi let me taste you.

god must of spent a little more time on you,
in school uniform you look so good.
and you say that your not a girl,
i´ll make you a woman.

I want you Britney.
i need you here with... me.
you know that i wont stop untill i´ve got you.
i want you Britney.

every single thing you do,
every time i look at you,
i become a slave for you,
you drive me crazy.
you know that i won´t stop untill i´ve got you,
i want you Britney.

what the hell can i do,
to get closer to you.
you can run you can´t hide
i´ll make you feel good inside,
what the hell can i do
to get closer to you.
you can run you can´t hide
i´ll make you feel good inside...

I want you Britney.
i need you here with... me.
you know that i wont stop untill i´ve got you.
i want you Britney.

I want you Britney.
i need you here with... me.
you know that i wont stop untill i´ve got you.
i want you Britney.

crash & burn

You´re so fit and you know it
And i only dream of you
‘cos my life´s such a bitch
but you can change it

maybe you need somebody just like me,
don´t turn me down ‘cos i´ve got no car and i´ve got
no money...

I asked you to dance at the disco
But you said No!
The whole world was watching and laughing
On the day that i crashed and burned...
At your feet!

Since the day you dissed me
I´m feeling so pathetic
‘cos the guys... well they´ve ditched me
and its all because of...
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you and your friends are laughing at me now
you think that i´m nothing
ask your sister what you´re missing!

I asked you to dance at the disco
But you said No!
The whole world was watching and laughing
On the day that i crashed and burned...
At your feet!

Maybe that you think youre too good for me
Tonight when you get home you´re gonna see that
I know, i´ve got something better than you baby

I asked you to dance at the disco
But you said No!
The whole world was watching and laughing
On the day
I asked you to dance at the disco
But you said No!
The whole world was watching and laughing
On the day that i crashed and burned...
At your feet.

crashed the wedding

I´m so rushed off my feet, (oh-oh)
Looking for Gordon street,
So much I need to say,
I’m sorry that its on her wedding day...
Coz she’s so right for me, (oh-oh)
Her daddy disagrees,
He’s always hated me,
Coz I never got, a j-o-b...

[Chorus:]

Coz she’s mine,
And i’m glad i crashed the wedding,
Its better than regretting,
I could have been a loser kid
And ran away and hid
But it´s the best thing that I ever did.
Coz true love lasts forever
And now we’re back together
As if he never met her
So looking back,
I´m glad i crashed the wedding...

The neighbours spread the word (and),
My mom cried when she heard,
I stole my girl away,
From everybody gathered there that day.

[Chorus:]

And, just in time,
And I’m glad i crashed the wedding,
Its better than regretting,
I could have been a loser kid
And ran away and hid
I said I´d do it and I did.
Coz true love lasts forever
And now we’re back together
As if he never met her
So looking back,
I´m glad i crashed the wedding...

Don´t waste time being
Mad at me for taking her away, coz
Anyway she didn’t want to stay.
So please believe me when I say

Anglès

She’s glad I crashed the wedding
Its better than regretting...
The ring she got was lame
She couldn’t take the pain,
She didn’t want a silly second name
Coz true love lasts forever,
And now we’re back together
You might as well forget her,
And walk away

She’s glad I crashed the wedding...
It´s better than regretting... (it´s better than regretting)
The ring she got was lame
She couldn´t take the pain,
She didn´t want a silly second name (no no no no)
Coz true love lasts forever, (true love lasts)
And now we´re back together
You might as well forget her
And walk away
She´s glad I crashed the wedding...

fake

I can´t believe what my girlfriend did today
She screamed so loudly then she turned away

Why did she cut me down to size?
She left me wondering
Can I do it right?

[Chorus:]

What am I gonna do now the up?
Can´t get her off that´s kinda rough
She better not tell my mates today
So tell me now
Do I need to measure?
Cos´ I´m feeling under pressure
I´m just hoping that the fear will go away
Don´t wanna be a fake

I woke up in a sweat felt a disgrace
She looks so beautiful love on her face
Feeling stupid all on my own
I put it down to experience coz now I´ve grown

[Chorus:]

What am I gonna do now the games up?
Can´t get her off that´s kinda rough
She better not tell my mates today
So baby tell me now
Do I need to measure?
Cos´ I´m feeling under pressure
I´m just hoping that the fear will go away
Don´t wanna be a fake

Don´t wanna be a fake
It´s quite uncanny
Cos´ my favourite film is "when Harry met Sally"
Now we´re finished there´s no way
We´re ever gonna be ok
Don´t wanna be a fake
How low can I go?
You might find me reading Cosmo
But when I´m finished
You know, that you gonna wanna be with me
Gonna wanna be with me
Gonna wanna be with me

Gotta girl on my sofa
getting undressed
I gotta know can I deliver
Cos´ I´m feeling stressed

What am I gonna do is my game up?
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I´ve got the goods is that enough?
There´s almost nothing left to say
So wish me luck not gonna run
The final countdown has begun
Not gonna see or hear them laughing in my face

[Chorus:]

What am I gonna do now the games up?
Can´t get her off that´s kinda rough
She better not tell my mates today
So baby tell me now
Do I need to measure?
Cos´ I´m feeling under pressure
I´m just hoping that the fear will go away
Don´t wanna be a fake

falling for you

Semester´s coming soon
So I would like to mention
I woke up in my room
Alone your always welcome
Next week my mum´s away
So now my futures brightened
I´d ask to have you stay
If I wasn´t so frightened.

[Chorus:]

I, I´m really falling for you
I, hate what you´re putting me through
What have you done to me now?
I just can´t sleep at night
My bed is wet don´t know how
Will someone please turn on the light?

You showed up at my door
Just like in a teen movie
I said are you the whore?
I paid to come and fuck me
I guess she found it funny
When I said "hello honey"
The piercing in her belly
They turned my legs to jelly

[Chorus:]

I
I´m really falling for you
I
I hate what you´re putting me through
What have you done to me now?
I just can´t sleep at night
My bed is wet don´t know how
Will someone please turn on the light?

Taking over my life
But I don´t seem to mind
And there´s no stopping you
Taking me on a ride

[Chorus:]

I, I´m really falling for you
I, hate what you´re putting me through
What have you done to me now?
I just can´t sleep at night
My bed is wet don´t know how
Will someone please turn on the light?
Will someone please turn on the light?

I, I´m really falling for you
I, hate what you´re putting me through
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What have you done to me now?
I just can´t sleep at night
My bed is wet don´t know how
Will someone please turn on the light?

Mirar-nos als ulls

Vam insultar-nos tant,
vam fer-nos tan de mal
i ara que els anys ens han anat passant,
no entenc de que ha servit.
Potser seria ara un bon moment
per dir que ho sento molt.

Sento haver-te enganyat,
sento haver-te cridat.
Però ara que el temps
ens ha anat apropant,
podem seguir ballant.
Que som prou grans
 per mirar-nos als ulls
i sense plorar, desitjar-nos
Bon Nadal, molt bon Nadal.

Però no passem d´aquí,
ara que els dos sabem
que no estem fets
per viure i morir junts,
no temtem més la sort.
Després de tot,
potser no és bon moment,
potser no ho sigui mai.
Potser és bon moment, per mirar-nos als ulls
i dir-nos Bon Nadal,
abans de dir-te adéu,
dir-nos adéu.
Abans de dir-nos adéu,
dir-nos adéu,
dir-nos adéu.

Català

over now

Here we go
Take a bow
Because we´re over now
You were not
There for me
When I needed you and honestly
I think I loved you more
If that´s possible
I think I loved you more

[Chorus:]

It´s over now and I can´t save you
Some things are better left unsaid
And all the promises I made were so stupid
Maybe we´ll be able to be friends
If that´s possible

Two days gone I´m alright
But you can´t sleep at night
What is it you don´t like
Are I´m happy now
I was playing with your head
And I close the door
I was cheating when I said
I love you more, yeah

[Chorus:]

It´s over now and I can´t save you
Some things are better left unsaid
And all the promises I made were so stupid
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Maybe we´ll be able to be friends
If that´s possible

It´s over now and I can´t save you
Some things are better left unsaid
And all the promises I made were so stupid
Maybe we´ll be able to be friends
If that´s possible

If that´s possible
If that´s possible
If that´s possible
It´s over now

psycho girl

she´s so weird it scares me
i don´t think she likes me.
And thinking of her name is driving insane....

she´s my psycho girl
my psycho grilfriend,
Everything i say, she takes it the wrong way.
she´s my psycho girl,
A living nightmare
she´s everything i need,
but i can´t stand her

i can´t change her thinking,
but she´s so goodlooking,
and thinking of her name is driving me insane...

she my psycho girl
my psycho girlfriend,
everything i say, she takes it the wrong way.
she´s my psycho girl,
A living nightmare
she´s everything i need
but i can´t stand her

we spent the night in,
we started fighting.
since then its never been the same.

thinking of her name,
is driving me insane...

she my psycho girl
my psycho girlfriend,
everything i say, she takes it the wrong way.
she´s my psycho girl,
My living nightmare,
she´s everything i need
but i can´t stand her.
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she wants to be me

At first I told myself
I need my head inspected
I notice little things
Same t-shirt and sun glasses
Then it got weirder see
She cut her hair like me
She bought a red guitar
Kept driving round in my car

I´m kissing her and she
She slams me against the wall
She crashed into a bus
Chasing some super model

Anglès

She´s analysed my smile
She´s memorised my phone book
She always wears my clothes
Her favourite words are WOOOHOO!(F**k Off)
She looks like, does like, sounds like me
She´s stealing my identity
And I´m begging you

[Chorus:]

Somebody notice me somebody notice
I´m fading away here
What have I got to do to make you see
My girlfriend is a wannabe
And she wants to be me

I´m saying something´s wrong
She´s out back playing soccer
She used to do ballet
Now she´s a heavy smoker
She´s so obsessed with me
That she stands up to pee
And now her stupid games
Have started taking over
Don´t need no special help
Don´t need to see a doctor
I know you´re worried but
I´m telling you just watch her
It´s like she´s cracked my code
Knows things I´ve never spoke of
She wants sex all the time
and still find time to **** off

She looks like, just like, sounds like me
She´s stealing my identity
And I´m begging you!

[Chorus:]

Somebody notice me somebody notice
I´m fading away here
What have I got to do to make you see
My girlfriend is a wannabe
And she wants to be me

I´m not joking
She won´t stop provoking me
I´m going under
What have I got to do to make you see
My girlfriend is a wannabe
And she wants to be me

I´m in the loony bin
Wearing a pale pink nighty
The nurse comes through the door
And whispers so politely
"You´re boyfriends here to see you
Look pretty and take a bath
I love his silly band
Can I get his autograph?"

She looks like, does like, sounds like me
She´s stealing my identity
And I´m begging you!

[Chorus:]

Somebody notice me somebody notice
I´m fading away here
What have I got to do to make you see
My girlfriend is a wannabe
And she wants to be me

I´m not joking
She won´t stop provoking me
I´m going under
What have I got to do to make you see
My girlfriend is a wannabe
And she wants to be
She wants to be
She wants to be me
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that thing you do

Well I woke up
So proud to see you lying naked next to me
And the clothes you wore
The night before
Were lying on my bedroom floor, and
This is how I want it to be
You know and I want it that way

[Chorus:]

Baby, I don´t know what to say
It´s like that everyday
I never felt this way, yeah
I just don´t know what to do
If I can´t be with you
Girl you know it´s true
I love that thing you do

We´ve seen everything, I´ve dreamt it all last night
we did it in a waterfall
Then you turned around and I could see
This beautiful simplicity, and
This is how I want it to be
You know and I want it that way

[Chorus:]

Baby, I don´t know what to say
It´s like that everyday
I never felt this way, yeah
I just don´t know what to do
If I can´t be with you
Girl you know it´s true
I love that thing you do

I love that thing you do
I love that thing you do
I love that thing you do

Cos´ I love that thing you do yeah

[Chorus:]

Baby, I don´t know what to say
It´s like that everyday
I never felt this way, yeah
I just don´t know what to do
If I can´t be with you
Girl you know it´s true
I love that thing you do

Baby, I don´t know what to say
It´s like that everyday
I never felt this way, yeah
I just don´t know what to do
If I can´t be with you
Girl you know it´s true
I love that thing you do

I love that thing you do
I love that thing you do
I love that thing you do

Anglès

what I go to school for

Her voice is echoed in my mind
I count the days till she is mine
Can’t tell my friends cos they will laugh
I love a member of the staff

I fight my way to front of class
To get the best view of her ass
I drop a pencil on the floor
She bends down and shows me more….

That’s what I go to school for
Even though it is a real bore
You can call me crazy
I know that she craves me
That’s what I go to school for
Even though it is a real bore
Girlfriends I’ve had plenty
None like Miss Mackenzie
That’s what I go to school for
That’s what I go to school for

So she may be thirty-three
But that doesn’t bother me
Her boyfriends working out of town
I find a reason to go round

I climb a tree outside her home
To make sure she is alone
I see her in her underwear
I can’t help but stop and stare

Everyone that u teach all day knows your looking at me in a different way
I guess thats why my marks are getting so high
I can see those tell tale signs telling me that I was on your mind
I could see that you want it more when you told me that I’m what you go to school for
I’m what you go to school for

She’s packed her bag it´s in the trunk
Looks like she’s picked herself a hunk
We drive past school to say goodbye
My friends they can’t believe their eyes….

Anglès

Who´s David

You´ve always been this way since high school
Flirtatious and quite loud
I find your sense of humour spiteful
It shouldn´t make you proud
And I know your pretty face gets forward guys
But you make it better not to hide the lies

Are you sure that you´re mine
Aren´t you dating other guys
Cos´ you´re so cheap
And I´m not lying
You´re not worthy of my time
Somebody saw, you sleep around the town
And I´ve got proof because the word´s going around

You left your phone so I get baited
I hated what I saw
Stupid lying...who´s David?
Some guy who lives next door
So go live in the house of David if you like
But be sure he don´t know Peter John and Mike

Are you sure that you´re mine
Aren´t you dating other guys
Cos´ you´re so cheap
And I´m not lying
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You´re not worthy of my time
Somebody saw, you sleep around the town
And I´ve got proof because the word´s going around

Don´t know you
Do do do do woah
And I know that you try to break me into pieces
And I know what you´re like but you can´t hurt me now

I´m over you
Do do do do woah
It´s so like you
Do do do do woah

Are you sure that you´re mine
Aren´t you dating other guys
Cos´ you´re so cheap
And I´m not lying
Your not worthy of my time
Somebody saw, you sleep around the town
And I´ve got proof because the word´s going around (words going around)

Don´t know you
Do do do woah
Don´t like you
Do do do woah
Don´t know you

Who´s David

WHO´S DAVID
Busted

You´ve always been this way since high school
Flirtatious and quite loud
I find your sense of humour spiteful
It shouldn´t make you proud
And I know your pretty face gets forward guys
But you make it better not to hide the lies

Are you sure that you´re mine
Aren´t you dating other guys
Cos´ you´re so cheap
And I´m not lying
You´re not worthy of my time
Somebody saw, you sleep around the town
And I´ve got proof because the word´s going around

You left your phone so I get baited
I hated what I saw
Stupid lying...who´s David?
Some guy who lives next door
So go live in the house of David if you like
But be sure he don´t know Peter John and Mike

Are you sure that you´re mine
Aren´t you dating other guys
Cos´ you´re so cheap
And I´m not lying
You´re not worthy of my time
Somebody saw, you sleep around the town
And I´ve got proof because the word´s going around

Don´t know you
Do do do do woah
And I know that you try to break me into pieces
And I know what you´re like but you can´t hurt me now

I´m over you
Do do do do woah
It´s so like you
Do do do do woah
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Are you sure that you´re mine
Aren´t you dating other guys
Cos´ you´re so cheap
And I´m not lying
Your not worthy of my time
Somebody saw, you sleep around the town
And I´ve got proof because the word´s going around (words going around)

year 3000

one day when i came home at lunchtime,
i heard a funny noise
went out to the back yard to find out if it was,
one of those rowdy boys.
stood there with my neighbour called peter,
and a Flux Capacitor.

he told me he built a time machine
like the one in a film i´ve seen,
yeah yeah... he said...

i´ve been to the year three thousand
not much has changed but they lived under water,
and your great great great grand daughter,
is pretty fine (is pretty fine)

he took me to the future in the flux thing and i saw everything,
boybands and another one and another one ... and another one!
triple breasted women swim around town... totally naked!

we drove round in a time machine,
like the one in the film i´ve seen..
yeah yeah... he said...

i´ve been to the year three thousand
not much has changed but they lived under water,
and your great great great grand daughter,
is pretty fine (is pretty fine)

i took a trip to the year 3 thousand
this song had gone multi platinum,
everybody bought our 7th album.
it had outsold michael jackson,
i took a trip to the year 3 thousand
this song had gone multi platinum,
everybody bought our 7th album, 7th album.

he told me he built a time machine
like the one in a film i´ve seen,
yeah yeah... he said...
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Calamaro, Andres

Algo contigo

ALGO CONTIGO

¿Hace falta que te diga
que me muero por tener algo contigo?
¿es que no te has dado cuenta
de lo mucho que me cuesta ser tu amigo?
ya no puedo acercarme a tu boca
sin deseártela de una manera loca
necesito controlar tu vida
saber quien te besa y quien te abriga

Castellà
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hace falta que te diga
que me muero por tener algo contigo
es que no te has dado cuenta
de lo mucho que me cuesta ser tu amigo
ya me quedan muy pocos caminos
aunque pueda parecerte un desatino
no quisiera yo morirme sin tener
algo contigo
ya no puedo continuar espiando
día y noche tu llegar adivinando
ya no sé con qué inocente excusa
pasar por tu casa
ya me quedan muy pocos caminos
aunque pueda parecerte un desatino
no quisiera yo morirme sin tener
algo contigo
sin tener, algo contigo
sin tener, algo... contigo.

Camarada Kalashnikov

8 hores

El capitalisme imposa una manera de viure,
et diuen el que necessites per sobreviure.
Li posen un preu, i del benefici de la venda,
en treuen els guanys.
Tenen els mitjans i l´eina adequada,
ho tenen tot de cara!
Així la màquina mai para!

8 hores estaràs tancat
8 hores passarà amargat
8 hores fabricant el producte
que desprès ells et vendran!

Estic tan cansat del sistema,
que t´escanya, que t´obliga!
A ser una màquina més a la línia,
Línia de treball!
Que cada dia et fa aixecar,
Per anar-t’en a treballar!

8 hores estaràs tancat
8 hores passarà amargat
8 hores fabricant el producte
que desprès ells et vendran!

Ja pots mostrar interès, o produir com el que més.
Sempre hi surt guanyant el mateix!
El que te diners inverteix, el que te diners produeix.
T´arruïna la vida i t´omple la butxaca.
Com s´entén, aquesta jugada?

Català

AK-47

Venera, respecte, el poder d´un fusell,
és molt més que només un tros de metall
al front company teu a l´hora de lluitar
sempre fidel Camarada Kalashnikov
CAMARADA KALASHNIKOV!

Arma del poble, contra l´imperi mundial,
arma que incita a la revolta.
Es nota, se sent, el poder de l´acer

Català

Les seves són bales contra el capital
CONTRA EL CAPITAL!

CAMARADA KALASHNIKOV
FIDEL COMPANY DE LLUITA!

CK hooligans

Camarada hooligan, festa a festa,
ens anem trobant.
Però el que es més important,
és que miris al teu voltant.

No siguis un altre ignorant
en aquesta societat.
Fes sentir la teva veu,
i que s´escolti per tot arreu!

Ck hooligans, camarades endavant!!

No volem pas vacil·lar,
tant sols que tot quedi ben clar.
Camarades no som sis!
És un sentiment que és porta a dins!

Amics de festa, companys de lluita.
Front la revolta ens fem costat,
bolca´t a la militància!
Totes i tots som importants!

Ck hooligans, camarades endavant!!

Català

Companya, endavant!

Ja són anys aguantant,
lligada per un anell,
fins la mort vas jurar
viure amb ell.

Companya endavant!
La solució és propera,
i ell no s´ho espera
rebel·lat, rebel·lat, REBEL·LAT!

No sabies que hi havia,
ni que t´esclavitzaria,
amb pallisses dia a dia.
Torturada i Violada!
Destrossada i callada
tot t´ho empassaves,
i després fent bona cara
o sinó pillaves.

Companya endavant!
La solució és propera,
i ell no s´ho espera
rebel·lat, rebel·lat, REBEL·LAT!

SENSE LES DONES NO HI HA REVOLUCIÓ!!!

Masclistes de merda!
Violadors de merda!
Torturadors de merda!
TORTURADORS DE MERDA!

Català

Demofarsa

Els polítics del moment, discuteixen pel govern
S´acosten les eleccions i els errors han de tapar.
Una estratègia han creat, han de fer un bon paper.
Per que aquesta democràcia és una farsa!

Català
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Es creen noves lleis, es reforma tot l´estat,
Tot segueix el seu camí però ningú se´n ha adonat
De que tot és igual els de dalt son els de dalt!
Per que aquesta democràcia és una farsa!

Aquesta és la seva democràcia!
És aquesta la seva llibertat?

A les urnes a votar, és la nostra llibertat,
No hi ha molt per escollir, tots son iguals de farsants!
No hi ha dretes ni esquerres, sols promeses, més promeses
I cap d´ells complirà, el que van predicant!

Aquesta és la seva democràcia!
Nostra no és la seva democràcia,
És aquesta la seva llibertat!

Democràcia en diuen al joc del capital,
On tots els polítics obeeixen als mes rics.
Per molts sistemes, per molts governs,
No canvia res!
Els que tenen diners i tenen accions,
Son els que mouen el món.

Destrueix el teu enemic

Vivim en un món programat, on tot esta ben controlat.
La mentida i la veritat, tot ho vigila l´estat!
No segueixis el model, marca el teu camí,
trenca aquests esquemes que ells et fan complir!

Desobeeix el sistema per poder acabar
amb amb tota aquesta merda que no et deixa respirar!

Destrueix el teu enemic!

T´has de sentir orgullós de ser diferent!
No et deixis trepitjar pel seu poder!
Marca diferències amb la teva ment!
Organitzant l´odi que tots portem!

Desobeeix el sistema per poder acabar
amb amb tota aquesta merda que no et deixa respirar!

Destrueix el teu enemic!

Català

Fuck da police

A les gàbies del poder hi ha un animal tancat,
i quan algo no funciona ell surt ben armat.
Però quan surt de la gàbia amb la justícia de cara,
el poder el posseeix, ell fa tot el que li manen!
Entrenat per reprimir, colpejar i disparar!
A qui trenca aquests esquemes que ens han imposat!

Fuck the police! Els gossos del poder!
Fuck the police! Son rates uniformades!
Fuck the police! Els gossos del poder!
Fuck the police! La bèstia del poder!

Però arribarà el dia, en que tot canviarà.
El poder i la força ja no reprimirà.
I ens anem preparant perquè quan arribi l´hora
la ira que portem et vindrà a buscar!
Llavors tot haurà canviat! La bèstia que ens tortura,
I que tant ens ha ofegat, per fi l´haurem eliminat!

Mossos d´esquadra sou gossos de quadra!

Català

Fuck the police! Els gossos del poder!
Fuck the police! Son rates uniformades!
Fuck the police! Els gossos del poder!
Fuck the police! La bèstia del poder!

Generació V

Quan penses que ràbia i odi,
És l´únic que corre dins les teves venes,
Creus que l’únic mitja és la violència,
I et diuen que no tens la consciència desperta!

La lluita és el camí, la raó ens acompanya!
Organitza´t, pensa! Aprofita l’ocasió!
Decideix amb fermesa, actua amb coherència!
Amb la ment desperta, és hora d’estar alerta!

L´acció no és eficient si no s´usa intel·ligència,
La lluita es fa evident amb la resistència,
Cal demostrar-ho! No és gratuïta violència!!

La nostra violència no és gratuïta!

La lluita és el camí, la raó ens acompanya!
Organitza´t, pensa! Aprofita l´ocasió!
Decideix amb fermesa, actua amb coherència!
Amb la ment desperta, és hora d’estar alerta!

Espera l´ocasió, al seu moment,
La millor arma, la teva ment!!

Català

Hooligan nº1

No, no pot ser veritat
no t´ho creus però ja ha passat
en un moment tot s´ha acabat
i es que és tan dura la realitat
tot un futur vàrem somiar
quantes coses junts vam passar.
Tot un món de felicitat
i de cop, tot s´ha acabat.
Perquè has marxat!?

Totes les il·lusions amb tu m´han marxat,
però amb mi hi ets més que mai
bon record m´has deixat,
ni un any ni dos ni tres
ja no et veurem mai més,
però aquí hi ets més que mai.
Testimem molt més!

Quan l´esperança no serveix de res,
l´última nit no em vas dir adéu,
quantes coses vam premetre
i que mai més no podran ser.
Quantes nits vam passar junts
ara aquí hi series tu!
Per això aquest porret ja no és tan bo,
ara és pura ràbia i por!

Català

Independència i socialisme

Destrossen el territori, amb un tren a la força
Volen robar l´aigua a l´Ebre, i ensorrar-nos en la misèria
L´habitatge és un luxe i el treball precarietat
I la gent hipotecada, sense valor a protestar.

Aquesta és l´estrategia, per sotmetre als proletaris
Aquesta és l´estrategia, per impedir l´unitat
Prou! ja n´estem farts, de tantes bajanades
Prou! ja n´estem farts, no podem quedar parats

Català

Pàgina 267 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Camarada Kalashnikov

Independència i Socialisme, imprscindibles per la supervivència
Independència i Socialisme, per la llibertat d´un poble
No, no hi han més sortides per alliberar-nos del capital
No, no hi ha alternativa si realment volem ser lliures

Torturen a companysi a companyes, sense cap mirament
Aquest estat feixista amb total impunitat
La democràcia espanyola, no és més que una mentida
Moltes denúncies de tortures que no arriben als jutjats

Companyes i companys
L´unitat és necessària
Si lluitem podem perdre
Si ens quedem asseguts estem perduts

Independència i Socialisme, imprscindibles per la supervivència
Independència i Socialisme, per la llibertat d´un poble
No, no hi han més sortides per alliberar-nos del capital
No, no hi ha alternativa si realment volem ser lliures.

Kalashnikov

Una nit vaig somiar, una Terra amb llibertat,
igualtat de sexes, de pobles i de fretarnitat.
Però quan em vaig despertar aquest món
em vaig trobar. Basat en l´explotació,
maltractaments, odi i fustració!

Quan toquem i quan cantem,
també pensem!
Quan toquem i quan cantem,
també lluitem!

Som la nova generació explicant el que veiem,
la miseria pels carrers i els de dalt enriquint-se més!
Amb la musica hem trobat una forma d´expressió,
tot l´odi que portem el treiem sense miraments!

Quan toquem i quan cantem,
també pensem!
Quan toquem i quan cantem,
també lluitem!

Camarades construint! Per lluitar i aconseguir,
un futur més digne pels pobles oprimits!
Camarades estem aquí! Per lluitar i aconseguir,
un futur més digne pels pobles oprimits!

Català

La força de la raó

Recorda emperadors, dictadures militars,
noblesa i església, i tirants adinerats.
Recorda les guerres, règims i creences,
que inundaren el passat amb la sang que han vessat!

Un nom o una cara, una imatge diferent!
Símbols i personatges, representen el poder.
Un bombardeig d´hipocresia i falsedat,
és la seva arma per tenir-ho controlat!

Ni compassió, ni pietat;
ens enganyen ara, i ens enganyaran!!
Or per uns, és mort per altres,
el destí hi va lligat.
Una vida no val res,
i el petroli molts diners!

Vols saber la veritat? El futur és imposat!
Si la història canvia, sempre te el mateix final!
Que no veus la veritat? Ens enganyaran!!
Que ens enganyen ara i ja ho feien al passat.

Català

És la força de la raó, contra la raó de la força.

Mai Caminaras Sol

Aquest cant és un homenatge que donem a tots els companys
en nom de la lluita i la unitat.
La solidaritat que sempre ens envolta
ens fa donar la sang per els amics  i la VIDA si es presiis!
oooh..
Per tots els companys que sempre han esta tjunts
tots aquells que mai s´´´´an separat,
per vosaltres va aquesta cansó!
Per tota la gent que es dona suport
tots aquells que mai s´´´´abandonen
l´´´´amistat es el be mes preuaat!
oooh..
Amb els moments bons i també els dolents
a les verdes i a les madures
saps que io sempre estare amb tu
quant tinguis un problema jo sempre estaré aqui
un dia per tu i l´´´´altre per mi
estarem junts fins a la fii

Català

Mockba´993

Sobre la ciutat de la gloriosa estrella roja de l´orient,
No brillava més el sol que escalfava a la pobre gent
Esta canviant el aire el vent de l’oest no s’aturarà
Fins i tot quan guerra, odi i sofriment es respirarà.

De les muntanyes fins el mar,
Trepitjaran a l´home els peus de la propietat.

Quan vegis la fam, entrant dins les cases de la gent
I te´n donis compte que a tu el fred no t´importa gens,
La màfia i la CIA i les barres i estrelles amb vides cobraran
Posaran calés a la teva pell els gossos del Tsar.

Quina justícia i llibertat?
Construiran sobre la pobresa i la fam.

L´Octubre veurà, volar ben baixos els voltors de l´occident,
Cares dels obres al mur junt a la igualtat entre la gent,
Entre so de tancs i asfalt vermell Ilijic partirà
Anirà pel mon buscant el seu amor, solidaritat!

Entre el fum i les destrosses,
Un corb blanc vestirà una camisa negra!

Moscou ´993 senyor patró m´en recordaré de tu
Moscou ´993 senyor patró m´en recordaré de tu

Com bon partisano un camarada no es rendeix
Amb un martell a la ma un camarada es defensa
Quan sigui de nit amb l´explotació sobre la ciutat
Hi ha la nostra idea que s´aixecarà i caminarà!

Entre qui empassa suor i pols
Entre qui resisteix, entre qui no oblidarà!

Moscou ´993 senyor patró m´en recordaré de tu
Moscou ´993 senyor patró m´en recordaré de tu

Català

Molotov

Ja arriba divendres, tot just és de nit,
et fas el petardo i remous el tarro.
Ja arriba la festa, està bé la gresca,
però perquè no millor preparar un molotov!

Draps, ampolles, gas-oil, i foc i foc!

Català
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Ràbia dins del meu cor
Camines pel carrer tu sol! Tu sol, tu sola!!
I veus els nazis a prop.
Amb ells tenim d´acabar! Hem de matar-los!
I ara ja pots començar!

No tinguis miraments, que no passi el temps!
No esperis més, avui és el moment,
no pensis més! Ells no son res!
Son feixistes, racistes, ignorants!

Draps, ampolles, gas-oil, i foc i foc!
Ràbia dins del meu cor
Camines pel carrer tu sol! Tu sol, tu sola!!
I veus els nazis a prop.
Amb ells tenim d´acabar! Hem de matar-los!
I ara ja pots començar!

On és déu?

Si des de ben jovenet, ja t´han indicat
cap a quin indret, tu has d´anar.

És una herència que ells t´han imposat,
i solament nascut la tens que acceptar.

Però quan te n´adones on has anat a parar,
aquest cel, ja no és tan clar

On és deu? Quant mor gen innocen!
On és deu? Vols dir ue existeix?
On és deu? Al cel sembla que no!
On és deu? Es que no ho vigiles tot?

Si ell fós aquí, pensava una nit.
Per què tanta misèria, tanta fam i guerres?

No pot ser que hi hagi algú
Aquí dalt, per damunt de tu.

Però això si allà al Vaticà
un bon negoci ells s´han montat

On és deu? Quant mor gen innocen!
On és deu? Vols dir ue existeix?
On és deu? Al cel sembla que no!
On és deu? Es que no ho vigiles tot?

Català

Resistència antifa

Ombres de pelats en els barris més tancats,
on tothom surt espantat per quatre desgraciats.
I aquests desgraciats que en plagues s´han tornat,
cada cop hi ha més tarats que s´ajunten a matar,
provoquen la por i a molta gent dolor,
però encara bastants els peus els hi anem parant.

Resistència Antifa, pararem la por.
Resistència Antifa, pararem el dolor.
Resistència Antifa, cada cop serem més, més!
Resistència Antifa.
Oi! Oi! Oi!

Ells són animals irracionals,
et foten el pal per de llestos anar.
Però no ens rebaixem ni el cap acotem,
si venen a per tu aixeca primer el puny,
pot ser que pillis però és igual,
al teu barri o al teu poble NO PASSARAN!

Resistència Antifa, pararem la por.

Català

Resistència Antifa, pararem el dolor.
Resistència Antifa, cada cop serem més, més!
Resistència Antifa.
Oi! Oi! Oi!

Oi! Fumar, ballar, veure.
Oi! Cultura popular.
Oi! Contra el feixisme.
Oi! Units hem d´actuar!

Tirano- Saura

Vas de hippy, de verd i per l´esquerra
Però es que sóc babau i et confonc amb blau
Vas de "guays" amb els anti-sistema
desallotjan okupes i dissolent les manis.
Ara els mossos van tots amb la floreta
Però les porres i les pipes són sempre les mateixes
Ara interior aplica noves idees
Per reprimir com sempre a tots els radicals.

Oh que bonic, que divertit
Que és el tripartit
Que simpàtic o ben educat
Com qualsevol altre candidat!

I tu que ets d´esquerres pactant amb el psoe
Que ells també apliquen la llei de partits
I tu que ets el verd que pacta el tripartit
Que ens faran menjar el quart cinturó
I tu que ets d´esquerres amb el kubotan
I electro-pistoles que ens paralitzaran
i ara a l´interior, ets cap dels putos mossos
que s´han tornat més repressors que mai!

Oh que bonic, que divertit
Que és el tripartit
Que simpàtic o ben educat
Com qualsevol altre candidat!

SAURA CABRÓ!

Català

Un sol front

Comunistes, anarquistes, llibertaris, socialistes,
diferents punts de vista per un sol objectiu.
Tots som un sol front, el feixisme és l´enemic
però no anem caminant pel mateix camí!

No trenquis la unitat, fas fort a l´enemic!
Tenim el mateix rival, lluitem junts contra ell!

Abans de res, antifeixista!
Abans de res, antiburgès!
Abans de res, anticapitalista!
Abans de res, contra el sistema!

Comunistes, anarquistes, llibertaris, socialistes,
diferents punts de vista per un sol objectiu.
Els errors del passat es segueixen repetint
les esquerres dividides i les dretes sobreviuen.

No trenquis la unitat, fas fort a l’enemic!
Tenim el mateix rival, lluitem junts contra ell!

Abans de res, antifeixista!
Abans de res, antiburgès!
Abans de res, anticapitalista!
Abans de res, contra el sistema!

Recorda bé obrer qui és l´enemic!
L´enemic és el burgès, l´enemic és el patró,

Català
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L´enemic és el sistema, el sistema opressor!

Cançons de menjador

ALÉ, ALÉ, ALÉ (Ricki martin)

Beneeix la taula Senyor
i aquest pa que ens donem amb amor,
macarrons, patates i cigrons,
ou ferrat,pollsatre amb pinyons.
Gràcies Senyor pel que menjarem
i que a la panxa ho posarem
aixequem junts les mans
i cridem tos ben fort:
que tenim gana per.....(esmorzar, dinar, sopar)
El que ens han preparat i tindrem al plat
ho mastegarem fins a acabar.
Beneeix la taula Senyor....
Beneeix alé, alé, alé

Català

All i oli

Aha, ehe, això si que va bé
Ehe, aha, quina olor que fa!

Agafo l´all, agafo l´oli i la mà de morter,
pico l´all a trossets i ho remeno molt bé.

El conill a la brasa és un plat molt eixut,
si li poso alla i oli quedarà collonut.

Ehe, ehe, aha, aha
all i oli!

Català

Amanida triomfant (Himne els Segadors)

Amanida triomfant
tu que n´ets de verda i fresca,
endarrera el pizza Hut
potenciem el pa amb tomàquet.

Molt bon profit
molt bon profit
defensors de la dieta, molt bon profit!

Català

Anem tots a dinar

Anem tots a dinar, començem a menjar
quina gana, que tinc ara,
macarrons estofats, canelons gratinats,
i un llobarro, ai quin marro.
Preparem queixalada, quina fam,
amanim la tomaca i l´enciam uoooh
i és que som sis milions menjant en plats rordons
i que l´embotit ens faci profit.
Bon profit!

Català

Anirem a esmorzar (pujarem dalt del cim)

Anirem a esmorzar amb tota la colla
baixarem el pa i la llet i començarem,
entre tos beneirem la taula
cantarem una canço.
La La La La La Bon dia
La La La La La Bon profit

Català

Bananas!

bananas on the world...UNITED!!!!
go bananas, go go bananas.
shake bananas, shake shake bananas.
peal bananas, peal peal bananas.
eat bananas, eat eat bananas.
bananas on the world...UNITED!!!!

Català

Bon profit

nyam nyam, bon profit
nyam nyam, bon profit
nyam nyam, bon profit
moltes gracies igualment

Català

Bon Profit ( Oh Sussana)

Al menjador jo vinc ara
amb la teca sota el braç
i m´em vaig a la taula
per poder-la menjar.

Bon profit
i no deixeu res
que si no la cuinera
us posarà un plat més

Català

CO TECOTECOTECO TE

CO TECOTECOTECO TE (i es pica dos cops de mans)
Beneïu Senyor aquesta taula,
CO TECOTECOTECO TE (i es pica dos cops de mans)
i a tots nosaltres també! (BIS)

Català

El cuiner

sóc un cuiner
que remena les cassoles
faig bon menjar
i tothom se´n llepa els dits
Les cassoles en el foc
faig bullir a poc a poc
jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols

Català

Fast Food

A Pizza Hut, a pizza Hut,
Kentucky Fry Chiken, and a Pizza Hut.
A Pizza Hut, a pizza Hut,
Kentucky Fry Chiken, and a Pizza Hut.

Mcdonalds, Mcdonalds,
Kentucky Fry Chiken, and a Pizza Hut.

Anglès
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He trobat un plat

He trobat un plat,
ple de bon menjar,
patates i cigrons,
sopa i macarrons.
La cullera,
la forquilla,
nyam, nyam, nyam, nyam, nyam,
Bon profit!

Català

Inspector gadget

Beneïu senyor aquesta taula
beneïu aquest menjar (u u)
beneïu senyor aquesta taula
i a tots nosaltres, també!

Doneu pa als qui tenen fam
i alegria als qui pateixen
escolteu el nostre clam
i doneu-nos un bon àpat!

Català

La panxa ens fa soroll

La panxa ens fa soroll
i la boca ens fa aigua
els gats i les bruixes
també volen menjar
per entrar al menjador
cal tenir un ordre
agafem el tovalló
i rentem-nos les mans.

Català

La sindira

era una sindira
grossa, grossa, grossa
que volia ser la més guapa del mon
i va anar a triomfar
xas, xas
va aprendre a esquiar

era un sindria
grossa, grossa, grossa
que volia ser la més guapa del mon
i va anar a triomfar
nyam, nyam
va aprendre a menjar

BON PROFIT

Català

La Taula!!

A vol dir que ho dirà una taula i la B respondran les altres taules.

A: La taula!
B: La taula!
A: PArada està
B: Parada està
A: Esperant que tu
B: Esperant que tu
A: Vinguis a dinar,esmorzar o sopar.
B: Vinguis a dinar, esmorzar o sopar.
A: Ey! escolta!!

Català

B: Ey! escolta!!
A: Bon profit per a tothom!!
B: Bon profit per a tothom!!

BON PROFIT!!

Let´s go to the zoo

let´s go to the zoo,
let´s go to de zoo.
to see a lot of animals, let´s go to the zoo.
There´s a tiger, tiger, tiger and a monkey and spider, there´s a very ugly snake and the
lions on his caxe. There´s an hippo, hippo, hippo and a crocrodile! there´s a very tall
giraffe with a very big smail.

Català

Mireu aquests plats

(amb la música de: mireu allà d´alt en els estels.....)
Mireu aquests plats
damunt la taula estan,
estan plens de menjar,
um! quina olor que fan,
els cuiner sabran
que molt ens han agradat
quan vegin els plats buits
molt contents estaran.

Català

MOL ENCIAM

mol enciam, mol enciam

espaggetis i croqetes

i mooolt enciam

pattaaates pattaaaates

espaggetis i croquetes

i moolt enciam

bis cada cop més ràpid

Català

Oh pare deu

Oh pare deu, oh pare deu
que alimenteu, que alimenteu
tots els ocells i aus del món
beneiu aquesta taula
i a tots nosaltres també.
Bon profit
gràcies
de res
gràcies per dir-me de res

Català

Quan tots serema taula

(Amb la musica de les oques van descalçes)

Quan tots serem a taula, a taula, a taula, quan tots serem a taula la joia és més gran! La
joia és més gran!!

Català
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Tengo un hambre atroz

Tengo un hambre atroz!
Tengo un hambre atroz!
Yo me comería un plato así de arroz!
Con pollo, sin pollo,
Yo me comería un plato así de arroz!

Castellà

tiburón

tiburón, tiburón
a la vista, bañista
tiburón te va a comer
tiburón, tiburón
a la vista, bañista
tiburón te va a comer

Castellà

Tinc gana

TINC GANA

Tinc gana,
jo també,
que aprofiti,
igualment!!!

Català

Cançons de pluja

Ara plou, ara neva

Ara plou, ara neva,
ara cau pedra,
pedra rodona
de la corona.

Xim, xim, xim,
salta que salta,
salta que salta,
xim, xim, xim,
salta que salta
el ninot prim.

Català

Bum, Xec

Buuum!
Ai, quin tro!
Quina por!
Tot és negre
i es fa fosc.

Xec!
Un llampec
ha sortit,
tots els núvols
ha partit!

Català

Jo tinc un paraigües -Autor: Els gresos-

Jo tinc un paraigües La, Re
que bonic és el paraigües Mi, La

Jo tinc un paraigües La, Re
que està foradat Mi, La

i em mullo quan plou

-Autor: Els gresos-

Català

L'arc de Sant Martí

(música de plou i fa sol)

L'arc de Sant Martí,
la pluja, la pluja,
l'arc de Sant Martí,
la pluja és aquí.

L'arc de Sant Martí,
la pluja, la pluja,
l'arc de Sant Martí,
la pluja és lluny d'aquí.

Català

Pastoret, d'on véns?

(la música és la mateixa del gegant del pi: mi fa sol mi do, fa mi re re do re mi do, mi fa sol
mi do, fa mi re re re mi do)

pastoret, d'on véns?
de la muntanya, de la muntanya.
pastoret, d'on véns?
de la muntanya de veure el temps!
i quin temps hi fa?
plou i neva, plou i neva.
i quin temps hi fa?
plou i neva i nevarà

Català

Plim plim

La pluja, la pluja,
la pluja va caient.
Plim plim plim plim
plim plim plim plim
plim plim plim plim
plim plim.

Català

Xim, xim, xim

xim, xim, xim,
cau la pluja,
xim, xim, xim,
en el carrer,
xim, xim, xim,
tot es mulla,
xim, xim, xim,
i jo també.

Català
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Xip xap

(es canta amb sol i mi.)

xip xap
tots a l'aigua
tots a l'aigua
xip xap
xip xap
tots volem venir a nedar.

Ja plou, ja plou, ja plou,
ai, si el vestit fos nou,
quin mal de cap, la mare.

Patxip, patxap, patxop,
la pluja no ens espanta
perquè el minyó valent
davant del temps dolent
somriu i xiula i canta.

3.

Plou, plou,
tot és núvol i gris,
plou, plou,
dius que això et posa trist.

4.

Ja cauen gotes,
ja plou, ja plou,
regalims d'aigua
ho han mullat tot.

Quan tu arribes
a la tardor
cauen les fulles,
ve la frescor.

Català

Canteca de Macao

Contigo

Cuando estoy contigo
Ay! las horas se me hacen un segundo.
Cógeme de la manita, primo,
y llévame al mundo porque esta noche
tú y yo seremos uno.

Se nos queda mu pequeña la ciudad pa tanto traspiés.
Y es que yo miro tu boquita y me pongo del revés.
Y si aparezco en un piquito de la luna no me vi a sorprender
porque si me besas ya no me siento los pies.

Son cuatro días, parecen cien.
Y es que parece que te conozco de toa la vía.
Y antes de que llegue el día aún queda mucho por hacer
porque esta llama nunca se enfría.

Ese aire gitano, con el petilla siempre en la mano,
tarareando alguna canción.
Paseando por el barrio,
dando que hablar a tol vecindario.
Sabor a rumba de corazón.

Castellà

Sólo tengo rumba pa ti.
Ay! mi rumba, mi rumba es pa ti.
No tengo dinero pero tampoco yo lo quiero
mientras mi rumba
Ay! pueda ser pa ti.

Un caramelillo de fresa que viene, y que va,
y con esta musiquilla que no paramos de bailar
la noche se va pasando entre unas risas y unas calás.
Contigo a mi vera? yo ya no quiero más.

Y es que son las cosillas de mi querer,
a cualquiera que se lo cuente se queda mudo.
Y es que sólo necesitamos un felpudo
para olvidarnos de este mundo
y acabar hechos un nudo.

Ese aire gitano, con el petilla siempre en la mano,
tarareando alguna canción.
Paseando por el barrio,
dando que hablar a tol vecindario.
Sabor a rumba de corazón.

Parece mentira pero mentira no es,
son las cosillas, son las cosillas de mi querer.
Parece mentira pero mentira no es,
son las cosillas, Ay!, de mi Manué.

El tanguillo de José Ignacio

Yo voy pensando tol día,
en el fin de esta pesadilla.
Empieza a caer el sol,
ya pasó otro triste día,
entonces voy pal local
y pensando en las alegrías
que me va a dar tocar
en tan buena compañía

Leeeleeelelerelee leeeleeeleleraaa

Ya son las 8 y a levantarse,
y to sobao voy a ducharme.
No tengo ganas, no tengo arte,
y lo ke me espera es inaguantable.

Me voy pal curro y no tengo un duro
¿pa ke trabajo si voy en búho?
Y si pudiera cambiar el mundo
daría chinchetas en vez de iuros.

Y cae la tarde, y cae la noche,
me llama el kitos pa un güen derroche.
No debería pero yo me apunto
y acabo todo pedo, sin un duro,
y volviendo en búho.

Y entonces el José Ignacio
se quedó sin un güen descanso,
mientras Lunita conducía,
de vuelta de Andalucía.

Después nació este temazo,
no teníamos como llamarlo
y por no dejarle dormir...
¡es el tanguillo de José Ignacio!

Leeeleeelelerelee leeeleeeleleraaa (bis

Castellà

Intro - Are you reggae

Qué bonito es jugar al ajedrez,
que bonito es poder comerse al rey.
Que bonito es desnudar a una mujer,
que bonito es acariciarla sin saber porque.
(no me digas que no!)

Castellà
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Si tengo que convertirme en juglar
estoy dispuesto a ello,
para a aprender a burlarme de la verdad
y de lo que dicen que es bello.
No sé si estamos listos, si estamos reagge
no sé si somos listos, si estamos reagge.
No sé si estamos fumaos
o es que semos muy inteligentes.
No sé si estaré preparao
o todo vendrá de repente
are you reagge?, are you reagge???
pa las mentiras de Rupert Murdoch y de la CNN?
are you reagge?, are you reagge?
para pagar la factura energética del siglo XX?
are you raga?, are you ragga?
pa tragarte las chorradas de Sainz de Buruaga?
are you raga?, are you ragga?
para tomarte un cola-cao y meterte en la cama?
Veo nacer un siglo por la tele:
la Coca-colonización de este planeta azul.
Yo no sé si somos listos, si estamos reagge.
Yo no se si estaré preparao, o todo vendrá de repente
si se te caen los dientes de leche,
o se te caen a leches los dientes.

La rubia perfecta

Eres tú, eres tú la chica con la que soñé.
Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú a la que siempre forniqué.
Eres tú, eres tú, la chica con la que flipé.
Eres tú, eres tú y esta vez yo... lo sé.

Sus cálidas rastas se acercan a mí,
esos ojos azules, boquita de alcohol,
la rubia perfecta de mi corazón.
Sus pechos rosados me ponen a mil,
su culo bonito, empetado con un tanga rojo
que empieza en las piernas,
que sube, que baja, que viene, que va,
que cato un poco tus piernas y pam!

Eres tú, eres tú la chica con la que soñé.
Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú a la que siempre forniqué.
Eres tú, eres tú, la chica con la que flipé.
Eres tú, eres tú y esta vez yo lo sé.

Pasaron los días y ya te caté.
Y lo que tú fuiste, nena, me dejó de poner.

Y ahora me quedo con otra mujer
que tenga más pecho, más culo, más rastas,
y sin pelo en la piel.

No eres tú no eres tú la chica con la que soñé.
No eres tú, no eres tú, no eres tú no eres tú a la que siempre forniqué.
No eres tú, no eres tú, la chica con la que flipé.
No eres tú, no eres tú y esta vez yo lo sé.

Ese pelo dorado ya no me supo convencer.
Esos ojos azules, lentillas de palo una ilusión.
La boquita de alcohol parecía un garrafón,
la rubia imperfecta de mi corazón.

Así que amiguito que sepas que nada es perfecto,
que hay peces que vienen, que peces que van,
que peces que cato, q pesco, q tiro, y q todos luego
vuelven al mar? se van, se van, se van.

No eres tú no eres tú la chica con la que soñé.
No eres tú, no eres tú, no eres tú no eres tú a la que siempre forniqué.
No eres tú, no eres tú, la chica con la que flipé.
No eres tú, no eres tú y esta vez yo lo sé.

Castellà

LibreSka

Sentadita, mirando en mi ventana,
yo pienso en la belleza africana
y en cómo el dinero la empaña.
¿Cuál es el precio que hay que pagar
p`abrir las fronteras y vuelta a empezar?
Hay que volver a empezar.

Oye, que yo te traigo este ska
que trae un grito social,
y que habla de dignidad
Baila, baila, baila.
Que todos sabemos lo que queremos,
que no estamos locos,
nos gusta tocar y danzar,
siempre de aquí p´allá.
(Baila, baila, baila)

Abriendo tu mente en futuro y presente
da igual, que nos gusta tocar y danzar,
siempre de aquí p´allá.

Y aunque asaltemos los cielos
tenemos los pies en el suelo,
con ganas de andar, caminar,
en busca constante de la libertad.
Después de cada noche sale el sol
que yo te traigo de corazón.
Abriendo senderos con llaves de amor,
mi canción, yo te regalo.

Suenan tambores del pueblo africano,
tan cercano que podría ser tu hermano,
Escúchalo!, siéntelo!, báilalo!, gozalo!
Disfrutando el son
camino a la REVOLUCIÓN.
Disfrutando el son
Camino a la REVOLUCIÓN. Ska!

Oye, que yo te traigo este ska
que trae un grito social,
y que habla de dignidad
Baila, baila, baila.
Que todos sabemos lo que queremos,
que no estamos locos,
nos gusta tocar y danzar,
siempre de aquí pa`llá.
(Baila, baila, baila)

Abriendo tu mente en futuro y presente
da igual, que nos gusta tocar y danzar,
siempre de aquí pallá.

Castellà

Raggason

Señores semos rastta-faris desde la cuna;
Canteca gratuita-mente, no tengan duda.
Insatisfechos, sí, y preocupaos por el futuro,
hartos ya de poner el culo por dos duros,
pero no tenemos prisa ninguna.

Señoras y caballeros:
No necesitan un reloj con minutero, y segundero.
La prisa al centímetro, la angustia al segundo,
Señores, ¿Qué pasa con el cuarto mundo?

Distinguidos caballeros,
que se saludan con los sombreros,
mientras se cargan la fauna, contaminan el agua
y privatizan el cielo.

La OMC contra la Pachamama.
La OMC, el FMI, la Pachamama,
la sociedad anónima, la propiedad privada.
La OMC, el FMI, la Pachamama,

Castellà
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la opinión púbica: la concha de tu hermana.
La OMC, el FMI, la Pachamama,
un Estado Palestino, la pax americana.
La OMC, el FMI, la Pachamama,
la revolución de Cuba, la revolución cubana

No me creo nada, la tierra es plana,
se pone de perico hasta Ana Rosa Quintana.
Decir la verdad, poner el dedo en la llaga,
partirle las narices a Sáenz de Buruaga.

La OMC, el FMI, la Pachamama,
la sociedad anónima, la propiedad privada.
La OMC, el FMI, la Pachamama,
la opinión púbica: Ana Rosa Quintana.
La OMC, el FMI, la Pachamama,
un Estado Palestino, ¿dónde coño está Osama?
La OMC, el FMI, la Pachamama,
l mercado de valores; Jorge Soros, Che Guevara

Sin solución

Vivo en un mundo perdido que no lo consigo:
por más que me aplico no encuentro el camino.
Será mi egoísmo, será mi destino,
pero no encuentro el sentido.

Y es el terror que baja por mi cuerpo,
que me oscurece y se mete por dentro,
que se restriega y siempre jodiendo, y siempre doliendo.

Y siempre la misma canción, siempre la misma canción
ay! sin solución, siempre la misma canción.
Siempre, siempre, sin solución.

Y así es la vida del emigrante:
siempre surcando por tierra extraña,
difícil en España tirar palante,
nadie mira de frente entre tanta gente.

Y es que no lo puedo comprender,
(que nada, me sale bien)
y es que no lo puedo comprender

Y oralele! Juanito dale! No se sienten a descansar,
no se rindan! no se venzan! el baile no ha hecho más que comenzar.
Un planeta hecho conversación, suenan palabras dsd un mismo cielo,
un lenguaje para todos los pueblos, un mismo mar y una misma selva;

aquí es aquí, allá es allá, un indio en el centro social,
un insumiso de la comunidad de cada barrio de cada ciudad;
aquí es aquí, allá es allá, no se rindan! no se venzan!
no se sienten a descansar!!

Escuchaló! sienteló! muévelo!
estos son los ritmos que me salen del corazón

Y siempre la misma canción, siempre la misma canción
ay! sin solución, siempre la misma canción.
Siempre, siempre, sin solución.

Castellà

Carla Bruni

Quelqu´Un M´a dit

On me dit que nos vies
Ne valent pas grand chose,
Elles passent en un instant
Comme fanent les roses.
On me dit
Que le temps qui glisse est un salaud
Que de nos chagrins il s´en fait des manteaux
Pourtant quelqu´un m´a dit...

{Refrain:}
Que tu m´aimais encore,
C´est quelqu´un qui m´a dit
Que tu m´aimais encore.
Serais ce possible alors ?

On me dit
Que le destin se moque bien de nous
Qu´il ne nous donne rien
Et qu´il nous promet tout
Parait qu´le bonheur est à portée de main,
Alors on tend la main
Et on se retrouve fou
Pourtant quelqu´un m´a dit ...

{au refrain}

Mais qui est ce qui m´a dit
Que toujours tu m´aimais?
Je ne me souviens plus
C´était tard dans la nuit,
J´entend encore la voix,
Mais je ne vois plus les traits
"Il vous aime, c´est secret, lui dites pas que
J´vous l´ai dit"
Tu vois quelqu´un m´a dit...

Que tu m´aimais encore,
Me l´a t´on vraiment dit...
Que tu m´aimais encore,
Serais ce possible alors ?

On me dit que nos vies
Ne valent pas grand chose,
Elles passent en un instant
Comme fanent les roses.
On me dit
Que le temps qui glisse est un salaud
Que de nos chagrins il s´en fait des manteaux
Pourtant quelqu´un m´a dit...

Francès

Carlos Baute

amar a dos

Es que una me besa encendida, traviesa
y sin pena me hace olvidar todo,
mientras que la otra es mas que una princesa,
es la calma y un sexto sentido
que salva mi amor, las quiero conmigo
me siento tan solo y tan perdido
mujeres distintas mi aire y mi fuego
como renunciar, uho, oh.(como renunciar)
amar a dos es mi secreto escondido
del fruto prohibido y de un corazón.
amar a dos siempre camino en el filo
pendiendo de un hilo que me ata a su amor,
las quiero conmigo, o se me habre un abismo
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ya no existo, vivo confunfido perdiendo
lo digno por amar a dos, amar a dos.
es que una me da su experiencia,
me encausa la vida con ella se aleja el temor,
mientras que esa chiquilla me da su inocencia
y sin darse cuenta me resucitó
y cuanta ironía, que historia la mía
son las mejores amigas y bajo este acuerdo
la boca se calla y el juego que siga.
amar a dos es mi secreto escondido
de el fruto prohibido y de un corazón.
amar a dos siempre camino en el filo
pendiendo de un hilo que me ata a su amor,
me ata a su amor.
las quiero conmigo, o se me habre un abismo
y ya no existo, vivo confundido perdiendo
lo digno por amar a dos, amar a dos.
amar a dos hoy siento miedo cuanto misterio,
amar a dos esto es enserio no lo comprenden.
amar a dos hoy siento miedo cuanto misterio, estoy al dolor,amar a dos me duele en
medio
yo no lo entiendo.
amar a dos.
tequieropiti, bo.

Te regalo

Hoy amanecí con ganas de enviarte
Algo que te guste y pueda regalarte
Te hice esta canción que es para recordarme..
Que esto es una excusa para declararme
Hoy quiero decirte, voy a adelantarme,
Que mi corazón yo quiero regalarte...

Y los 14.. de febrero enviarte mil flores
Un detalle es, pero valores
Y no te olvides de mi nombre..

Quiero regalarte un pacto de mi parte
Para que tu nunca pienses en dejarme
Y mi corazón desnudo entregarte
Quiero regalarte mi mejor sonrisa
Por si un día lloras, tienes mi alegría
Y te sientas siempre protegida, niña..

Y los 14.. de febrero enviarte mil flores
Un detalle es, pero valores
Y no te olvides de mi nombre..

Te regalo mi orden, mi desorden
Te regalo mi norte, mi horizonte
Mi filosofía, mis historias, mi memoria..
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos, mi locura
Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida

Quiero regalarte besos importantes
Para que me extrañes si no estoy delante
Y me pienses siempre cuando estés de viaje..
Todo lo que pidas voy a regalarte
Haré lo imposibles si no está a mi alcance
Todo lograría para que me ames..

Y los 14.. de febrero enviarte mil flores
Un detalle es, pero valores
Y no te olvides de mi nombre..

Te regalo mi orden, mi desorden
Te regalo mi norte, mi horizonte

Castellà

Mi filosofía, mis historias, mi memoria..
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos, mi locura
Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida

Y para terminar yo quiero regalarte
Préstame atención que esto es importante
Desde que te vi yo quise niña.. enamorarte

Te regalo mi orden, mi desorden
Te regalo mi norte, mi horizonte
Mi filosofía, mis historias, mi memoria..
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos, mi locura
Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida

Carlos Baute

Te regalo

Hoy amanecí con ganas de enviarte
algo que te guste y pueda regalarte
Te hice esta canción que es para recordarme
Esto es una excusa para declararme
Hoy quiero decirte y voy a adelantarme
Que mi corazón yo quiero regalarte

Y los 14 de Febrero enviarte mil flores
Un detalle espero valores
y no te olvides de mi nombre

Quiero regalarte un pacto de mi parte
Para que tu nunca pienses en dejarme
Y mi corazon desnudo entregarte
Quiero regalarte mi mejor sonrisa
Por si un dia lloras tienes mi alegría
Y te sientas siempre protegida niña

Y los 14 de Febrero enviarte mil flores
Un detalle espero valores
y no te olvides de mi nombre

Te regalo mi orden mi desorden,
Te regalo mi norte y mi horizonte,
Mi filosofia, mis historias, mi memoria Eh Eh
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos y locuras
Te daré todo lo que me pidas
Yo por tí daría mi vida

Quiero regalarte besos importantes
Para que me extrañes si no estoy delante
Y me pienses siempre cuando estés de viaje
Todo lo que pidas voy a regalarte
Haré lo imposible así no esté a mi alcance
Yo lo lograría para que me ames

Y los 14 de Febrero enviarte mil flores
Un detalle espero valores
y no te olvides de mi nombre

Te regalo mi orden mi desorden,
Te regalo mi norte y mi horizonte,
Mi filosofia, mis historias, mi memoria Eh Eh
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos y locuras
Te daré todo lo que me pidas
Yo por tí daría mi vida

Y para terminar yo quiero regalarte
Préstame atención que esto es importante
Desde que te vi yo quise niña... Enamorarte

Te regalo mi orden mi desorden,
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Te regalo mi norte y mi horizonte,
Mi filosofia, mis historias, mi memoria Eh Eh
Te regalo mi amor que se acumula
Te regalo mis manos y locuras
Te daré todo lo que me pidas
Yo por tí daría mi vida..

T´estimo Alex ;)

Cat Stevens

Ombra de lluna (Moonshadow)

Tot perseguint una ombra de lluna,
de lluna, de lluna
Saltant i ballant damunt l´ombra bruna,
de lluna, de lluna.

Si mai perdés les meves mans
la meva arada i el meu camp.
Si mai perdés les meves mans
Oh...
No hauria de treballar.

I si mai perdo els meus dos ulls
i els meus colors es tornen fum.
I si mai perdo els meus dos ulls
Oh...
No hauré de plorar mai més.

Tot perseguint una ombra de lluna,
de lluna, de lluna
Saltant i ballant damunt l´ombra bruna,
de lluna, de lluna.

I si les cames perdo jo
no hauré d´agenollar-me més.
I si les cames perdo jo.
Oh...
No hauré de caminar més

I si la boca mai perdés,
i se´m quedés sense cap dent
I si la boca mai perdés.
Oh...
No hauria de parlar més.

Quan vinguin a buscar-me
seguiré el llum fidel.
Quan vinguin a buscar-me
no miris cap al cel.

Tot perseguint una ombra de lluna,
de lluna, de lluna
Saltant i ballant damunt l´ombra bruna,
de lluna, de lluna.
Tot perseguint una ombra de lluna,
de lluna, de lluna
de lluna, de lluna
de lluna, de lluna.

Català

The First Cut Is The Deepest

I would have given you all of my heart
but there's someone who's torn it apart
and she's "taken" almost all that I've got
but if you want, I'll try to love again
baby I'll try to love again but I know

The first cut is the deepest, baby I know
The first cut is the deepest
'cause when it comes to being lucky she's cursed
when it comes to lovin' me she's worst
but when it comes to being loved she's first
that's how I know

The first cut is the deepest, baby I know
The first cut is the deepest

I still want you by my side
just to help me dry the tears that I've cried
cause I'm sure gonna give you a try
and if you want, I'll try to love again
but baby, I'll try to love again, but I know

The first cut is the deepest, baby I know
The first cut is the deepest

'Cause when it comes to being lucky she's cursed
when it comes to lovin' me she's worst
but when it comes to being loved she's first
that's how I know

The first cut is the deepest, baby I know
The first cut is the deepest

Català

Wild world

Am            D7                  G
Now that i´ve lost every thing to you
G           Cmaj7                  F
You say you wanna start something new
F        Dm                       E
And it´s breaking my heart you´re leaeving
E
Baby I´m grievin´
Am                 D7               G
But if you want to leave take good care
G               Cmaj7                 F
Hope you have a lot of nice things to wear
F          Dm                          E   G7
But then a lot of nice things turn bad out there
C  G                Am   F
Oh baby baby it´s a wild world
G                F             C
It´s hard to get by just upon a smile
C  G                Am   F
Oh baby baby it´s a wild world
G                F             C           D  E
I´ll always remember youlike a child, girl

Am                 D7                          G
You know i´ve seen a lot of what the world can do
G             Cmaj7           F
And it´s breaking my heart in two
F         Dm                    E
Because I never want ot see you sad girl
E
Don´t be a bad girl
Am                 D7               G
But if you want to leave take good care
G               Cmaj7                     F
Hope you make a lot of nice friends out there
F          Dm                     E   G7
But just remember theres a lot of bad out there
C  G                Am   F
Oh baby baby it´s a wild world

Anglès
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G                F             C
It´s hard to get by just upon a smile
C  G                Am   F
Oh baby baby it´s a wild world
G                F             C           D  E Am  D7  G  Cmaj7  F  Dm7
I´ll always remember youlike a child, girl
Am  D7  G  Cmaj7  F  Dm7
E              Am
Baby I love you
Am                 D7              G
But if you want to leave take good care
G                C                      F
Hope you make a lot of nice friends out there
F           Dm                    E          G7
But just remember theres a lot of bad out there

Cecilia

Un ramito de violetas

Era feliz en su matrimonio
aunque su marido era el mismo demonio.
Tenía el hombre un poco de mal genio
y ella se quejaba de que nunca fue
tierno.

Desde hace ya más de tres años
recibe cartas de un extraño,
cartas llenas de poesía
que le han devuelto la alegría.

Quién le escribía versos,dime quién era,
quién le mandaba flores por primavera,
quien cada nueve de noviembre,
como siempre sin targeta
le mandaba un ramito de violetas.

A veces sueña y se imagina
cómo será aquel que tanto la estima,
sería un hombre más bien de pelo cano
sonrisa abierta y ternura en las manos.

No sabe quién sufre en silencio
quién puede ser su amor secreto
y vive de día en día
con la ilusión de ser querida.

Y cada tarde al volver su esposo
cansado del trabajo la mira de reojo.
No dice porque lo sabe todo,
sabe que es feliz asi de cualquier modo
porque él es quien le escribe versos,
él su amante,su amor secreto
y ella que no sabe nada mira a su marido y luego calla.

Castellà

Celtas Cortos

20 de abril

VEINTE DE ABRIL DEL NOVENTA
HOLA CHATA ¿CÓMO ESTÁS?
¿TE SORPRENDE QUE TE ESCRIBA?
TANTO TIEMPO ES NORMAL.

PUES ES QUE ESTABA AQUÍ SÓLO
ME HABÍA PUESTO A RECORDAR
ME ENTRÓ LA MELANCOLÍA
Y TE TENÍA QUE HABLAR..

ESTRIBILLO:
¿RECUERDAS AQUELLA TARDE EN LA CABAÑA DEL TURBO?
LAS RISAS QUE NOS HACÍAMOS ANTES TODOS JUNTOS
HOY NO QUEDA CASI NADIE DE LOS DE ANTES
Y LOS QUE HAY
(HAN CAMBIADO) BIS
SÍ.

BUENO PERO ¿TÚ QUÉ TAL? DI
LO MISMO HASTA TIENES CRÍOS
¿QUÉ TAL TE VA CON EL TÍO ESE?
ESPERO SEA DIVERTIDO.

YO LA VERDAD COMO SIEMPRE
SIGO CURRANDO EN LO MISMO
LA MÚSICA NO ME CANSA,
PERO ME ENCUENTRO VACÍO.

ESTRIBILLO

BUENO PUES YA ME DESPIDO
SI TE MOLA ME CONTESTAS
ESPERO QUE MIS PALABRAS
RESUENEN EN TU CONCIENCIA.

PUES NADA CHICA, LO DICHO
HASTA PRONTO SI NOS VEMOS
YO SIGO CON MIS CANCIONES
Y TÚ SIGUE CON TUS SUEÑOS.

ESTRIBILLO

Castellà

A veces

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir
paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo echo en falta no sé si será el amor.
Me despierto por las noches entre una gran confusión
esa gran melancolía está acabando conmigo
siento que me vuelvo loco
me sumerjo en el alcohol
las estrellas por la noche han perdido su esplendor.
He buscado en los desiertos de la tierra y del dolor
y no he hallado más respuesta que espejismos de inlusión
he hablado con las montañas de la desesperación
y su respuesta era sólo el eco sordo de mi voz.
A veces...

Castellà

Cálida trinchera

OTRA VEZ
LA LLUVIA ME ACOMPAÑA EN CASA
UN CAFÉ
Y UN CIGARRITO PA ESTAR BIEN

Y TU ESTÁS
AÚN DORMIDA EN LA CAMA Y BIEN,
VOY A VER
QUIÉN PASA EN LA VENTANA.

Castellà
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ESCRIBIR,
TENGO QUE ESCRIBIR A MI HERMANA
Y COMPRAR
AZÚCAR QUE SE ACABÓ AYER

 Y PASEAR
AL PERRO EN LA MAÑANA PERO NO,
CREO QUE
ME VOLVERÉ A LA CAMA

ESTRIBILLO:
Y ACURRUCADOS EL MUNDO ES DIFERENTE
CALOR HUMANO Y HAMBRE QUE COMPARTIR
Y ADORMECIDOS
Y AMONTONADOS
DE ESTA TRINCHERA NO QUIERO SALIR

ESTÁ BIEN,
ORDENARÉ MI MESA PRONTO,
SI MUJER,
NO TE PREOCUPES QUE LO HARÉ.

POR FAVOR,
LLAMA A NACHO CASTRO Y DILE QUE,
AHORA VOY
A ENSAYAR EN LA MOTO

TE HE DEJAO
UNA NOTA CON LOS RECAOS
POR FAVOR
NO OLVIDES RECOGERME A Y DIEZ

YO TAMBIÉN
TE QUIERO DAME UN BESO QUE ME VOY
CUÍDATE
NOS VEMOS EN LA TARDE.

ESTRIBILLO

Cuéntame un cuento

Cuéntame un cuento
y veras que contento
me voy a la cama
y tengo lindos sueños
Pues resulta que era un rey
que tenia tres hijas
las metió en tres botijas
y las tapo con pez
y las pobres princesitas
lloraban desconsoladas
y su padre les gritaba
que por favor se callaran
las princesas se escaparon
por un hueco que existía
que las llevo hasta la vía
del tren que va para Italia
y en Italia se perdieron
y llegaron a Jamaica
se pusieron hasta el culo
de bailar reggae en la playa
bailando en la playa estaban
cuando apareció su padre
con la vara de avellano
en la mano amenazando
fue tras ellas como pudo y
tropezó con la botella
que tenia genio dentro
que tenia genio fuera
les concedió tres deseos
y ahora felices estamos
y colorín colorado

Castellà

este cuento se ha acabado
Y resulta que este rey
que tenia tres hijas
las metió en tres botijas
y las tapo con pez
Cuéntame un cuento
la enanita junta globos
la que vuela por los aires
la que nos seduce a todos
Cuéntame un cuento
el del ratoncito Pérez
que te deja cinco duros
cuando se te cae un diente
Cuéntame un cuento
que ya creo que estoy soñando
cuéntame un cuento
con música voy viajando
Cuéntame un cuento
que todavía no es tarde
cuéntame un cuento
que la noche esta que arde

El emigrante

ESTA ES LA VIDA DEL EMIGRANTE
DEL VAGABUNDO DEL SUEÑO ERRANTE
COGE TU VIDA EN TU PAÑUELO
CON TU POBREZA TIRA PA LANTE.

ESTRIBILLO 1:
SI ENCUENTRAS UN DESTINO
SI ENCUENTRAS EL CAMINO
TENDRÁS QUE IRTE A ESE LUGAR.
EL POLVO DEL CAMINO
CUBRE TU ROSTRO, AMIGO
CON TU MISERIA A ESE LUGAR.

ESTRIBILLO 2:
UN DIOS MALDIJO LA VIDA DEL EMIGRANTE
SERÁS MAL VISTO POR LA GENTE EN TODAS PARTES
SERÁS ODIADO POR RACISTAS MALEANTES
Y LA JUSTICIA TE MALTRATA SIN PIEDAD.

TODOS HERMANOS TODOS FARSANTES
HACEN MENTIRAS CON LAS VERDADES
BUSCAS TRABAJO Y TIENES HAMBRE
PERO NO HAY SITIO PAL EMIGRANTE.

ESTRIBILLO 1
ESTRIBILLO 2

LA TIERRA DE OCCIDENTE YA NO TIENE VERGÜENZA,
ARRASA NUESTRA TIERRA, NOS ROBA LA RIQUEZA

ESTRIBILLO 3:
(QUE BIEN SE COME DE RESTAURANTE,
CUÁNTA MISERIA PAL EMIGRANTE) BIS

CUÁNTA MISERIA HERMANO
(NUESTROS HIJOS SE MUEREN ESTÓMAGO VACÍO
TÚ LO VES POR LA TELE DESPUÉS DE HABER COMÍO) BIS

ESTRIBILLO 3

AHORA HERMANO

ESTRIBILLO 2

SOMOS DISTINTOS, SOMOS IGUALES
PERO EN LA CALLE NADIE LO SABE
PAN PARA TODOS, TENTEMOS HAMBRE
PERO LOS RICOS NO LO COMPARTEN.
SOMOS DISTINTOS, SOMOS IGUALES
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EL Ritmo del mar

Y si corremos juntos por los ríos
a nadie ya daremos de que hablar
Los vientos se acompañan de palabras
y tu con tu mirada puedes mas
Pues si las flores gritan con las hojas
tus manos gritan al golpear
las sendas que los tiempos han cambiado
y que nadie ya puede enderezar.
Es el agua del ritmo del mar
que a todos los enanos da la sal
cabalga en tu pelo al sembrar
las corrientes submarinas de la mar.
Si te dejas, muchacha, llevar
verás cosas que nunca soñarás
con la música en vena tendrás
la magia que te falta, y a volar
Pero cuídate el rostro, chaval
si quieres seguir gozando, tu verás
si controlas, si sabes cortar
o veremos si tus huesos pueden más

Castellà

En estos días inciertos

EN ESTOS DÍAS INCIERTOS EN QUE VIVIR ES UN ARTE
QUISIERA PODER CANTAR, EN LIBERTAD EXPRESARME
PUES DE TODOS ES SABIDO QUE CENSURAN UNA PARTE
 DE LAS COSAS QUE DECIMOS LOS ARTISTAS Y CANTANTES.

AL COMPA FERMÍN DE NEGU POR DENUNCIAR CON SU ARTE
A LA GENTE UNIFORMADA, CORROMPIDOS Y COBARDES,
LE HAN ACUSADO DE VIOLENTO DE RARITO Y DE MALAJE
Y ASÍ NOS TRATAN AL PUEBLO, CON ENGAÑOS Y A CALLARSE.

ESTRIBILLO:
POR ESO YO PIDO
NO VOY A CALLAR
DÉJANOS CANTAR
EN LIBERTAD
 DE LO BONITO, DE LO FEO Y DE LO INNOMBRABLE
DE ESTA VIDA, DE LA MUERTE Y DE QUIÉN SABE
DE LOS AMORES, LA INJUSTICIA Y DE SU PADRE.

MI AMIGO RUBÉN MUÑOZ UN MURCIANO MUY ENTRAÑABLE
INSUMISO Y NO VIOLENTO, DE ESA GENTE QUE TÚ SABES
CUANDO EJERCÍA SU DERECHO A PODER MANIFESTARSE
SE LO HAN LLEVAO ESPOSAO CON VIOLENCIA Y MALA SANGRE.

ESTRIBILLO

A MI AMIGO FÉLIX ÁNGEL, UN ALAVÉS MUY IMPORTANTE
 COMO HERMANO SOLIDARIO AYUDABA AL EMIGRANTE
 HASTA QUE VINO LA JUSTICIA CON TORTURAS Y CALAMBRES
CON LA INTENCIÓN DE APAGAR LA LLAMA QUE EN TODOS ARDE.

ESTRIBILLO BIS

Castellà

Hay que volver

Como ha pasado el tiempo,
y te ha sentao tan bien,
ahora hay que levantarse,
ahora hay que volver.

Para cantar palabras,
que no sean de papel,
recordar quienes fuimos,
y quien queremos ser.

Castellà

Dime, porqué sin hacer nada,
tu te enfadas conmigo?
en qué mano escondes
ese puñal?
con qué tanto me clavas
si no vale pa na?

Dime, en que lugar del cuerpo
te corro en los celos?
dime en qué lios mentales
andas metido?
cuales son las mentiras
que no te dejan ver?

Como ha pasado el tiempo,
y te ha sentao tan bien,
ahora hay que levantarse,
ahora hay que volver.

Para cantar palabras,
que no sean de papel,
recordar quienes fuimos,
y quien queremos ser.

Mira, quien quiera que te compre,
quien quiera que te aguante
una paciencia elegante,
es lo que hay que tener contigo chaval
eso es lo que hay que tener.

Una amenaza de humo
vuela por tu cabeza,
aprovecho y me esfumo
antes de que me vea,
en la calle está gratis
por suerte para todos
el aire pa respirar.

Como ha pasado el tiempo,
y te ha sentao tan bien,
ahora hay que levantarse,
ahora hay que volver.

Para cantar palabras,
que no sean de papel,
recordar quienes fuimos,
y quien queremos ser.

Como ha pasado el tiempo,
y te ha sentao tan bien,
ahora hay que levantarse,
ahora hay que volver.

Para cantar palabras,
que no sean de papel,
recordar quienes fuimos,
y quien queremos ser.

La senda del tiempo

CELTAS CORTOS - LA SENDA DEL TIEMPO

A veces llega un momento
en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente
pero con ganas de morir
Paseando por las calles
todo tiene igual color
siento que algo echo en falta
no sé si será el amor
Me despierto por las noches
entre una gran confusión
está gran melancolía
está acabando conmigo
siento que me vuelvo loco
me sumerjo en el alcohol
las estrellas por la noche

Castellà
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han perdido su esplendor
He buscado en los desiertos
de la tierra del dolor
y no he hallado más respuesta
que espejismos de ilusión
he hablado con las montañas
de la desesperación
y su respuesta era sólo
el eco sordo de mi voz

la senda del tiempo

A veces llega un momento                    SOL RE
en que te haces viejo de repente            mim DO
sin arrugas en la frente                    SOL RE
pero con ganas de morir                     mim DO
Paseando por las calles                     SOL RE
todo tiene igual color                      mim DO
siento que algo echo en falta               SOL RE
no sé si será el amor                       DO RE SOL

Me despierto por las noches                 SOL RE
entre una gran confusión                    mim DO
está gran melancolía                        SOL RE
está acabando conmigo                       mim DO
siento que me vuelvo loco                   SOL RE
me sumerjo en el alcohol                    mim DO
las estrellas por la noche                  SOL RE
han perdido su esplendor                    DO RE SOL

He buscado en los desiertos                 SOL RE
de la tierra del dolor                      mim DO
y no he hallado más respuesta               SOL RE
que espejismos de ilusión                   mim DO
he hablado con las montañas                 SOL RE
de la desesperación                         mim DO
y su respuesta era sólo                     SOL RE
el eco sordo de mi voz                      DO RE SOL

A veces...

Castellà

La senda del tiempo

RE                    LA
A veces llega un momento
SI                            SOL
en que te haces viejo de repente
RE                    LA
sin arrugas en la frente
SI                   SOL
pero con ganas de morir
RE                    LA
Paseando por las calles
SI                   SOL
todo tiene igual color
RE                         LA
siento que algo echo en falta
SOL       LA       RE
no sé si será el amor
Me despierto por las noches
entre una gran confusión
está gran melancolía
está acabando conmigo
siento que me vuelvo loco
me sumerjo en el alcohol
las estrellas por la noche
han perdido su esplendor
He buscado en los desiertos
de la tierra del dolor
y no he hallado más respuesta

Castellà

que espejismos de ilusión
he hablado con las montañas
de la desesperación
y su respuesta era sólo
el eco sordo de mi voz

Es tota la canço igual

la sienda del tiempo

a veces llega el momento
en que te haces viejo de repente,
sin arrugas en la frente
pero con ganas de morir.
paseando por las calles
todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta
y no se si será el amor.

me despierto por las noches
entre una gran confusión,
está gran melancolía
está acabando conmigo.
siento que nme vuelvo loco
y me submerjo en el alcohol;
las estrellas por la noche
han perdido su esplendor.

a veces llega el momento...

he hablado con los desiertos
de la tierra del dolor,
y no he hallado más respuesta
que espejismos de ilusión.
he hablado con las montañas
de la desesperación,
y su respuesta era solo
el eco sordo de mi voz.

a veces llaga el momento...

Castellà

Legión de mudos

SI TIENES MIEDO A LA VIDA Y TE ASUSTA RESPIRAR,
SI TIENES PÁNICO AL MUNDO Y VES QUE VAS A ESTALLAR,
SI LA VIDA ES UNA MIERDA Y TE VAS A SUICIDAR,
SI TIENES MIEDO A LA GENTE Y TIENES MIEDO DE HABLAR.
SI LA VIDA ES AGRESIVA Y NO LA PUEDES CAMBIAR,
SI TU VIDA ES DEPRESIVA
Y NO ENCUENTRAS UN SENTIDO AL VERBO AMAR.
Y SI YA NO TIENES CARTAS QUE JUGAR.

ESTRIBILLO:
ABRE LOS OJOS, ESPABILA DE UNA VEZ
GRITA Y PELEA Y NO TE DEJES VENCER
NO HAY UN CAMINO, TÚ TE LO DEBES HACER
ESCUCHA HERMANO, PONTE LAS PILAS Y A CORRER.

SI BUSCAS EN LA BASURA
Y NO ENCUENTRAS TU PAPEL,
SI SIGUES EN TU POSTURA
QUERRÁS DESAPARECER
Y SI SALES POR LAS NOCHES
Y NO PARAS DE BEBER
SEGUIRÁS SIEMPRE TAN SOLO
QUE ODIARÁS AMANECER.
SI NO ENCUENTRAS UN AMIGO
Y NO ENCUENTRAS LA MUJER,
SI TE SIENTES TAN PERDIDO
Y NO ENCUENTRAS UN SENTIDO AL VERBO SER
Y SI YA NO TIENES CARTAS QUE PERDER

ESTRIBILLO

EL HOMBRE
HA VENDIDO SU ALMA AL DIABLO

Castellà
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POR LA PASTA, POR ASFALTO
POR UN CUENTO DE HADAS QUE ES FALSO
DESDE QUE NACES YA TE METEN PRISA
A ESTUDIAR, A CURRAR.
EL PRIMERO DE TODO HAY QUE LLEGAR
SOMOS UNA LEGIÓN DE MUDOS
QUE NO SABE NO CONTESTA,
NUNCA OPINA NI MANIFIESTA
CAMINAMOS SIEMPRE SOLOS
SIN PENSAR EN LOS DEMÁS
NOS OPRIMEN POR LA TELE,
POR LA CALLE Y EN EL BAR.
LA VIDA SE HA VUELTO DURA,
NO ES TAN FÁCIL AVANZAR,
DE ESTE CUBO DE BASURA DEBEREMOS ESCAPAR.

ESTRIBILLO

Malos y cobardes

¿QUIÉNES HAN LLENADO LOS MARES DE PODREDUMBRE?
¿QUIÉNES HAN VOLADO CON SUS BOMBAS MI JARDÍN?
¿QUIÉN HA DISPARADO CONTRA NIÑOS INDEFENSOS?
¿QUIÉN HA DESTROZADO TODA ILUSIÓN POR VIVIR?

¿QUIÉNES HAN CAMBIADO LA SONRISA POR EL LLANTO?
¿QUIÉNES HAN MATADO AL NIÑO QUE LLEVO EN MÍ?
¿QUIÉN HA MALTRATADO A ANIMALES INDEFENSOS?
¿QUIÉN HA DISFRUTADO HACIENDO A OTROS SUFRIR?

ESTRIBILLO:
(MALOS Y COBARDES) BIS
ROMPEN ILUSIONES Y SON INSACIABLES
(MALOS Y COBARDES) BIS
NO SERÁN FELICES Y ELLOS BIEN LO SABEN.

¿QUIÉNES HAN VIOLADO A LOS DERECHOS HUMANOS?
¿QUIÉNES HAN TORCIDO MI CAMINO JUNTO A TI?
¿QUIÉN HA ATROPELLADO LA VIDA DE MURUROA?
¿QUIÉN HA TORTURADO DE UNO A OTRO CONFÍN?

¿QUIÉNES HAN ROBADO A LOS POBRES DE LA TIERRA?
¿QUIÉNES HAN LLENADO CON DINERO SU EXISTIR?
¿QUIÉN HA INCENDIADO LOS BOSQUES DE MEDIO MUNDO?
¿QUIÉN HA MARGINADO AL EMIGRANTE INFELIZ?

ESTRIBILLO

Castellà

No nos podrán parar

NACIMOS HACE UNOS AÑOS
EN PUCELA CAPITAL
NOS LLAMAMOS CELTAS CORTOS
Y EMPEZAMOS A TOCAR.

NECESITAMOS MUCHO ESFUERZO
Y A BASE DE CURRAR
SI CONTAMOS CON VOSOTROS
DAREMOS MUCHO QUE HABLAR.

JUNTAMOS ALGÚN DINERO
PA VIVIR CON DIGNIDAD
NUNCA NOS FUERON LOS LUJOS,
SOMOS GENTE MUY NORMAL.

CONOCEMOS MUCHA PEÑA DÍA Y NOCHE SIN PARAR,
ENTRE TANTO ALGÚN AMIGO SE  NOS HA QUEDAO PA ATRÁS

ESTRIBILLO:
NO, NO NOS PODRÁN PARAR
SOMOS CELTAS CON GANAS DE LUCHAR

Castellà

NO, NO NOS PODRÁN PARAR
RESPIRAR ES IGUAL QUE TOCAR.
NO, NO NOS PODRÁN PARAR
NO SOLEMOS MIRAR HACIA ATRÁS.
NO, NO NOS PODRÁN PARAR
VUESTRA FUERZA NOS HARÁ CAMINAR.

HASTA HOY HEMOS LLEGADO
AÚN CON GANAS DE LUCHAR
CON GANAS DE SER MEJORES
Y CAMBIAR LA REALIDAD

MANTENEMOS ILUSIONES QUE NO NOS PODRÁN ROBAR
LOS AMIGOS, LOS AMORES, LAS GANAS DE DISFRUTAR.

SEGUIREMOS INSISTIENDO
EN QUE EL MUNDO HAY QUE CAMBIAR
SI SIGUEN ASÍ LAS COSAS
LA TIERRA VA A REVENTAR

SEGUIMOS HACIENDO AMIGOS, ENEMIGOS SIEMPRE HABRÁN.
PERO TODOS A SU SITIO, EL CONCIERTO VA A EMPEZAR.

ESTRIBILLO X3

Pesadilla y realidad

UN SER HUMANO VACÍO
DOS NIÑOS MUERTOS EN TU PORTAL
TRES LUNAS LLORANDO SANGRE
Y NO PUEDO RESPIRAR
CUATRO SENTENCIAS DE MUERTE
CINCO UNIFORMES PARA MATAR
SEIS BOMBAS EN TIERRA AJENA
Y NO PUEDO DESCANSAR.

ESTRIBILLO:
(NO, LA PESADILLA ME VA A MATAR
NO, SI DESPIERTO ES REALIDAD) BIS

SIETE DICTADORES LOCOS
OCHO MONTAÑAS SIN VIDA YA
NUEVE OCÉANOS SECOS
Y YA NO PUEDO LLORAR

DIEZ NIÑOS QUE ESTÁN HAMBRIENTOS
ONCE HOMBRES GORDOS A REVENTAR
DOCE LADRONES DE INGENUOS
Y YA NO PUEDO GRITAR.

ESTRIBILLO BIS

Castellà

Que voy a hacer yo?

Yo era un pobre muchacho, un pringao de té de un barrio,un currela, un tiradete, un
chaval un fracasado, de esos que se la trae roja lo que diga el telediario,botletines
oficiales.Solo conocia a mí barrio.
¿Que voy a hacer yo?
¿que puedo hacer yo?
De quien debo defender-me si no conozco enemigos, si el sonido de las balas ya me
produce terror
¿Que voy a hacer yo?
¿que puedo hacer yo?

Este presente tan chungo, se convirte en gran futuro, soy joven uniformado con galones
en los puños.Esto s lo que me faltaba lo que simpre habia anciado,  en la que alguien me
ordenara i me mandaran hacer fregados
¿Que voy a hacer yo?
¿que puedo hacer yo?
De quien debo defender-me si no conozco enemigos, si el sonido de las balas ya me
produce terror
¿Que voy a hacer yo?
¿que puedo hacer yo?
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Algo que tambien me gusta es una torta de vez en cuando, pa no olvidar de donde vengo
y saber quien tiene el mando.Lo más hermoso de todo es ser util a la patria de esta forma
en que lo hago. o en mi pecho con 2 balas
¿Que voy a hacer yo?
¿que puedo hacer yo?
De quien debo defender-me si no conozco enemigos, si el sonido de las balas ya me
produce terror
¿Que voy a hacer yo?
¿que puedo hacer yo?
¿Que voy a hacer yo?
¿que puedo hacer yo?

Romancede Rosabella y Domingo

Entre todas la más bella una flor de mi jardín
mas bella que un querubín y se llama Rosabella
Rosabella sube y baja por las calles de la aldea
y su cadera menea y enloquece a quien la ama
Pero ella tiene un problema que a ojos vista la remata
y es que nunca ha confesado que en verdad es un muchachín
Ayayay, tu me matas, si
con tu mulata
ay ay ay tu me matas si
con tu mulata
Rosabella va a la plaza los viernes en el mercado
y sólo compra manzanas en el puesto de un mulato
a él dedica sus sonrisas a el dedica sus miradas
y se besan a escondidas y se aman en luna clara
Este mulato tan guapo se llama Domingo Pérez
es el mas chulo del barrio a quien quieren las mujeres
Los padres de Rosabella la han casado con Domingo
es hijo de campesinos un muchachito muy lindo
nadie sabe que Domingo en verdad es una mulata
que vestida de chiquillo ha dado a todos la lata
y ya los padres felices respiran por fin tranquilos
han encontrado salida a este cruce de caminos

Castellà

Siempre tarde

NUNCA LLEGO A LA HORA APROPIADA
O PRONTO O TARDE CUANDO YA NO QUEDA NADA
OIGO CAMPANAS Y NUNCA ME ENTERO DÓNDE
HOY TUS PALABRAS EN UN RÍO QUE SE ESCONDE

ESTRIBILLO:
Y YA VES OTRA VEZ HE LLEGADO TARDE A MI DEBER
Y YA VES Y DEMASIADO TARDE A TU QUERER
Y AHORA ESTOY SOLO

SOLO A LA PUERTA, VOY MIRANDO EN LA VENTANA
SOLO EN LA FIESTA CON LÁGRIMAS EN EL ALMA
SÓLO ESPERANDO QUE ALGÚN DÍA LLEGUE A TIEMPO
SÓLO ESPERANDO QUE VUELVAS A MI RECUERDO.

ESTRIBILLO

VOY A BUSCARTE AL OTRO LADO DEL CIELO
VOY A BUSCARTE ME ENREDO ENTRE TU PELO
VOY A ENCONTRARTE AUNQUE SEA DANDO HACHAZOS
PARA AMARTE ENTRE LAS RAMAS DE MIS BRAZOS.

ESTRIBILLO

Castellà

Skaparate nacional

ÚLTIMAMENTE MI PADRE PIENSA
QUE LEO TEBEOS EN LUGAR DE PRENSA
PORQUE ME RÍO CADA VEZ MÁS
SIEMPRE QUE LLEGO A LA SECCIÓN NACIONAL
QUE SI EL MINISTRO, QUE SI ROLDÁN,
QUE SI UN BANQUERO DEL CASO GAL
QUE SI LOS FONDOS NO SÉ ANDE ESTÁN
ALGUIEN ME LO TIENE QUE EXPLICAR

ES EL PAÍS DE DON PIMPÓN
AHORA MANGAS TÚ MAÑANA YO
SI SE TE OCURRE ABUSAR
FÁCIL TE NOMBREN GENERAL

VOY POR LA CALLE NO VEO NI A DIOS,
Y ES QUE HAY PARTIDO DE LA SELECCIÓN
Y SI GANAMOS __________________________
LAS PAPELERAS NOS DA POR PRENDER
Y SI PERDEMOS SE VAN A ENTERAR
TODOS LOS BARES AL VERLOS LLEGAR
QUE SI UN PENALTI NO QUISO PITAR
QUE YO A ESE TÍO LO VOY A MATAR

ES EL PAÍS DE DON BALÓN
POR MI EQUIPO MANIFESTACIÓN
SI SE TE OCURRE DESTACAR
ALCALDE SEGURO EN TU CIUDAD

NO HAY TERTULIAS DESPUÉS DE COMER
A LUIS ALFREDO TENEMOS QUE VER
CON MÁS DEVOTOS QUE EN RELIGIÓN
VAYA CLASE SEÑOR CULEBRÓN
AY, QUÉ GOZADA CAMBIAR DE CANAL
CADA MINUTO DESDE MI SOFÁ
QUÉ COMPETENCIA, QUÉ CALIDAD
CUANDO SE TRATA DE PUBLICIDAD

ES EL PAÍS TELEVISIÓN
 LO QUE TÚ MANDES MI SEÑOR
SI CUENTAS CHISTES SIN PARAR
TENEMOS HÉROE NACIONAL.

ES EL PAÍS DE DON PIMPÓN
ES EL PAÍS DE DON BALÓN
ES EL PAÍS TELEVISIÓN
SANCHO Y QUIJOTE SIN SOLUCIÓN.

Castellà

Tranquilo Majete

CELTAS CORTOS - TRANQUILO MAJETE
Si en la tierra de los croatas
a ostia limpia está el mogollón
si en Somalia mueren como ratas
como ves en televisión
si en España el aumento del paro
ya va por el tercer millón
y si el campo se va a la mierda
y el poder huele a corrupción
Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo
tranquilo majete en tu sillón (bis)
Si hoy el SIDA es un primo hermano
que hace muy gozoso el amor
si la mili acaba con todos
y este grito de insumisión
si en Latinoamérica matan
a los indios sin compasión
si Amazonas estira la pata
y si aumenta la polución
Tranquilo ...
Si estudiar vale para poco
al buscar tu colocación
si los bares los cierran pronto
porque hay que ser europeos
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si para alquilar una casa
tienes que empeñar un riñón
si no hay parques ni carril bici
y solo hay contaminación
Tranquilo ...

Cesk Freixas

A Catalunya el meu pais

Néixer en una terra que em pertany,
i sentir l´orgull d´una llengua
que he après a estimar
D´un País de només una bandera,
de quatre barres fetes de sang;
que el meu parlar i el meu tarannà fa bategar,
quan el meu cor estima el català.

Nèixer en una terra que em pertany
i sentir l´orgull d´una llengua que he aprés a estimar
d´un pais de només una bandera
de cuatre barres fetes de sang
que el meu parlar i el meu tarannà
fà bategar, quan el meu cor estima el català

Paraules escrites amb amor,
a una Terra, una llengua
A Catalunya, el meu país.

Paraules escrites amb amor,
a una Terra, una llengua
A Catalunya, el meu país.

Quan convé seguem cadenes fins que no en quedi cap més,
llibertat per tots els pobles que resten oprimits.
Si ells segueixen imposant, nosaltres seguim batallant...

Quan convé seguem cadenes fins que no en quedi cap més,
llibertat per tots els pobles que resten oprimits.
Si ells segueixen imposant, nosaltres seguim batallant...

Quan convé seguem cadenes fins que no en quedi cap més,
llibertat per tots els pobles que resten oprimits...

[Als països catalans, alçem el somni cap a la llibertad]

Català

A catalunya, el meu país

Néixer en una terra que em pertany,
i sentir l´orgull d´una llengua
que he après a estimar.
D´un País de només una bandera,
de quatre barres fetes de sang;
que el meu parlar i el meu tarannà fa bategar,
quan el meu cor estima el català.

Paraules escrites amb amor,
a una Terra,
un País,
una llengua.

A Catalunya, el meu país.

(Marc Freixas)
-

Català

Quan convé seguem cadenes fins que no en quedi cap més,
llibertat per tots els pobles que resten oprimits.
Ells segueixen imposant, nosaltres seguim batallant...

Amiga

He trobat la cançó
a la boca del meu poble,
aquell que comença a Xàtiva
i m´ha dut la veu de Filio.

He passat per Vilafranca
on he crescut amb els companys,
i he tornat a la meva vall,
a les arrels, amb els records.

L´aigua fosca d´aquest riu
m´ha ensenyat a respectar-lo,
a entendre què vol dir amor,
i també tenir enemics.

Estimo tant la font
que sovint canto per ella,
com tot allò que vull
i necessito per aprendre.

La cançó em salvarà com un escut
i cantaré amb la veu
d´aquells a qui no deixen dir res.

He trobat una amiga
en la cançó,
que m´acompanya
i m´alimenta les raons.

L´amiga que no s´asseu
davant d´aquells
que parlen amb la boca plena
i tenyeixen el futur de submissió.

Ella m´ha alimentat
fins despertar-me,
i no hi haurà treva
en aquestes veus i el cant.

Et dono una cançó
per tot el que comença,
i posaré a les teves mans
el valor, la il·lusió i un somriure.

La cançó em salvarà com un escut
i cantaré amb la veu
d´aquells a qui no deixen dir res.

Per tots aquells companys que m´han robat,
i en el combat han perdut vida...
però tornaran.

Català

avui serem el món

Com una carícia,
el clavell a la solapa
i els colors en el somriure.
La sempre nostra lluna plena,
l´abraçada tendra i llarga,
disparant ganes de viure. (bis)

La teva presència,
ànima alliberadora,
el batec de l´existència.
Clara i lleugera, en terra ferma,
apuntalen la bandera
les arrels de la consciència.
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Lluita i vida
i els estels que onegin lliures!
Avui serem el món,
parlarem tots.
Lluita i vida
i els estels que onegin lliures!
De la lluna a les estrelles,
la revolta es porta al cor.

Ets la veu i el dia,
l´origen dels nostres passos,
l´herència de cada vida.
El tacte suau de la poesia,
aquesta estranya mania,
de somiar per sobreviure.

Lluita i vida
i els estels que onegin lliures!
Avui serem el món,
parlarem tots.
Lluita i vida
i els estels que onegin lliures!
De la lluna a les estrelles,
la revolta...

Lluita i vida
i els estels que onegin lliures!
Avui serem el món,
parlarem tots.
Lluita i vida
i els estels que onegin lliures!
De la lluna a les estrelles,
la revolta es porta al cor.

cançons lliures

Tancades a dins de les gabies
expulsats molt lluny de aquí
decidint deixar la llum
amagats dins la nit
cercant la llibertat per tots els pobles
sabotejant el poder dels rics
regalant el més gran tresor
l’amor de mares a fills

S’escolta en el vent
les cançons lliures
que s’estan escrivint
amb les seves vides
amb les seves vides

I quanta somnis ens negaran companys
quant de temps ens ho mirarem
ningú pot fer sentir-te lliure
ho has de fer tu mateix
i una abraça de per tots els que s’amaguen
clandestins entre tanta gent
a trenc d’alba l’amor creix
resistiu sempre ferms

S’escolta en el vent
les cançons lliures
que s’estan escrivint
amb les seves vides
amb les seves vides

I quanta somnis ens negaran companyes
quant de temps ens ho mirarem
ningú pot fer sentir-te lliure
ho has de fer tu mateixa
i una abraça de per totes els que s’amaguen
clandestines entre tanta gent
a trenc d’alba l’amor creix
resistiu sempre ferms
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S’escolta en el vent
les cançons lliures
que s’estan escrivint
amb les seves vides
amb les nostres vides
amb totes les vides
amb les vostres vides
amb les nostres vides
amb les seves vides
amb totes les vides.

Codi 777

Desallotjant la terra per ordre d´evacuació,
codi 777 en el llibre d´instruccions.
Les naus enfilen cap a Mart una nova invasió,
el planeta roig amenaçat de destrucció...

Una nit no és res si no ets amb mi...

I mentrestant la gent va pujant a l´últim vagó,
algú s´ocupa dels pobres sense compassió.
"No patiu que l´oncle Sam ja està aquí per salvar el món",
els rebels s´aixequen a Mart amb la primera manifestació...

Una nit no és res si no ets amb mi...

(Si al final tot és igual, tirant la sort, tirant els daus,
si he nascut per estar boig, també he nascut per trencar el joc)

I el codi 777 del manifest alternatiu
col•loca als insurgents al capdavant de la revolta,
del tercer al quart planeta, quilòmetres que es poden salvar
construint la unitat popular, barri a barri, poble a poble,
perquè ara ja no són desenes, ara són milers
les persones que s´han quedat a la Terra, aquí, per salvar el món...

Una nit no és res si no ets amb mi...
Eh! Eh! Que bona la rumba per sembrar la il•lusió...
Una nit no és res si no ets amb mi...

Català

Dies i nits d'amor i de guerra

Arribaràs cansada a casa
després de treballar,
obriràs, lenta, la porta,
et pesarà el dia a les mans.

Veuré com entres a la sala,
m’aixecaré i m’abraçaràs,
caurem rient, sense parlar-nos,
al millor lloc d’aquell sofà.

A fora, la fosca ens banyarà
i alguna espurna de la pluja
esquitxarà tots aquells vidres
que més tard s’entelaran.

Mullarem de negre els gots
i beurem buscant el delit,
més en els nostres cossos,
que en els glops distants de vi.

- Què hi ha, com ha anat el dia?
- Tenia ganes de plegar.
- Et regalo el sol, per tu, bonica.
I l’abraçada em sorprendrà.

- M’has trucat... ha passat res?
- Només volia dir-te “nosaltres”.
- Ja t’ho vaig dir: no passaran!
I em semblaràs més tendra que abans.

Català
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Vessarà de ple el nostre món
i et pintaré amb aquests dits
els llavis que en el dibuix no tens
per cuidar les nostres nits.

Just abans d’agafar el son
amagaré sota el coixí
alguna rosa groga
que ens salvi el tu i el mi.

M’estrenyeràs el nom amb força.
- Vull que sempre sigui així…
S’escaparà alguna promesa:
- A mi més, ho sento aquí…

- Ets tu! Sempre ho he vist tan clar!
Les gotes ja hauran parat.
- Ja t’ho vaig dir: no passaran!
I et fiaré el cel, la lluna i la mà.

Repicaran martells a l’obra
i xisclarà el despertador,
alguna cosa t’il•luminarà,
serà el sol o la tardor.

Quedarà encara algun tirà
que vencerem amb la unitat,
i armarem aquesta revolució;
dies i nits de guerra i amor.

Dies i nits d´amor i de guerra

Arribaràs cansada a casa
Després de treballar
Obriràs lenta la porta
i et pesarà el dia a les mans

Veuré com entres a la sala
M’aixecaré i m’abraçaràs
Caurem rient sense parlar-nos
Al millor lloc d’aquell sofà

La font* a la foscor ens banyarà
I en una espurna de la pluja
Esquitxarà tots aquells vidres
Que més tard s’entelaran

Mullarem de negre els gots
I beurem buscant el delit
Més en els nostres cossos
Que en els distants grups de vi

Que hi ha, com ha anat el dia?
Tenia ganes de plegar
Et regalo el sol per tu bonica
I una abraçada em sorprendrà

M’has trucat, a passat res?
Nomes volia dir-te nosaltres
Ja t’ho vaig dir, no passaran
I em semblaràs més tendra que abans

Naixerà de ple el nostre món
I et pintaré amb aquests dits
Els llavis que en el dibuix no tens
Per cuidar les nostres nits

Just abans d’agafar el son
Amagaré sota el coixí
Alguna rosa groga
Que ens salvi el tu i el mi

M’estrenyeràs el nom amb força

Català

Vull que sempre sigui així
S’escaparà alguna promesa
A mi més, ho sento aquí

Ets tu sempre ho he vist tan clar
Les gotes ja hauran parat
Ja t’ho vaig dir, no passaran
I et fiaré el cel, la lluna i la mar

Repicaran martells a l’obra
I xisclarà el despertador
Alguna cosa t’il•luminarà
Serà el sol o la tardor

Quedarà encara algun tirà
Que vencerem amb la unitat
Firmarem aquesta revolució
Dies i nits de guerra i amor

*(potser alguna part de lletra no és del tot correcte, ajudeu-me i rectifiqueu-la si cal)

Dies i nits d´amor i de guerra

Arribaràs cansada a casa
després de treballar
obriràs lenta la porta
i et pesarà el dia a les mans

Veuré com entres a la sala
m’aixecaré i m’abraçaràs
caurem rient sense parlar-nos
Al millor lloc d’aquell sofà

A fora la fosca ens banyarà
I en una espurna de la pluja
Esquitxarà tots aquells vidres
Que més tard s’entelaran

Mullarem de negre els gots
i beurem buscant el delit
més en els nostres cossos
que en els distants grups de vi

-Que hi ha, com ha anat el dia?
tenia ganes de plegar
et regalo el sol per tu bonica
I una abraçada em sorprendrà

-M’has trucat, a passat res?
nomes volia dir-te: nosaltres
Ja t’ho vaig dir, no passaran
I em semblaràs més tendra que abans

Naixerà de ple el nostre món
i et pintaré amb aquests dits
els llavis que en el dibuix no tens
per cuidar les nostres nits

Just abans d’agafar el son
amagaré sota el coixí
alguna rosa groga
que ens salvi el tu i el mi

M’estrenyeràs el nom amb força
vull que sempre sigui així
s’escaparà alguna promesa
a mi més, ho sento aquí

Ets tu sempre ho he vist tan clar
les gotes ja hauran parat
ja t’ho vaig dir, no passaran
i et fiaré al cel, la lluna i la mar

Repicaran martells a l’obra
i xisclarà el despertador
alguna cosa t’il·luminarà
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serà el sol o la tardor

Quedarà encara algun tirà
que vencerem amb la unitat
Firmarem aquesta revolució
Dies i nits de guerra i d´amor...

**

El bosc de les fades

El bosc de les fades queda lluny de la ciutat,
nimfes, follets i nans se la miren, -ai, pobres humans!-
Zona arreserada del terrible infecte urbà,
l´última fada encara juga sota el bosc de l´arç...

Ha mort un indigent, els blaus l´han apallissat,
l´alcalde, amb la mà dreta, com sempre ho ha negat...
-no hi ha hagut tortura, no hi ha hagut assassinat-,
és la seva feina la de matar immigrants.

Un brot incontrolat de SIDA acaba d´arribar,
les mosques, abans gent, van caient als hospitals...
-buides les arques, pressupost rebentat-
l´alcalde en roda de premsa: -s´ha de mirar per la ciutat-.

És novembre a la ciutat, les gotes sobre l´asfalt,
la Convenció Ambiental sota l´abocador incontrolat...
és la pluja àcida, ambient contaminat,
no queda cap riu amb un sol peix sense matar.

Mafalda es ven al carrer, a casa és maltractada,
a l´alcalde no li agrada, -s´ha de mirar per la ciutat-,
com la seva filla, ni tan sols se n´ha adonat,
a l´Avinguda de París, vuit hores i encara ha de robar...

Cada fada morta és un infant que no hi creu,
la civilització les va matant; tu segueix cantant...
L´últim crit ha deixat anar tota la passió,
queda l´esperança si encara es creu amb amb la il•lusió...

"Quan un nen diu que no creu en les fades, en cau morta una;
aquesta és la raó que en quedin tan poques".
(James Barrie, autor de Peter Pan)

Català

el camí cap a nosaltres

Va arribar l´estiu
amb el cafè d´aquell matí,
escoltant Serrano i Jara
davant del quadre
que vas pintar a Jenín.

València es desbordava
de tendresa aquella nit,
començava a sortir el sol
amb el tramvia
de camí cap a Aberdeen.

Després de parar a Niça
on vaig fer nit per descansar,
en algun quiosc de Sàsser
vaig comprar
el bitllet cap a Güímar.

Amb Ajaccio a la mirada
vaig fer escala a Bilbao,
despertava a un altre cel

Català

dins la vesprada,
i Santiago es veia immens.

En el camí cap a nosaltres
no hi ha més lloc que el que tracem
no hi ha més món que el que volem.
En el camí cap a nosaltres
el somriure serà l´arma,
el nord, el lloc i l´abraçada.

L´última batalla
la vam perdre
en el primer comiat.

Gairebé al mateix temps
que amb tu lliscava el pinzell,
coneixia Galeano
i Jean-Paul Sartre
fent del maig un lloc etern.

Va ser prop d´El Aaiun,
allà, on vaig perdre el compte, ja,
de les voltes, dels camins,
fins arribar
a les portes de Jenín.

En el camí cap a nosaltres
no hi ha més lloc que el que tracem,
no hi ha més món que el que volem.
En el camí cap a nosaltres
el somriure serà l´arma,
el nord, el lloc, la barricada.

L´última batalla
la vam perdre
en el primer comiat.

He de partir-me en dos

No us penseu que és per qüestió de vici,
que ningú s´aixequi encara que el miri,
ja fa dies que acabo discutint amb la gent,
perquè diu que jo canto coses indecents...

T´estimo, amor meu,
no em deixis sol.
No et vull sentir tan lluny,
mira que jo ploro...

Ho veuen? Ja sóc decent; m´ha sigut fàcil.
Que el públic s´agrupi i que m´aclami.
Que s´apropin els nens, tots els amants del ritme.
Que es quedin asseguts els intel·lectuals...

He de partir-me en dos...
Uns diuen que aquí,
altres diuen que allà,
i jo només vinc a dir,
només vinc a cantar,
i no importa la sort
que pugui tenir
una cançó.

Uns diuen que aquí,
altres diuen que allà,
i jo només vinc a dir,
només vinc a cantar,
i no importa que després
em suspenguin l´actuació...

Jo també vaig cantar en tons menors,
també vaig tenir tots aquests dolors.
Jo també semblava que cantés com un sant,
també vaig repetir en més de cent i mil cants;

T´estimo, amor meu...
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Però vaig aventurar-me amb més assumptes,
i van aparèixer causes, atzars i lluites;
l´amnistia, el carrer, la cançó de protesta,
i el poeta del poble es va posar de moda...

He de partir-me en dos...

Jo voldria cantar encaputxat
i després barrejar-me al vostre costat,
encara que així no hagués conegut
alguns racons de la terra i a persones com tu...

T´estimo, amor meu...

No repetiré més aquesta tornada,
veig que alguns ulls m´encenen amb mala mirada,
i si us sóc sincer temo no ser interpretat,
gairebé sempre el què passa és que algú ha malpensat...

He de partir-me en dos...

La princesa de la revolta

Què li passa a la princesa que no creu en el seu rei?
Genocidi ideològic de la terra cap al castell...
Què li passa a aquest poble que no pensa igual que ell?
La terra per qui la treballa, sonen les veus i crida la gent...

Ha començat un altre dia a les contrades del Senyor,
avui els bufons de la Cort respiren ja un xic millor...
Camperols i gent de poble es dirigeixen a Palau,
la Princesa de la Revolta ha deixat anar el primer crit de por...

No deixis mai de bategar
el sentiment de llibertat,
no deixis mai d´anar endavant,
aquest cop el poble vencerà...
la Princesa de la Revolta!

Els guàrdies, a peu de porta, són atacats amb pedres i foc,
la resposta ha començat, aquest és només el primer avalot...
El castell mor entre flames, el poble ho celebra amb els seus cants,
sense rei i cap cadena, la princesa clava els seus ulls a la mort...

No deixis mai de bategar
el sentiment de llibertat,
no deixis mai d´anar endavant,
aquest cop el poble vencerà...
la Princesa de la Revolta!

Català

La princesa de la revolta

Què li passa a la princesa
que no creu en el seu rei?
Genocidi ideològic
de terra cap al castell
I què li passa a aquest poble
que no pensa igual que ell?
La terra per qui la treballa
sonen les veus i crida la gent.

Ha començat una altra via
a les contrades del senyor.
Avui els bufons de la cort
respiren ja un xic millor.
Camperols i gent del poble
es dirigeixen a palau.
La princesa de la revolta
ha deixat anar el primer crit de por.

Català

No deixis mai de bategar
els sentiment de llibertat
No deixis mai d´anar endavant
Perquè tot el poble avançarà. (x2)
LA PRINCESA DE LA REVOLTA

Els guardians a per de porta
són atacats amb pedres i foc,
la resposta ha començat
aquest és només el primer avalot.
El catell mor entre flames,
el poble ho celebra amb els seus cants.
Sense rei ni cap cadena
la princesa clava els ulls a l´amor.

No deixis mai de bategar...

La semarreta

Jo sóc fill de família molt humil,
tan humil que d´una cortina vella
una samarreta em feren;
vermella.

D´ençà, per aquesta samarreta,
no he pogut caminar ja per la dreta.
He hagut d´anar a contracorrent
perquè jo no sé què passa
que tothom que em ve de cara
porta el cap topant a terra.

D´ençà, per aquesta samarreta,
no he pogut sortir al carrer,
ni treballar al meu ofici: fer de ferrer.
He hagut de, en el camp, guanyar jornals,
així la gent ja no em veia:
jo treballava amb la corbella.

I dins de tots aquests mals,
sé treballar amb dues coses:
amb el martell i la corbella.

Gairebé no comprenc perquè la gent,
quan em veia pel carrer
em cridava: progressista!
Jo crec que tot això era
promogut pel seu "despiste".

Potser d´altres, en aquestes circumstàncies,
ja haguessin canviat de samarreta...
Però jo, que m´hi trobo molt bé amb ella,
perquè abriga, i me l´estimo,
i li prego que mai no se´m faça vella...

Català

La vida fugint

La vida fugint

Obres els ulls i veus que no estaves somiant,
poses els peus a terra i comences a caminar.
T´esperen a la porta vestits igual que fa vint anys,
el mateix verd de sempre, quasi els olores la sang.

En el temps que dura una paraula,
han segrestat la teva innocència.

El teu somni per ells ara és massa car,
no te´l podràn comprar i ho hauràn de dissimular.
Engegaràn la maquinària de l´Estat,
recorreràs mig món, llit i tortura tot pagat.

En el temps que dura una paraula,
han segrestat la teva innocència.
Si aquesta és la coherència de la nostra vida,

Català
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la desobediència segueix sent l´única sortida.

Saps bé que el teu somni ho és
perquè sempre ho serà,
i viure amb ell és tan sincer
com la tendresa de lluitar.
Alguna ment malalta
sembla que no ho veu tan clar.
Instruments del poder,
la percussió sobre el teu cap.

En el temps que dura una paraula,
han segrestat la teva innocència.
Si aquesta és la coherència de la nostra vida,
la desobediència segueix sent l´única sortida.

Potser és cert que el nostre pas
és petit i poc ample.
Imprescindible no abandonà´s
l´essència de la batalla.
Si aquesta és la coherència de la nostra vida,
la desobediència segueix sent l´única sortida.

Les cançons lliures

Tancades a dins de les gàbies,
expulsats molt lluny d´aquí,
decidint deixar la llum,
amagats dins la nit...

Cercant la llibertat per tots els pobles,
sabotejant el poder dels rics,
regalant el més gran tresor,
l´amor de mares a fills...

S´escolten al vent
les cançons lliures
que s´estan escrivint
amb les seves vides...

I quants somnis ens negaran, companys,
quant de temps ens ho mirarem?
ningú pot fer sentir-te lliure,
ho has de fer tu mateix...

Una abraçada per tots els que s´amaguen
clandestins entre tanta gent...
a trenc d´alba l´amor creix,
resistiu sempre ferms...

S´escolten al vent
les cançons lliures
que s´estan escrivint
amb les seves vides...

I quants somnis ens negaran, companyes,
quant de temps ens ho mirarem?
ningú pot fer sentir-te lliure,
ho has de fer tu mateixa...

Una abraçada per totes les que s´amaguen
clandestines entre tanta gent...
a trenc d´alba l´amor creix,
resistiu sempre ferms...

Català

L´última fada

El bosc de les fades queda lluny de la ciutat,
nimfes, follets i nans se la miren, ai, pobres humans!
Zona arreserada del terrible infecte urbà,
l´última fada encara juga sota el bosc de l´arç...

Ha mort un indigent, els blaus l´han apallissat,
l´alcalde, amb la mà dreta, com sempre ho ha negat...
-no hi ha hagut tortura, no hi ha hagut assassinat-,
és la seva feina la de matar immigrants.

Un brot incontrolat de SIDA acaba d´arribar,
les mosques, abans gent, van caient als hospitals...
buides les arques, pressupost rebentat
l´alcalde en roda de premsa: -s´ha de mirar per la ciutat-.

És novembre a la ciutat, les gotes sobre l´asfalt,
la Convenció Ambiental sota l´abocador incontrolat...
és la pluja àcida, ambient contaminat,
no queda cap riu amb un sol peix sense matar.

Mafalda es ven al carrer, a casa és maltractada,
a l´alcalde no li agrada, -s´ha de mirar per la ciutat-,
com la seva filla, ni tan sols se n´ha adonat,
a l´Avinguda de París, vuit hores i encara ha de robar...

Cada fada morta és un infant que no hi creu,
la civilització les va matant; tu segueix cantant...
L´últim crit ha deixat anar tota la passió,
queda l´esperança si encara es creu amb amb la il•lusió...

Català

L´última fada

"Quan un nen diu que no ceru en les fades, en cau una morta; aquesta és la raó que en
quedin tan poques"
     (James Barrie, autor de Peter Pan)

El bosc de les fades queda lluny de la ciutat,
ninfas,follets i nans se la miren,-ai, pobres humans!-
Zona arrecerada del terrible infecte urbà,
l´ultima fada encara juga sota el bosc de l´arç...

Ha mort un indigen, els blaus l´han apallissat,
l´elcalde,amb la mà dreta,com sempre ho ha negat...
-no hi ha agut tortura,no hi ha agut assassinat-,
és la seva feina la de matar immigrants.

Un brot incontrolat de SIDA acaba d´arribar,
les mosques, abans gent, van caient als hospitals...
-buides les arques, presupost rebentat-
l´alcalde amb roda de premsa:-s´ha de mirar per la ciutat-.

És novembre a la ciutat, les gotes l´asfalt la Convenció Ambiental sota l´abocador
incontrolat..
és la pluja àcida,ambient contaminat,no queda cap riu amb un sol peix sense matar.

Mafalda es ven al carrer, a casa és maltractada,
a l´alcalde no li agrada,-s´ha de mirar per la ciutat-,
com la seva filla ni tan sols se n´ha adonat,
a l´Avinguda de París, vuit hores i encara ha de robar...

Cada fada morta`´es un imfan que no hi creu,
la civilització les va matant;tu segueix cantant...
Lultim crit a deixat anar tota la passió,queda l´esperança si encara es creu amb la il·lusió...

Català
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No amaguis la llengua

Cada cop que penso, cada cop que parlo,
cada cop que escric ho faig en català.
Cada somriure, cada mirada,
cada cop que estimo ho faig en català.

S´ofeguen les veus, oxigen o no puc més,
o ara o mai, independència o mort...

No amaguis la llengua, no siguis covard,
la cultura encara és viva, no la podem matar...

Cada puny alçat dibuixa en l´aire un camí de llibertat,
i mentrestant, si el mur cau, podem seguir avançant.
Cada somriure, cada mirada,
cada volta odiada és un motiu per tirar endavant.

S´ofeguen les veus, oxigen o no puc més,
o ara o mai, independència o mort...

No amaguis la llengua, no siguis covard,
la cultura encara és viva, no la podem matar...

"I quin mal faig si dic que sóc independentista,
si jo de mal no en sé fer...
I si crido contra el vent i disparo amb les paraules,
i si parlo del meu poble i ressegueixo el bell paissatge,
i si canto els himnes de les nostres esperances,
fins el da que toquem amb les nostres mans
la nostra absoluta llibertat, i més...
I quin mal faig si dic que vull la independència?"

("Sóc independentista", Marc Freixas)

Català

Només sempre

Voto per la teva mirada,
pel cant dels estornells,
pel sol que entra al matí,
per la llum i el seu destí.

Voto el poeta que recitaves,
els lilàs que no han florit,
el color que desitjaves,
el dret a seguir existint.

Voto per tantes vesprades
esperant la sort i l´alba,
tantes llunes que has sembrat,
rius de plors que has anat vessant.

Voto per cada dia,
per les paraules i els somriures,
perquè no arribi el marit;
ni patró ni sotmesa al llit.

Sempre maltractada, sempre violada,
sempre, només sempre; sempre, només ella...

Sigues tu,
sigues el que vols ser,
trenca amb el teu present
si vols salvar la teva pell.

Pensa-ho bé,
no ets l´esclau de cap rei,
rebel·la el pensament,
cap home val tot el que ets!

Sempre maltractada...

Català

Nuus

la teva mirada,
cotó fluix que sura en l´aire,
com la màgia d´una fada...

i la nit és negre i clara,
i els colors de la vesprada
en els nostres cossos...

	nuus en l´aire,
	nuus al vent,
	nuus, pell a pell,
	jugant a ser tots dos,
	buscant amor a cada gest...

qualsevol dels teus somriures,
lluna plena al mig dels dies,
blava marea que marxa amb l´alba...

i caminant per les teulades,
m´he posat sota el teu cel,
he escoltat la pluja caure...

	a la teva pell,
	a la teva veu,
	al teu somriure,
	volant quan no hi ha aire,
	un sol cos, dues imatges...

a dins teu torno a ser lliure, i et canto amb un somriure, i quan et mous encara més...
confonc els teus suspirs amb música, els batecs del teu cor amb els del meu...
a dins teu torno a ser lliure, i et canto amb un somriure, i quan et mous encara més...
confonc els teus suspirs amb música, i puc volar quan no hi ha aire...

Català

Ovidi

(Ovidi: A València, País Valencià,
les circumstancies actuals
diuen que totes les coses han de sortir a la lluna,
a la qual estic totalment d'acord)

M'he aferrat a la paraula
que surt de cada veu
i fa del vers,
la nostra pàtria.

Hem fet himnes de cançons
que la absència ens va robar
com dies que van durar tants anys.

Ovidi, memòria
Ovidi, memòria

mira si sóc pobre
que no et puc fer tornar al món,
però arribaràs de les vacances
sense el teu nom,

i algú altre cantarà
amb la seva veu,
que ets valencià
i tens senyera on blau no hi ha.

hem trepitjat tots els teatres
que han omplert parlant de tu
la fal•làcia s'asseia al davant,

i hem callat tota resposta
mentre ha durant la funció
amb respecte mes que amb compassió.

Català
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Ovidi, memòria
Ovidi, memòria

mira si soc pobre
que no et puc fer tornar al mon,
però arribaràs de les vacances
sense el teu nom,

i algú altre cantarà
amb la seva veu,
que ets valencià
i tens senyera on blau no hi ha.

I ara parlo del silenci
que et van voler imposar
els mateixos que avui juguen
fent-te seu, parant la mà,

i de reüll miro la farsa
dels que es fan passar per tu,
de qui busca una foto
enmig el circ desesperant.

Ovidi, memòria
Ovidi, memòria

mira si soc pobre
que no et puc fer tornar al mon,
però arribaràs de les vacances
sense el teu nom,

i algú altre cantarà
amb la seva veu,
que ets valencià
i tens senyera on blau no hi ha.

Presentació i autodefensa

Exerceixo el dret a viure
en tant que sé que estic vivint,
des de Silvio a Alí Primera,
aprenent la vida,
no morint.

Visc compartint i faig el que vull,
i el que vull és conscienciar la gent,
de la vigència de la paraula,
de com s’abraça amb la cançó.

I, protestant, descric el que visc
-clar que, tot el que visc, no és dolent-,
si la denúncia d’allò que ens afecta
també ens afecta en gran part a tots.

Potser no agrada tot el que dic,
el com o el perquè ho faig,
no hi ha resposta a l’evidència
si, com ja he dit, faig el que vull amb mi.

Amb la cançó he trobat una porta
que obre espais que abans no havia obert,
plantejar un problema en veu alta
i, amb la remor, perdre la por.

Canto per gust, perquè sí, perquè vull,
i sé que no ho faré mai per agradar,
és la meva manera de veure-hi,
a cops de llum, d’altres palpant.

Català

Però tot això no comença aquí,
Tampoc acaba a cap altre lloc,
és tan sols un front obert
per combatre cada atac que rebem.

I m’acosto a l’altura de l’ombra
sense percebre cap moviment,
ara la calma, després la tempesta,
mai plourà a gust de tothom.

Si al final,
canto per aquesta terra,
canto per aquesta gent,
canto pel canvi social.

Sé quines són les meves limitacions,
sóc fet de carn i cometo errors,
malgrat l’aparent tranquil•litat,
has de saber que també sé cridar.

I, abraçat a la fusta i el cant,
també tinc temps de somriure, companys,
d’arribar a casa en aquest vespre cansat,
i gaudir de la vida, dels seus jocs i l’atzar.

Si al final,
canto per aquesta terra,
canto per aquesta gent,
canto pel canvi social.

Que tremolin les parets

El dia que m´empresonin que tremolin les parets
ja poden tremolar, s´esfondraran als meus peus.
El dia que m´empresonin que tremolin les parets,
que tremolin les parets...

Que tremolin,
que tremolin les parets...
que tremolin,
ja poden tremolar...

No em calen les mans mentre tingui paraules,
no em calen més veus mentre tingui respostes,
no em caldrà ningú més mentre us tingui a tots,
i que tremolin les parets...

Que tremolin les parets...

Català

Qui sap

No sé que passa amb els problemes
Si sempre passes de llarg
Les teves ganes de buscar
I no saps on tens el cap

Avui a dalt
Demà a baix, qui sap

No sé que et passa amb els problemes
Si sempre et passes de llarg
Les teves ancies de buscar
Pot ser al final et trobarà

Pot ser avui
Pot ser demà, qui sap

Pot ser avui
Pot ser demà

I volaré
Cap al teu món
I somiaré
Que pot ser millor (x2)

Català
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No sé que et passa amb els problemes
Si sempre et passes de llarg
Les teves ganes de buscar
Potser al final et trobarà

Qui sap

No sé que et passa amb els problemes
Si sempre et passes de llarg
Les teves ganes de buscar
I no saps ni on tens el cap

Avui a dalt
Demà a baix, qui sap

No sé que et passa amb els problemes
Si sempre et passes de llarg
Les teves àncies de buscar
Potser al final et trobarà

Potser avui
Potser demà, qui sap
Potser avui
Potser demà

I volaré
Cap al teu món
I somiaré
Que pot ser millor (x2)

Català

Qui Sap

No sé que et passa amb els problemes
Si sempre passes de llarg
Les teves ganes de buscar
I no saps ni on tens el cap

Avui a dalt
Demà a baix, qui sap

No sé que et passa amb els problemes
Si sempre passes de llarg
Les teves ànsies de buscar
Potser al final et trobaràs

Potser avui
Potser demà, qui sap
Potser avui
Potser demà

I volaré
Cap al teu món
I somiaré
Que pot ser millor

I volaré [i volaré]
Cap al teu món [cap al teu món]
I somiaré [i somiaré]
Que pot ser millor [que pot ser millor...]

[...]

No sé que et passa amb els problemes
Si sempre passes de llarg
Les teves ganes de bucar

..potser al final et trobaràs..

Català

sageta de foc

Hi ha un home a la presó
dels que avançaven.

JUNTEU-VOS.

Traieu-li l´embaràs, que li oprimeix les mans.

JUNTEU-VOS

Perquè faci camí.

JUNTEU-VOS

Català

Torna la nostàlgia

Diumenge a la tarda
tot sembla igual que sempre.
Ja torno a estar sol de nou
després d´una nit de festa.

M´aixeco del llit,
encara amb el vent
que oneja la teva imatge...
i amb la memòria borrosa,
pensaments que es desfan
i el teu somriure
que em vé a buscar...

Cada paraula que sona és per tu,
cada llàgrima, cada silenci...
Cada paraula que sona és per tu,
i no, no cal, no cal que diguis res...

I el fum d´aquest bar em confón encara més.
Necessito parlar però no et tinc a tu.
Imatges difuses entre tanta boira...

Torna la nostàlgia,
dels teus cabells a la meva cara,
d´aquelles mans que es volien tocar,
sentir-te tan aprop i no poder-te abraçar...

Surto del bar,
amb les mans a la cara
intentant recordar la nit...
A quin castell em vas portar?
Què és el que em vas explicar?
Maleeixo no haver-te besat...

Cada paraula que sona és per tu,
cada llàgrima, cada silenci...
Cada paraula que sona és per tu,
i no, no cal, no cal que diguis res...

I el fum d´aquest bar em confón encara més.
Necessito parlar però no et tinc a tu.
Imatges difuses entre tanta boira...

Català

torna la nostàlgia

Diumenge a la tarda
tot sembla igual que sempre.
Ja torno a estar sol de nou
després d´una nit de festa.

M´aixeco del llit,
encara amb el vent
que oneja la teva imatge...
i amb la memòria borrosa,

Català
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pensaments que es desfan
i el teu somriure
que em vé a buscar...

Cada paraula que sona és per tu,
cada llàgrima, cada silenci...
Cada paraula que sona és per tu,
i no, no cal, no cal que diguis res...

I el fum d´aquest bar em confón encara més.
Necessito parlar però no et tinc a tu.
Imatges difuses entre tanta boira...

Torna la nostàlgia,
dels teus cabells a la meva cara,
d´aquelles mans que es volien tocar,
sentir-te tan aprop i no poder-te abraçar...

Surto del bar,
amb les mans a la cara
intentant recordar la nit...
A quin castell em vas portar?
Què és el que em vas explicar?
Maleeixo no haver-te besat...

Cada paraula que sona és per tu,
cada llàgrima, cada silenci...
Cada paraula que sona és per tu,
i no, no cal, no cal que diguis res...

I el fum d´aquest bar em confón encara més.
Necessito parlar però no et tinc a tu.
Imatges difuses entre tanta boira...

Torna la nostàlgia

Diumenge a la tarda
tot sembla igual que sempre.
Ja torno a estar sol de nou
després d´una nit de festa.

M´aixeco del llit,
encara amb el vent
que oneja la teva imatge...
i amb la memòria borrosa,
pensaments que es desfan
i el teu somriure
que em vé a buscar...

Cada paraula que sona és per tu,
cada llàgrima, cada silenci...
Cada paraula que sona és per tu,
i no, no cal, no cal que diguis res...

I el fum d´aquest bar em confón encara més.
Necessito parlar però no et tinc a tu.
Imatges difuses entre tanta boira...

Torna la nostàlgia,
dels teus cabells a la meva cara,
d´aquelles mans que es volien tocar,
sentir-te tan aprop i no poder-te abraçar...

Surto del bar,
amb les mans a la cara
intentant recordar la nit...
A quin castell em vas portar?
Què és el que em vas explicar?
Maleeixo no haver-te besat...

Cada paraula que sona és per tu,
cada llàgrima, cada silenci...
Cada paraula que sona és per tu,

Català

i no, no cal, no cal que diguis res...

I el fum d´aquest bar em confón encara més.
Necessito parlar però no et tinc a tu.
Imatges difuses entre tanta boira...

Traieu els filats

Jo us demano, avui, companys,
si heu tingut el pensament
que aquesta terra és la nostra
i no del qui té el diner.

Jo demano si en la terra,
no hi has pensat, mai, company;
que si les mans són les nostres,
és nostre el que ens donarà.

Traieu els filats, traieu els filats,
que la terra és nostra,
és teva i d´aquell,
de Pere i Maria, de Pau i Josep.

Si aquest cant meu és molest
a algú dels que sou aquí,
jo us dic que és un foraster
o un senyor del nostre país.

Traieu els filats, traieu els filats,
que la terra és nostra,
és teva i d´aquell,
de Pere i Maria, de Pau i Josep.

Català

T´esperem, companya

Quantes mirades han quedat
rera les finestres
quantes paraules
rere el vidre blanc
Que la vida se t’escola
de no poder ni veure els dies..

(que la vida.. vida…)

De quin color són aquests ulls
dins de la tempesta
de quin color és la teva llibrertat (llibertat!)
Desplega els punys i traça en l’aire
tot l’amor que no et deixen donar..

(ahh…)

Que la por no es converteixi en indiferència
que l’odi et faci rebel de la realitat
Si es cert que neixen flors de les ferides
jo sento cridar la terra cada dia..

Terroristes de la vida
furtadors de sentiments

Ara i sempre els punys en l’aire
T’esperem, companya
et volem a casa..

Català
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*(es possible que hi hagi algun error, corregiu-lo)

Un brindis per les nostres vides

Tu sorties del bar, amb la teva amiga,
fent campana de classe.
Jo t´esperava a la Diagonal,
davant la Facultat de Dret.

Quant n´érem de joves,
només vint primaveres,
amb més de dues-centes llunes plenes,
i la sang bullent de rebel•lia.

Les nostres veus sortien als carrers
per cridar "No, no, no a les guerres!".
Globalitzats o condemnats,
només esclaus de les veritats.

Vint-i-set anys no són res
si es porten bé, com tu, com saps...
Vint-i-set anys, què són a la fi?
Si el temps tortura, a qui abandonaràs?

Què se n´ha fet de les nostres vides?
De tanta lluita i tants somriures?
Un brindis per les nostres vides!

I quan vam descobrir que el món girava al revés
tot va agafar importància,
aquells viatges fins a Bilbao
després de tanta i tanta marihuana.

(Ja ho veus, aquí estic,
davant la vida, una amiga,
amb el temps canvia les coses...
buscant records dins la memòria.)

Tu vols república, jo vull, millor,
que s´alci el poble amb la revolució...
Vint-i-set anys, què són a la fi?
Si el temps tortura, a qui abandonaràs?

Què se n´ha fet de les nostres vides?
De tanta lluita i tants somriures?
Un brindis per les nostres vides!

Català

Una vida, una història

El dia que giri una cantonada
i la gent em regali un somriure,
el dia que l´última bala vulgui
arrencar l´ànima a un innocent...
aparta´t, vigila, amb compte...

El dia que giri una cantonada
i la gent em regali un somriure,
el dia que l´última bala vulgui
arrencar l´ànima a un innocent...
Fusells, que maten la gent i, amb ells, les paraules,
jo sé, que si avui estic boig, el món ho està més...

Una vida, una història, i un món que gira i gira...
Un somriure, imagina, un món sense injustícia...

He escollit ser un xic rebel,
i amb paraules rebelar-me,
puc ser la veu de la protesta,
com vidres que es claven en la veritat...
Allende, Presidente, Guevara, Víctor Jara...

Català

Una vida, una història

Una vida, una història

E A dues voltes al principi amb el piano

E
El dia que giri una cantonada
A
i la gent em regali un somriure,
E
el dia que l´última bala vulgui
A
arrencar l´ànima a un innocent...
E        A        E
aparta´t, vigila, amb compte...

E A dues vegades

E
El dia que giri una cantonada
A
i la gent em regali un somriure,
E
el dia que l´última bala vulgui
A
arrencar l´ànima a un innocent...
B            A
Fusells, que maten la gent i, amb ells, les paraules,
B               C#m                             A
jo sé, que si avui estic boig, el món ho està més...

A B F#m B A B

C#m                     B
Una vida, una història, i un món que gira i gira...
C#m                 B
Un somriure, imagina, un món sense injustícia...

E
He escollit ser un xic rebel,
A
i amb paraules rebelar-me,
E
puc ser la veu de la protesta,
A
com vidres que es claven en la veritat...
E        A          E               A
Allende, Presidente, Guevara, Víctor Jara...

Català

vaixells de llibertat

Visc en les muntanyes on ningú més hi ha arribat
 però on hi cau amb força el sol i també amb força bufa el vent,
 neix un país al mig de les muntanyes
on ningu més hi ha arribat
oneja amb força una senyera
al mig de les muntanyes
on ningu més hi ha arribat
on el ...........amb força i el sol cau amb força
al mig de les muntanyes on ningú més hi ha arribat
oneja amb força una senyera.
el que avui és nostre crit de lluita demà serà un sospir de victòria,
si viu la terra també viu la gent que visqui ara i que ho faci lliure.
Ni frança ni espanya aconseguiràn
robar tot allò que no els hi pertany
el nom d´una terra i d´una gent,
el nom dels Països Catalans (x2)

Català
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i passa l´aire……en farem un de més lliure i digne
que bufarà  ones d’il•lusió
a tots aquells que la van perdre i els del nord no perdran el sud,
ni un pam de terra ni una gota  d’aigua
i un cop de vent  cada minut  remolcarà la mar
un nou vaixell de llibertat
remolcarà a la mar un nou vaixell de llibertat
remolcarà, remolcarà remolcarà la mar (x2)

Clapton, Eric

After midnight

After midnight, we're gonna let it all hang down.
After midnight, we're gonna chug-a-lug and shout.
We're gonna stimulate some action;
We're gonna get some satisfaction.
We're gonna find out what it is all about.
After midnight, we're gonna let it all hang down.

After midnight, we're gonna shake your tambourine.
After midnight, it's all gonna be peaches and cream.
We're gonna cause talk and suspicion;
We're gonna give an exhibition.
We're gonna find out what it is all about.
After midnight, we're gonna let it all hang down.

After midnight, we're gonna let it all hang down.

  Second Verse

After midnight, we're gonna let it all hang down.
After midnight, we're gonna let it all hang down.
After midnight, we're gonna let it all hang down.
After midnight, we're gonna let it all hang down.

J.J.Cale

Anglès

Change the world

If I can reach the stars,
Pull one down for you,
Shine it on my heart
So you could see the truth:
That this love I have inside
Is everything it seems.
But for now I find
It's only in my dreams.

And I can change the world,
I will be the sunlight in your universe.
You would think my love was really something good,
Baby if I could change the world.

And if I could be king,
Even for a day,
I'd take you as my queen;
I'd have it no other way.
And our love would rule
This kingdom we had made.
Till then I'd be a fool,
Wishing for the day...

That I can change the world,
I would be the sunlight in your universe.

Anglès

You would think my love was really something good,
Baby if I could change the world.
Baby if I could change the world.

I could change the world,
I would be the sunlight in your universe.
You would think my love was really something good,
Baby if I could change the world.
Baby if I could change the world.
Baby if I could change the world.

Cocaine

If you wanna hang out you've got to take her out; cocaine.
If you wanna get down, down on the ground; cocaine.
She don't lie, she don't lie, she don't lie; cocaine.

If you got bad news, you wanna kick them blues; cocaine.
When your day is done and you wanna run; cocaine.
She don't lie, she don't lie, she don't lie; cocaine.

If your thing is gone and you wanna ride on; cocaine.
Don't forget this fact, you can't get it back; cocaine.
She don't lie, she don't lie, she don't lie; cocaine.

She don't lie, she don't lie, she don't lie; cocaine.

J.J. Cale

Anglès

Lay down Sally

(by Eric Clapton, Marcy Levy, & George Terry)
There is nothin´ that is wrong
With wanting you to stat here with me
I know you´ve got somewhere to go
But won´t you make yourself at home and stay with me
And don´t you ever leave

Lay Down Sally
And rest here in my arms
Don´t you think you want someone to talk to
Lay Down Sally
No need to leave so soon
I´ve been waiting all night long just to talk to you

Sun is nearly on the rise
We still got the moon and stars above
Underneath the velvet skies
Love is all that matters won´t you stay with me
And don´t you ever leave

Chorus

I long to see the mornin´ light
Color in your face so dreamily
So don´t you go and say goodbye
You can lay your worries down and stay with me
Don´t you ever leave

Chorus

Anglès

Layla

What'll you do when you get lonely
And nobody's waiting by your side?
You've been running and hiding much too long.
You know it's just your foolish pride.

  Layla, you've got me on my knees.
  Layla, I'm begging, darling please.
  Layla, darling won't you ease my worried mind.

Anglès
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I tried to give you consolation
When your old man had let you down.
Like a fool, I fell in love with you,
Turned my whole world upside down.

  Chorus

Let's make the best of the situation
Before I finally go insane.
Please don't say we'll never find a way
And tell me all my love's in vain.

  Chorus

  Chorus

Somewhere over the rainbow

Somewhere Over The Rainbow
One More Car, One More Rider
Eric Clapton

Intro
E - C#7add9 - F#m7 - B7add9  (as many times as needed while he introduces the band)

E      C#m7  G#m7    Ebm7 E7
Somewhere over the rainbow
Amaj7  Eb7            G#m7  C#7add9
                  Way up high
F#m7     D7  G#m7       C#m7add9
     There´s a land that I heard of
F#m7         B7add9 E
   Once in a lullaby

(same as first)
Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And the dreams that you dare to dream
Really do come true

E
Someday I´ll wish upon a star
F#m7                                 B7add9              G#m7    C#7add9  F#m7  B7add9
    And wake up where the clouds are far behind me
E
Where troubles melt like lemmondrops
Bbm7                    A#dim*
   Away above the chimney tops
          G#m7  C#7add9       F#m7     B7add9
That´s where,             you´ll find me
A#dim     Amaj7*  G#m7      C#m7 Bm7
      Somewhere      over the rainbow
Amaj7 Eb7            G#m7 C#7add9
               Bluebirds fly
F#m7   D7 G#m7 C#7add9
    Birds fly over the rainbow
F#m7             B7add9   E    B7add9
Why then, oh why can´t I?

Instrumental (same as first)

Someday I´ll wish.....(same as before)
........
........
F#m7            B7add9    C#m6* G#m7*
Why then, oh why can´t I?
F#m7   D7 G#m7     C#7add9
    Birds fly  over the rainbow
F#m7             B7add9   E
Why then, oh why can´t I?

  E

Anglès

If happy little bluebirds fly
    F#m7
Beyond the rainbow
B7add9                E
Why, oh why cant I?

Tears in heaven

Would you know my name if I saw you in heaven?
Would it be the same if I saw you in heaven?
I must be strong and carry on,
'Cause I know I don't belong here in heaven.

Would you hold my hand if I saw you in heaven?
Would you help me stand if I saw you in heaven?
I'll find my way through night and day,
'Cause I know I just can't stay here in heaven.

Time can bring you down, time can bend your knees.
Time can break your heart, have you begging please, begging please.

Beyond the door there's peace I'm sure,
And I know there'll be no more tears in heaven.

  First Verse

 INTRO:

 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:---------------2h3h2-------5------5----2-----------2---------2---------2---|
 G:-----------2-----------2---4------4----2-----------2---------2---------2---|
 D:-----------2---------------------------------------------------------------|
 A:-------0-------------------------------------------------------------------|
 E:-0h2-----------------------4-----------2------2---------2---------0--------|

 e:-------------------------------------------------------------------------------|
 B:-------3-----------3-----------3---------3--------2-------------2------------2-|
 G:-------2-----------2-----------2---------1--------2-------------2------------2-|
 D:-------------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------0-------------0-------|
 E:-0-----------2-----------2-----0---------0-------------------------------------|

 STANZA:
 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:----------------2h3h2--------5---------5---2-----------2---------2---------|
 G:-----------2------------2----4---------4---2-----------2---------2---------|
 D:-----------2---------------------------------------------------------------|
 A:------0--------------------------------------------------------------------|
 E:-0h2-------------------------4----4--------2------2---------2---------0----|
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 e:-------------------------0------------------------0------------------------|
 B:2---------3---------3---------2---------2---------0---------0---------2----|
 G:2---------2---------2---------2---------2---------1---------1---------2----|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:-----0---------2-------------------0---------0----0----0---------0---------|

 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:-----3---------2---------2h3h2-------5---------5----2-----------2---------2|
 G:-----4---------2----------------2----4---------4----2-----------2---------2|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------0----0------------------------------------------------------|
 E:0---------0--------------------------4----4---------2------2---------2-----|

 e:------------------------------------0------------------------0-------------|
 B:---------2-----------3---------3---------2---------2---------0---------0---|
 G:---------2-----------2---------2---------2---------2---------1---------1---|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:----0---------0-----------2-------------------0---------0----0----0--------|

 e:--------------------------------------------------------------------1------|
 B:------2---------3---------2---------2---------2---------2-----------2------|
 G:------2---------4---------2---------2---------2---------2-----------1------|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:-0---------0---------0----1----2---------2---------2---------0-----------1-|

 e:---1---------1---------1---------------------------------------------------|
 B:---2---------2---------2-----------2---------2-----------2---------2-------|
 G:---1---------1---------1-----------0---------0-----------0---------0-------|
 D:-----------------------------------2---------2-----------2---------2-------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:--------1---------1---------1-----------0---------0-----------0---------0--|

 e:

---------------------------------------------------------------------------|
 B:----2---------2-------------------2------3---------3----------3-----------3|
 G:----3---------0---------4----------------2---------2----------2-----------2|
 D:----2---------2---------2---------------------4----------------------------|
 A:----------------------------------1------2---------------------------------|
 E:----2----2---------2---------4-------------------------------------0-------|

 e:---------------------0-----------------------------------------------------|
 B:----3---------3----------------------------2h3h2--------5------5----2------|
 G:----2---------2-----------------------2------------2----4------4----2------|
 D:--------------------------------------2------------------------------------|
 A:---------------------------------0-----------------------------------------|
 E:---------0----------------0h2---------------------------4-----------2------|

 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:--------3----------3---------3-----3------2---------2---------2---------2--|
 G:--------2----------2---------2-----1------2---------2---------2---------2--|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:-----------------------------------------------0---------0---------0-------|
 E:--------------2---------2----0-----0---------------------------------------|

 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:-------3-----------0----------3--------3-----------2-----------2-----------|
 G:-------2-----------2----------2--------2-----------2-----------2-----------|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------0-----0-----------0-----|
 E:--0h2--2-----2-----------2----0--------0-----0-----------------------------|

 e:------------------------------------------------------0--------------------|
 B:2-----2-----------------------5--------5---------3-----------1---------1---|
 G:2-----2------------------------------------------0-----------0---------0---|
 D:------------------------------5--------4-----------------------------------|
 A:-------------0h2----3----3------------------2----------------0----0--------|
 E:---------------------------------------------------------------------------|

 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:-----5---------3--------0-----3---------3---------3--------------0---------|
 G:-----2---------2--------0-----0---------2---------2--------------0---------|
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 D:-----------------------------------0---------------------------------------|
 A:----------------------------------------------------------------------0----|
 E:-----2----2-------------3---------------2----2---------2-------------------|

 e:---------------------------------------------------------------------0-----|
 B:3---------3--------3-----------------------5---------3---------3-----------|
 G:0---------2--------0-------------------------------------------0-----------|
 D:-------------------------------------------5---------4---------------------|
 A:-------------------2----2------3-----3--------------------2----------------|
 E:-----0----2----2-----------------------------------------------------------|

 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:1---------1------3---------3----------0------3------3-----------3----------|
 G:0---------0------2---------2----------0------0------2-----------2----------|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:0----0---------------------------------------------------------------------|
 E:-----------------2----2---------------3-------------------2-----------0----|

 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:-----------0---------2---------3-------------------------------------------|
 G:-----------1---------2---------4---------------------6--slide-down-2-------|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:------0---------0---------0------------------------------------------------|

 e:-------0----------------------------------------------------0---------0----|
 B:--------------2----2------2---------2--------3---------3---------2---------|
 G:4-------------------------2---------2--------2---------2---------2---------|
 D:2--------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:4-------------------------0----0-------------2----2--------------0----0----|

 e:-----0-------------------0-------------------0-----------------------------|
 B:2-------------------0---------2---------3----------------------------------|
 G:2-------------------1---------2---------4--------------6---slide-down---2--|
 D:

---------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:-----0----0----0---------0---------0---------------------------------------|

 e:--------------------------------5------5--slide-up-7--slide-down--5--------|
 B:----------------5----------------------5--slide-up-7--slide-down--5--------|
 G:----4-----------4-------------------------------------------------------5-s|
 D:----2-------------------------------------------------------------------4-s|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:----4-----4----------------------------------------------------------------|

 e:----------------------------------------0-----------------------------0----|
 B:-------------------------------------------------3-------------3-----------|
 G:lide-up--7--slide-down--5------2-----------------2-------------2-----------|
 D:lide-up--6--slide-down--4------2-------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:-------------------------------------------------2------2------------------|

 e:---------0-------------0------------------------0--------------------------|
 B:--2-------------2------------------------0-------------2--------3----------|
 G:--1-------------2------------------------1-------------2--------4----------|
 D:---------------------------------------------------------------------------|
 A:---------------------------------------------------------------------------|
 E:--0-----------------------------0------------------------------------------|

 e:---------------------------------------------------------------------------|
 B:3-----2------------------------------------------2h3h2---------------------|
 G:------------4-----2-----2------4--------2----------------2-----------------|
 D:-------------------------------------------------------------2--------2----|
 A:-----------------------------------------------------------------0---------|
 E:---------------------------------------------------------------------------|

 e:-----------|
 B:-----------|
 G:2----------|
 D:-----2-----|
 A:----------0|
 E:-----------|
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Tears in heaven

Tears in heaven      Eric Clapton

	La	Mi	Fa#m	La	Re	La	Mi
	Would you 	know my name	       	       	if I 	saw you in Heav	en
	 La	Mi	Fa#m	La	Re	La	Mi
	Would it 	be the same	       	       	if I 	saw you in Heav	en
	Fa#m	Mi#	Mim	Fa#
	I must be strong	       	and carry on
	Sim	Mi7sus	Mi7               La
`Cause I 	know I don´t belong	       	here in heaven
	La	Mi	Fa#m	La	Re	La	Mi
	Would you 	hold my hand	       	       	if I 	saw you in Heav	en
	La	Mi	Fa#m	La	Re	La	Mi
	Would you 	help me stand	       	       	if I 	saw you in Heav	En
	Fa#m	Mi#	Mim	Fa#
	I´ll find my way	       	through night and day
	Sim	Mi7sus	Mi7                 La
`Cause I 	know I just can´t stay	       	here in heaven
	Do	Sol	Lam	Re	Sol	Re	Mim	Re	Sol
	Time can 	bring you 	down, time can 	bend your 	knees
	Do	Sol	Lam	Re	Sol
	Time can 	break your 	heart have you 	beggin please
	Re	Mi
	beggin please
Intro dues vegades.
	Fa#m	Mi#	Mim	Fa#
	Beyond the door	       	there´s peace for sure
	Sim	Mi7sus	Mi7
And I 	know there´ll be no more	       	tears in heaven
Intro
Repetir primera estrofa i tornada.

Anglès

Wonderful tonight

It's late in the evening; she's wondering what clothes to wear.
She puts on her make-up and brushes her long blonde hair.
And then she asks me, "Do I look all right?"
And I say, "Yes, you look wonderful tonight."

We go to a party and everyone turns to see
This beautiful lady that's walking around with me.
And then she asks me, "Do you feel all right?"
And I say, "Yes, I feel wonderful tonight."

I feel wonderful because I see
The love light in your eyes.
And the wonder of it all
Is that you just don't realize how much I love you.

It's time to go home now and I've got an aching head,
So I give her the car keys and she helps me to bed.
And then I tell her, as I turn out the light,
I say, "My darling, you were wonderful tonight.
Oh my darling, you were wonderful tonight."

Anglès

Cohen, Leonard

Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Anglès

So long, Marianne

Come over to the window, my little darling,
I'd like to try to read your palm.
I used to think I was some kind of Gypsy boy
before I let you take me home.

Now so long, Marianne, it's time that we began
to laugh and cry and cry and laugh about it all again.

Well you know that I love to live with you,
but you make me forget so very much.
I forget to pray for the angels
and then the angels forget to pray for us.

Now so long, Marianne, it's time that we began ...

We met when we were almost young
deep in the green lilac park.
You held on to me like I was a crucifix,
as we went kneeling through the dark.

Oh so long, Marianne, it's time that we began ...

Your letters they all say that you're beside me now.
Then why do I feel alone?
I'm standing on a ledge and your fine spider web
is fastening my ankle to a stone.

Now so long, Marianne, it's time that we began ...

For now I need your hidden love.
I'm cold as a new razor blade.
You left when I told you I was curious,
I never said that I was brave.

Oh so long, Marianne, it's time that we began ...

Oh, you are really such a pretty one.
I see you've gone and changed your name again.
And just when I climbed this whole mountainside,
to wash my eyelids in the rain!

Oh so long, Marianne, it's time that we began ...

Anglès
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ACORDS: carla_barroso@hotmail.com

SO LONG MARIANNE

La M                                  Si m
  Come over to the window, my little darling,
Re M                            La M
  I´d like to try to read your palm.
Sol M                                   Re M
  I used to think I was some kind of Gypsy boy
Fa#m                          Mi M
   before I let you take me home.

       La M          Fa#m
Now so long, Marianne, it´s time that we began
     Mi M                     Mi 7            La M
to laugh and cry and cry and laugh about it all
        Re M La M
again.

Suzanne

Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by
You can spend the night beside her
And you know that she's half crazy
But that's why you want to be there
And she feeds you tea and oranges
That come all the way from China
And just when you mean to tell her
That you have no love to give her
Then she gets you on her wavelength
And she lets the river answer
That you've always been her lover
And you want to travel with her
And you want to travel blind
And you know that she will trust you
For you've touched her perfect body with your mind.

And Jesus was a sailor
When he walked upon the water
And he spent a long time watching
From his lonely wooden tower
And when he knew for certain
Only drowning men could see him
He said "All men will be sailors then
Until the sea shall free them"
But he himself was broken
Long before the sky would open
Forsaken, almost human
He sank beneath your wisdom like a stone
And you want to travel with him
And you want to travel blind
And you think maybe you'll trust him
For he's touched your perfect body with his mind.

Now Suzanne takes your hand
And she leads you to the river
She is wearing rags and feathers
From Salvation Army counters
And the sun pours down like honey
On our lady of the harbour
And she shows you where to look
Among the garbage and the flowers
There are heroes in the seaweed
There are children in the morning
They are leaning out for love
And they will lean that way forever
While Suzanne holds the mirror
And you want to travel with her
And you want to travel blind

Anglès

And you know that you can trust her
For she's touched your perfect body with her mind.

Coldplay

A message

My song is love
Love to the loveless, shown
And it goes up
You don´t have to be alone

Your heavy heart
Is made of stone
And its so hard to see you clearly
You don´t have to be on your own
You don´t have to be on your own

And I´m not gonna take it back
Well I´m not gonna say I don´t mean that
Your the target that I´m aiming at
And I get that message home

My song is love
My song is love, unknown
And I´m on fire for you, clearly
You don´t have to be alone
You don´t have to be on your own

And I´m not gonna take it back
And I´m not gonna say I don´t mean that
Your the target that I´m aiming at
But I´m nothing on my own
Got to get that message home

And I´m not gonna stand and wait
Not gonna leave it until its much too late
On a platform I´m gonna stand and say
That I´m nothing on my own
And I love you, please come home

My song is love, is love unknown
And I´ve got to get that message home

Anglès

Amsterdam

Come on, my star is fading
And I swerve out of control
If I, if I´d only waited
I´d not be stuck here in this hole

Come here, my star is fading
And I swerve out of control
And I swear I waited and waited
I´ve got to get out of this hole

But time is on your side
It´s on your side now
Not pushing you down and all around no
It´s no cause for concern

Come on, oh my star is fading
And I see no chance of release
And I know I´m dead on the surface
But I am screaming underneath

And time is on your side
It´s on your side now

Anglès
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Not pushing you down
And all around, no
It´s no cause for concern

Stuck on the end of this ball and chain
And I´m on my way back down again
Stood on a bridge tied to a noose
Sick to the stomach
You can say what you mean
But it won´t change a thing
I´m sick of our secrets
Stood on the edge, tied to the noose
You came along and you cut me loose
You came along and you cut me loose
You came along and you cut me loose

Clocks

Lights go out and I can´t be saved
Tides that I tried to swim against
Have brought me down upon my knees
Oh I beg, I beg and plead
Singing

Come out of things unsaid
Shoot an apple off my head
And a trouble that can´t be named
A tiger´s waiting to be tamed

Singing
You are
You are

Confusion that never stops
The closing walls and ticking clocks
Gonna come back and take you home
I could not stop, that you now know
Singing come out upon my seas
Curse missed opportunities
Am I a part of the cure
Or am I part of the disease

Singing
you are, you are
You are, you are
You are, you are
You are, you are

And nothing else compares
And nothing else compares
And nothing else compares
And nothing else compares

You are, you are

Home, home where I wanted to go
Home, home where I wanted to go

Home, home where I wanted to go (you are)
Home, home where I wanted to go (you are)

Anglès

Clocks

Clocks

Capo 1:

Verse (count from capo):

     D   Am   C     Em

Anglès

e---------- -----------
B----3---1----1-----0--
G----2---2----0-----0--
D----0---2----2-----2--
A----------------------
E----------------------

´You Are´
     D  Am7   C    Em
e----2---3----0-----0--
B----3---1----1-----0--
G----2---0----0-----0--
D----0---2----2-----2--
A--------0--- 3-----2--
E----------------------

´Nothing Else Compares´
     F   C   Em
e----1---0----0----
B----1---1----0----
G----2---0----0----
D----3---2----2----
A----3---3--- 2----
E----1---0----0----

Lights go out and I can´t be saved
Tides that I tried to swim against
You´ve put me down upon my knees
Oh I beg, I beg and plead (singing)
Come out of things unsaid, shoot an apple of my head (and a)
Trouble that can´t be named, tigers waiting to be tamed (singing)
You are, you are

Confusion never stops, closing walls and ticking clocks (gonna)
Come back and take you home, I could not stop, that you now know (singing)
Come out upon my seas, curse missed opportunities (am I)
A part of the cure, or am I part of the disease (singing)

You are (x6)
And nothing else compares
Oh no nothing else compares
And nothing else compares

You are (continues in background)
Home, home, where I wanted to go (x4)

Fix you

When you try your best but you don´t succeed
When you get what you want but not what you need
When you feel so tired but you can´t sleep
Stuck in reverse

When the tears come streaming down your face
When you lose something you can´t replace
When you love someone but it goes to waste
could it be worse?

Lights will guide you home
and ignite your bones
And I will try to fix you

High up above or down below
when you too in love to let it go
If you never try you´ll never know
Just what your worth

Lights will guide you home
and ignite your bones
And I will try to fix you

Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace
Tears streaming down your face and I
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Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face and I

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Green eyes

Honey you are a rock
Upon which I stand
And I come here to talk
I hope you understand

That green eyes
Yeah the spotlight shines upon you
And how could anybody deny you

I came here with a load
And it feels so much lighter
Now I met you
And honey you should know
That I could never go on without you
Green Eyes

Honey you are the sea
Upon which I flow
And I came here to talk
I think you should know

That green eyes,
You´re the one that I wanted to find
And anyone who tried to deny you
Must be out of their mind

Because I came here with a load
And it feels so much lighter
Since I met you
And honey you should know
That I could never go on without you

Green Eyes
Green Eyes
Ooh ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh ooh

Honey you are a rock
Upon which I stand

Anglès

In my place

In my place, in my place
Were lines that I couldn´t change
I was lost, oh yeah

I was lost, I was lost
Crossed lines I shouldn´t have crossed
I was lost, oh yeah

And yeah
How long must you wait for it?
Yeah, how long must you pay for it?
Yeah, how long must you wait for it?
For it

Anglès

I was scared, I was scared
Tired and under prepared
But I´ll wait for it

And if you go, if you go
And leave me down here on my own
Then I´ll wait for you, yeah

And yeah
How long must you wait for it?
Yeah, how long must you pay for it?
Yeah, how long must you wait for it?

Singing please, please, please
Come back and sing to me, to me, me
Come on and sing it out, now, now
Come on and sing it out to me, me
Come back and sing

In my place, in my place
Were lines that I couldn´t change
And I was lost, oh yeah
Oh yeah

In my place

Capo on 1st fret

G      Em
In my place
Bm
In my place
      D                     G
Were lines that I couldn´t change
       Em     Bm     D
I was lost, oh yeah

G      Em
I was lost
Bm
I was lost
         D                    G
Crossed lines I shouldn´t of crossed
       Em     Bm     D
I was lost, oh yeah

C         G         D            C
Yeah, how long must you wait for me?
          G         D           C
Yeah, how long must you pay for me?
          G         D            C      D
Yeah, how long must you wait for me?

I was scared
I was scared
Tired and underprepared
But I wait for you

If you go
If you go
Leave me down here on my own
And I wait for you

Yeah, how long must you wait for me?
Yeah, how long must you pay for me?
Yeah, how long must you wait for me?

Please, please, please
Come on and sing to me, to me, me
Come on and sing it out, out, out
Come on and sing it now, now, now
Come on and sing it

In my place
In my place
Were lines I couldn´t change
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I was lost, oh yeah
Oh yeah

ladder to the sun

From the very start
it came apart
it broke up into pieces and
there was a chance and i missed it
It could risked it

and I put myself into your hands

Cause you´re not just anyone
You´re a ladder to the sun
oh you´re not just anyone
You´re a ladder to the sun

I can run my courses
Opposing forces
and oh man I just...

If you want me then you can have me
take me, oh baby grab me
Cause if you want me then you can have me

Cause you´re not just anyone
You´re a ladder to the sun
You´re not just anyone
You´re a ladder to the sun

oh now boy what you mean i´ve done
you set a course that you couldn´t run
oh now boy what you mean i´ve done

I had it all and I risked it
I had it all and I risked it all
And I risked it all

And I risked it all
A ladder to the
A Ladder to the sun
A ladder to the
A ladder to the sun
A ladder to the
A ladder to the sun
And I risked it all
A ladder to the
A ladder to the sun

Anglès

life is for living

now I never meant to do you wrong
that´s what I came here to say
but if I was wrong, then I´m sorry
I don´t let it stand in our way

´cos my head just aches
when I think of
the things that I shouldn´t have done
but life is for living, we all know
and I dont wanna live it alone

sing ah
sing ah
and you sing ah

Anglès

Proof

So I waited for you
What wouldnt I do?
Am I better of to?
Oh and I´m honest too

If I ever want proof
Oh then ill find it in you
Oh yeah I honestly do
In you I´ve got proof

Light, Dark
Bright Spark
Light Dark Light
Oh yeah I waited all night
Oh who wouldn´t sigh?

Yeah I waited for you
What would I do?
And if I ever want proof

Then ill find it in you, I do
Yeah I honestly do
In you I´ve got proof

Bright Spark Light and
Dark
Bright Spark Try

Anglès

proof

So i waited for you
What wouldnt i do?
And im covered, its true
Im covered in you

And if i ever want proof
I find it in you
Yeah, i honestly do
In you i find proof

Light, Dark
Bright Spark
Light, Dark, and then light

So i waited all day
What wouldnt i say?
And are there things in your way?
Things happen that way

Oh, and if i ever want proof
Then i find it in you
Oh, yeah i honestly do
In you i find proof

Light, Dark,
Bright Spark
Light, Dark, and then light
Light, Light, Light, Light

Anglès

See you soon

So you lost your trust,
And you never should have, you never should have,
But don´t break your back,
If you ever see this,
Don´t answer that.
In a bullet proof vest,
With the windows all closed,
I´ll be doing my best,
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I´ll see you soon,
In a telescope lens,
And when all you want is friends,
I´ll see you soon.
So they came for you,
They came snapping at your heels,
They come snapping at you heels,
But don´t break your back,
If you ever see this,
Don´t answer that.
In a bullet proof vest,
With the windows all closed,
I´ll be doing my best,
I´ll see you soon,
In a telescope lens,
And when all you want is friends,
I´ll see you soon,
I´ll see you soon.
I know you lost your trust,
I know you lost your trust,
Don´t lose your trust,
I know you lost your trust.

Speed of sound

how long before I get in
before it starts, before I begin
how long before you decide
before I know what it feels like
where to?
Where do I go?
if you´ve never tried then you´ll never know
how long do I have to climb
up on the side of this mountain of mine

look up, I look up at night
planets are moving at the speed of light
climb up, up in the trees
every chance that you get
is a chance you seize
how long am I gonna can stand
with my head stuck under the sand
I start before I can stop
before I see thing the right way up

all that noise, all that sound
all those places that i have found
and birds go flying at the speed of sound
to show how it all began
birds came flying from the underground
if you could see it then you´d understand

ideas that you´ll never find
or the inventors could never design
the buildings that you put up
Japan and China... all lit up
the sign that I couldn´t read
or the light that I couldn´t see
some things you have to believe
but others are puzzles, puzzling me

all that noise, all that sound
all those places that i have found
and birds go flying at the speed of sound
to show how it all began
birds came flying from the underground
if you could see it then you´d understand

all those signs I knew what they meant
something you can´t invent
Some get made, and some get sent
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ooh
words go flying at the speed of sound
to show how it all began
birds came flying from the underground
if you could see it then you´d understand
oh, when you see it then you´ll understand

Swallowed in the sea

You cut me down a tree and brought it back to me
and that’s what made me see where I was going wrong
You put me on a shelf and kept me for yourself
I can only blame myself, you can only blame me
and I could write a song a hundred miles long
Well that’s where I belong and you belong with me
and I could write it down or spread it all around
Get lost and then get found or swallowed in the sea

You put me on a line and hung me out to dry
Darling that’s when I decided to go to see you
You cut me down to size and opened up my eyes
Made me realize what I could not see

and I could write a book, the one they´ll say that shook the world
and then it took, it took it back from me
and I could write it down and spread it all around
Get lost and then get found and you´ll come back to me
Not swallowed in the sea

Oohhhhh Ahhhhhh

and I could write a song a hundred miles long
Well that’s where I belong and you belong with me
The streets you’re walking on, a thousand houses long
Well that’s where I belong and you belong with me
Oh what good is it to live with nothing left to give
Forget but not forgive, not loving all you see
Oh the streets you’re walking on a thousand houses long
Well that’s where I belong and you belong with me
Not swallowed in the sea

You belong with me, not swallowed in the sea
Yeah you belong with me

Not swallowed in the sea.

Anglès

The hardest part

And the hardest part
Was letting go not taking part
Was the hardest part

And the strangest thing
was waiting for that bell to ring
It was the strangest start

I could feel it go down
It is sweet I could taste in my mouth
Silver lining the clouds
Oh and I
I wish that I could work it out

And the hardest part
Was letting go not taking part
You really broke my heart
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And I tried to sing
But I couldn´t think of anything
That was the hardest part

I could feel it go down
You left the sweetest taste in my mouth
Your silver lining the clouds
Oh and I
Oh and I
I wonder what it´s all about

I wonder what it´s all about

Everything I know is wrong
Everything I do just comes undone
And everything is torn apart

Oh and it´s the hardest part
That´s the hardest part
Yeah that´s the hardest part
That´s the hardest part

The Scientist

Come up to meet you, tell you I´m sorry
You don´t know how lovely you are
I had to find you, tell you I need you
Tell you I set you apart
Tell me your secrets, and ask me your questions
Oh let´s go back to the start
Running in circles, coming up tails
Heads on a science apart

Nobody said it was easy
Oh it´s such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said that it would be this hard
Oh take me back to the start

I was just guessing at numbers and figures
Pulling the puzzles apart
Questions of science, science and progress
Do not speak as loud as my heart
Tell me you love me, come back and haunt me
Oh and I rush to the start
Running in circles, chasing our tails
Coming back as we are

Nobody said it was easy
Oh it´s such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be so hard
I´m going back to the start

Oh ooh ooh ooh ooh ooh (x4)

Anglès

Til kingdom come

One... two...
Steal my heart... and hold my tongue
I feel my time... my time has come
Let me in... unlock the door
I never felt this way before

And the wheels just keep on turning
The drummer begins to drum
I don´t know which way I´m going

Anglès

I don´t know which way I´ve come

Hold my head... inside your hands
I need someone... who understands
I need someone... someone who hears
For you I´ve waited all these years

For you I´d wait... ´Til Kingdom Come
Until my day... my day is done
and say you´ll come... and set me free
just say you´ll wait... you´ll wait for me

In your tears... and in your blood
In your fire... and in your flood
I hear you laugh... I heard you sing
I wouldn´t change a single thing

And the wheels just keep on turning
The drummers begin to drum
I don´t know which way I´m going
I don´t know what I´ve become

For you I´d wait... ´Til kingdom come
Until my days... my days are done
Say you´ll come... and set me free
Just say you´ll wait... you´ll wait for me

Just say you´ll wait... you´ll wait for me
Just say you´ll wait... you´ll wait for me

Trouble

oh no, I see
a spiderweb is tangled up with me
and I lost my head
and thought of all the stupid things I´d said

oh no, what´s this?
a spiderweb and I´m caught in the middle
so I turned to run
and thought of all the stupid things I´d done

and I never meant to cause you trouble
and I never never meant to do your wrong
ah, well if I ever caused you trouble
oh no I never meant to do you harm

oh no, I see
a spiderweb and it´s me in the middle
so I twist and turn
but here am I in my little bubble

singing and I never meant to cause you trouble
and I never meant to do you wrong
ah, well if I ever caused you trouble
oh no I never meant to do you harm

they spun a web for me
they spun a web for me
they spun a web for me
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Trouble

Trouble:

Chords Used

Gadd6   355400
Em      022000
Bm      x24432
Fmaj7   133210
Amadd9  577500
Aadd9   577600
F#m     244222
G       320033

Intro

Gadd6   Em      Bm      Gadd6   Em      Bm

Verse

Gadd6   Em    Bm
   Oh   no, I see
Fmaj7          Amadd9          Gadd6
A spiderweb is tangled up with me
      Em      Bm
And I lost my head
Fmaj7                   Amadd9           Gadd6
And thought of all the stupid things I´d said

Gadd6   Em      Bm      Gadd6   Em      Bm

Gadd6  Em         Bm
  oh   no, what´s this?
Fmaj7               Amadd9          Gadd6
a spiderweb and I´m caught in the middle
     Em        Bm
so I turned to run
Fmaj7                  Amadd9            Gadd6
and thought of all the stupid things I´d done

Chorus
Aadd9                          Em
and I never meant to cause you trouble
Aadd9                            Em
and I never never meant to do your wrong
Aadd9                           Em
ah, well if I ever caused you trouble
Aadd9                         Em
oh no I never meant to do you harm

Gadd6   Em      Bm      Gadd6   Em      Bm

Verse 3 (Chords as verse 1 and 2)
oh no, I see
a spiderweb and it´s me in the middle
so I twist and turn
but here am I in my little bubble

Chorus (Chords as previous)
singing and I never meant to cause you trouble
and I never meant to do you wrong
ah, well if I ever caused you trouble
oh no I never meant to do you harm

Em     F#m       G   F#m  Em
     they spun a web for  me
  F#m       G   F#m   Em
they spun a web for   me
 F#m        G   F#m  Em
they spun a web for  me

Gadd6   Em      Bm
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Gadd6   Em      Bm
Finish on G or Gadd6

Warning sign

A warning sign
I missed the good part then I realised
I started looking and the bubble burst
I started looking for excuses

Come on in
I´ve got to tell you what a state I´m in
I´ve got to tell you in my loudest tones
That I started looking for a warning sign

When the truth is
I miss you
Yeah the truth is
That I miss you so

A warning sign
You came back to haunt me and I realised
That you were an island and I passed you by
You were an island to discover

Come on in
I´ve got to tell you what a state I´m in
I´ve got to tell you in my loudest tones
That I started looking for a warning sign

And the truth is
I miss you
Yeah the truth is
I miss you so
And I´m tired
I should not have let you go

So I crawl back into your open arms
Yes I crawl back into your open arms
And I crawl back into your open arms
Yes I crawl back into your open arms

Anglès

white shadows

When I was a young boy I tried to listen
And I wanna feel like that
Little white shadows
blink and miss them
Part of a system, I am

If you ever feel like something´s missing
Things you´ll never understand
Little white shadows
Sparkle and glisten
Part of a system again

All this noise, I´m waking up
All this space, I´m taking up
All this sound is breaking up
Ohhhhhhhh

Maybe you´ll get what you wanted
maybe you´ll stumbled upon it
Everything you ever wanted
In a permanent state

Maybe you´ll know when you see it
Maybe if you say it, you´ll mean it
And when you find it you´ll keep it
In a permanent state, a permanent state
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When I was a young boy I tried to listen
Don´t you wanna feel like that?

You´re part of the human race
All of the stars and the outer space
Part of the system again

All this noise, I´m waking up
All this space I´m taking up
I cannot hear, you´re breaking up
Whooaaaaaaa

Maybe you´ll get what you wanted
Maybe you´ll stumble upon it
Everything you ever wanted
In a permanent state

Maybe you´ll know when you see it
Maybe if you say it, you´ll mean it
And when you find it you´ll keep it
In a permanent state, a permanent state

Swim out on a sea of faces
Tide of the human races
Oh, an answer now is what I need...

See it in a new sun rising
See it break on your horizon
Oh, come on love, stay with me...

Yellow

look at the stars
look how they shine for you
and everything you do
yeah they were all yellow
I came along
I wrote a song for you
and all the things you do
and it was called yellow
So then I took my turn
oh wh at a thing to have done
and it was all yellow

your skin
oh yeah your skin and bones
turn into something beautiful
and you know
you know I love you so
you know I love you so

I swam across
I jumped across for you
oh what a thing to do
´cos you were all yellow
I drew a line
I drew a line for you
oh what a thing to do
and it was all yellow

and your skin
oh yeah your skin and bones
turn into something beautiful
and you know
for you I bleed myself dry
for you I bleed myself dry

it´s true
look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine for
look how they shine for you
look how they shine for you
look how they shine
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look at the stars
look how they shine for you
and all the things that you do

Collins, Phil

Dins el meu cor, Tarzan

Au va no ploris no hi ha més per dir
agafat fort vine amb mi
jo et protegeixo no tens cap mal
no ploris més soc aquí

Per ser petit se't veu molt fort
entre els meus braços no tindràs mai por
cap força no pot separar-nos
no ploris més soc aquí

Ets dins del meu cor (ule sa sa)
ben dins del meu cor
mai ningú podrà esborrar el teu nom (ule ba ba)
Dins del meu cor
no hi ha lligam més fort
seràs dins el meu cor... sempre (euuu....ssempre)

----------------------------------------

[Sol]
Au va no ploris no hi ha més per dir
agafat fort vine amb mi
[Do]jo et protegeixo no tens cap mal
[lam]no ploris més soc aquí[Re][si]

[Sol]
Per ser petit se't [Re]veu molt [Sol]fort
[Sol]entre els meus braços no tin[rem]dràs mai [Sol]por
[Do]cap força no pot separar-nos
[lam]no ploris més soc aquí[Re][Si]

[Mi]Ets dins del meu [La]cor (ule sa sa)
ben [Si]dins del meu [Mi]cor
[rebm]mai ningú po[La]drà esborrar el teu [Re]nom[Si] (ule ba ba)
[Mi]Dins del meu [la]cor
no hi [Si]ha lligam més [Mi]fort
se[rebm]ràs dins el meu [La]cor... [Re]sempre[Si] (euuu....ssempre) [Mi]

Català

You'll be in my heart

Come stop you crying It will be alright
Just take my hand Hold it tight
I will protect you from, All around you
I will be here Don't you cry

For one so small, You seem so strong
My arms will hold you, Keep you safe and warm
This bond between us, can't be broken
I will be here, don't you cry

Cos you'll be in my heart
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Yes you'll be in my heart
From this day on
Now and forever more
You'll be in my heart
No matter what they say,
You'll be here in my heart
Always

Why can't they understand the way we feel
They just don't trust, what they can't explain
I know we're different, deep inside us
We're not that different at all

And you'll be in my heart
Yes you'll be in my heart
From this day on
Now and forever more

Don't listen to them Cos do they know
We need each other To have to hold
They'll see in time I know
When destiny calls you, You must be strong
I may not be with you, But you got to hold on
They'll see in time  I know
We'll show them together

Cos' you'll be in my heart
Believe me you'll be in my heart
I'll be there from this day on
Now and forever more

Oh you'll be in my heart you'll be here in my heart
No matter what they see
I'll be with you here in my heart

I'll be there,   Always  Always  I'll be with you

I'll be there for you always
Always and always

Just look over your shoulder
Just look over your shoulder
Just look over your shoulder
I'll be there for you....

Companyia Elèctrica Dharma

Cants impotents!

Pare Reagan, que esteu en el cel,
pel que tot homenaqueu.
Pare Reagan, que esteu en el cel,
reconsagrat galifardeu!

Reagan, Thatcher, Gorbachov,
bombejant la pau del món.
Reagan, Thatcher, Gorbachov,
cavalcant missils cabrons.
I jo dic no! I jo dic no! Dic no!

Pare Reagan, que esteu en el cel,
pel que tot homenaqueu.
Pare Reagan, que esteu en el cel,
reconsagrat galifardeu!

Reagan, Tatcher, Gorbachov,
bombejant la pau del món.
Reagan, Thatcher, Gorbachov,

Català

cavalcant missils cabrons.
I jo dic no! I jo dic no! Dic no!

Ciutats!

Mata al seu fill i el dóna als porcs
Nen roba d´un mort, vol les seves dents d´or.
Escanya una vella i la talla a trossets.
Marit crema el llit de l´esposa infidel

Ciutats! Ciutats! Visions de Satanàs!
Dimonis esverats! Ciutats! Eternament!

S´escampen les boires d´un gas sexual
Obriu les finestres, ensumeu el final.
La febre és molt alta, l´infern ja és aquí.
Un cel metal·lúrgic amb colors de pipí.

Ciutats! Ciutats! Visions de Satanàs!
Dimonis esverats! Ciutats! Eternament!

Català

Contra el fusell, un somriure

Contra la rutina, la poesia
Contra el realisme, la utopia

Contra el fanatisme, la ironia
Contra el fusell, un somriure

Contra el racisme, fraternitat
Contra la fam, solidaritat

Contra l´imperialista, l´humanista
Contra la Contra, el Sandinista

Contra la intolerància, estima com vulguis
Contra la tortura, els Drets Humans

Contra la guerra, insubmissió
Contra el fusell, un somriure

Català

Correfoc/ L´avalot de la Caterva

El sol és barrat de sang.
Som fills de la flama.
Foc! Foc! Fot-li fort!

Ferro roent, deixar la pell.
Sento la carn viva.
Foc! Foc! Fot-li fort!

Foc! Foc! Corre foc!
Crema! Crema! Fot-li fort!
Foc! Foc! Llenya al foc!
Tira! Tira! Llenya al foc!
Foc! Foc! Fot-li fort!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

De racistes i mamons,
n´estem fins als...
Força bruta i canons,
n´estem fins els...
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El moment millor de tots

Ei! Si et preocupes, acosta´t,
no t´allunyis, la tendresa
et farà més lleuger l´instant.

Jo puc ser el teu cel.
Tu ets la Terra eterna, puc ser el teu sol.
Tu ets la porta oberta i et diré va!
Aturem aquest instant.

Saps? L´instant té gust d´eternitat
al teu costat. Ensumar el teu cos,
tastar la teva mel.

Jo puc ser el teu cel.
Tu ets la Terra eterna, puc ser el teu sol.
Tu ets la porta oberta i et diré va!
Aturem aquest instant.

Tinc com un desfici que no em deixa
funcionar esperant
tenir-te nua i bategant.

Jo puc ser el teu cel.
Tu ets la Terra eterna, puc ser el teu sol.
Tu ets la porta oberta, transfigurats
per un instant d´amor fugaç.

Jo puc ser el teu cel.
Tu ets la Terra eterna, puc ser el teu sol.
Tu ets la porta oberta i et diré va!
Aturem aquest instant.

Visc aprenent a morir així,
de mica en mica, de debò,
si no mires no sóc jo.

Jo puc ser el teu cel.
Tu ets la Terra eterna, puc ser el teu sol.
Tu els la porta oberta i et diré va!
Aturem aquest instant.

Ei! Si et preocupes, acosta´t,
no t´allunyis, fes-me un lloc.
Desitjo calmar ja el teu cos.

Jo puc ser el teu cel.
Tu ets la Terra eterna, puc ser el teu sol.
Tu els la porta oberta transfigurats
per un instant d´amor fugaç.

Català

Els bàrbars

Com hem acceptat tants treballs de merda?
Les nostres vides no són mercaderies.
Hi ha massa gent treballant en gàbies.
El sol es pon, llarga és la nit.

Els bàrbars ja són aquí, els bàrbars ja han arribat.
Una tribu mercantil que tot el món han comprat.
Els bàrbars han fascinat: són rics, moderns i globals.
Els bàrbars s´ho han repartit tot com millor els ha semblat.

Ara tot depèn de què fan els rics.
Ràbia mundial buscant un món ideal.
Si fas costat als desemparats,
els explotadors et diran criminal.

Els bàrbars ja són aquí, els bàrbars ja han arribat.
Una tribu mercantil que tot el món han comprat.

Català

Els bàrbars han fascinat: són rics, moderns i globals.
Els bàrbars s´ho han repartit tot com millor els ha semblat.

I això escriurem damunt les vostres tombes:
"Aquí jau el diner", "Aquí jau el diner".

I això escriurem damunt les vostres tombes:
"Aquí jau el diner", "Aquí jau el diner".

Aquí jau el, -qui jau el, -qui jau el diner.
Aquí jau el, -qui jau el diner.

O què?

Els cels canviants

Només vas a la teva, et creus el centre del món.
Tan rodejat de coses, de merda fins al coll.
Atura´t un moment, potser no va per aquí.
Hi ha un cirerer florit que el vent deixarà nu.

La salç de tristesa, onades d´il·lusió.
Un somriure a les fosques és fàcil sense por.
Tot és efímer, dud-dud-dud-du-du.
Hi ha un grill que canta en un camí perdut.

Tu i jo, un camí nou.
Puc sentir que vindries amb mi.
Tu i jo, un camí nou.
Pots sentir com et corre per dins.

Un riu de vida, la força del destí,
i em sento fet per un amor així.
Tot és efímer, dud-dud-dud-du-du.
El món, un escenari, et toca sortir a tu.

Tu i jo, un camí nou.
Puc sentir que vindries amb mi.
Tu i jo, un camí nou.
Pots sentir com et corre per dins.

Tu i jo, un camí nou.
Puc sentir que vindries amb mi.
Tu i jo, un camí nou.
Pots sentir com et corre per dins.

Tu i jo, no tinguis por.
Puc sentir que vindries amb mi.
Tu i jo, no tinguis por.
Jo no en tinc, puc sentir que t´estimo.

Tu i jo, no tinguis por.
Puc sentir.
Puc sentir que t´estimo.

Català

Festa I - La nit convida

Bona nit i bona hora
Bona mort quna sigui l´hora
Sona la música, la nit convida
Són les Festes de l´Energia

Hi ha la mateixa guerra de sempre
A les entranyes dels canons
Hi ha la mateixa merda de sempre
En les paraules dels invasors

Estats-Carronya! Bèsties de guerra!
La pau dels pobles amenaçant
Estats-Carronya! Fòssils decrèpits!
Les vostres festes són criminals!

Alceu els cossos! L´hora ha sonat!
És la rauxa dels condemnats!
Ballarem amb energia

Català
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Damunt tota la porqueria

Festa II - Dins les venes, el mar

Com si fos un gran ocell
Voldria jo volar
Damunt el mar immens
Cel blau enllà, enllà...

Voldria no fer-me gran
i ser, amb tu, petit encara
Voldria estimar aquest moment
i aquesta mica de vent
i els teus ulls transparents,
miralls de lluna i enyorança.
Si tu i jo fóssim infants
plens encara del ritme de la dansa
no hauríem après a contar els morts
i jugaríem a estimar-nos.

Com si fos un gran ocell
Voldria jo volar
Damunt el mar immens
Cel blau enllà, enllà
Blau cel dins dels teus ulls
Dins les venes, el mar.

Català

Festa III - Oh, nova Europa!

Còrsega, Gal·les, Occitània
Grècia, Croàcia, Macedònia
Sardenya, Euskadi, Escòcia
Irlanda, Malta, Albania

Estònia, Letònia, Lituània
Bretanya, Sèrbia, Tartària
Lapònia, Frísia, Ucrània
Pobles d´Europa! Pobles germans!

Català

Fi de festa - La gent vol viure en pau

Tornaria a parlar tendrament d´aquesta terra
Parlaria a tothom del seu alè constant
Tornaria a parlar amargament de tanta guerra
Parlaria a tothom dels gemecs del mar
Cap on sigui que giro el cap i pertot on miro
Veig la mateixa colla de porcs
Potinejant el món i fent destrossa
Sí, la gent vol viure en pau
i a quatre desgraciats no els hi dóna la gana
Senyors que maneu tant:
Si escopiu al cel, us caurà a la cara!
Si pixeu cara al vent, us mullareu les cames!
Ai, aquesta és una terra desconcertada
que dóna voltes sense parar
que sembla malalta i cansada,
trista i desanimada,
que sembla decidida a acabar amb la seva vida.

Tornaria a parlar tendrament d´aquesta terra
Parlaria a tothom del seu alè constant
Tornaria a parlar amargament de tanta guerra
Parlaria a tothom dels gemecs del mar
Ai, la gent vol viure en pau
i a quatre desgraciats no els hi dóna la gana
Són uns fills de puta acabats
Sempre foten la punyeta

Català

Estats-Carronya! Bèsties de guerra!
Les seves festes són criminals
Alceu els cossos! L´hora ha sonat!
És la rauxa dels condemnats!
Ballarem amb energia damunt tota la porqueria
Perquè aquesta és una música tossuda i obstinada
Música per a ferir-se els peus,
ballant-la al seu voltant.

Sí, han de caure les muralles. Totes, totes, totes.
Les trompetes estan preparades!

La croada dels nens

(a partir d´un poema de Bertolt Brecht)

1
Vetaquí que una vegada
Negres runes, fosca nit
Després d´una cruel batalla
Els fills van perdre els seus pares
I partiren en croada
A buscar algún país
On poder viure per fi tots en pau

Caminaren entre els morts
Entre incendis i enderrocs
Una nena d´onze anys feia
A un de quatre, de mare
En un tanc tot rovellat
Que els servia de pissarra
Van aprendre il·lusionats la paraula pau

Se´ls uniren nens i nenes
I fins i tot un gos famolenc
No gosaren sacrificar-lo
I ara tenen una boca més
Formen un seguici immens
Van buscant aquell país
On poder viure per fi tots en pau

2
Veig les cares
de tants nens:
desposseïts
sacrificats

Del Nord al Sud
De l´Est a l´Oest
La terra
han crucificat

Quina glòria
pot haver-hi
en vessar
Tanta sang
tant de dolor
tant de dolor
tant de dolor
Tant que no es pot dir

CAP IDEA,
CAP BANDERA
NO VAL LA VIDA
D´UN INFANT

3
Tot és fosc
dóna´m la mà
l´hora més fosca
l´alba ens durà

Ja s´acosta
El nou dia
No tinguis por
dóna´m la mà

Català
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La lluna ha fet el ple

La lluna ha fet el ple
La lluna a la finestra
La nit com un alè
Tèbia nit de llum clara
He sortit al carrer
Les mans a les butxaques
Pertot veig el teu rostre
La lluna m´acompanya

M´he empassat la Rambla
Humit pedrís del port
Perdut del tot el nord
Em moro d´anyorança
Que petits són els estels
Aquesta nit he mirat el cel
La lluna m´acompanya
Em moro d´anyorança

Et porto clavada al pensament
D´esma he tornat als nostres carrers
Carrers que ens han vist riure, agafats
Aquesta lluna m´està matant

Català

La Mediterrànea se´ns mor...

Hem deixat ferides les ones
i tots junts cantem la melodia
d´un confús neguit,
d´un confús neguit.
La Mediterrànea se´ns mor...
i al cel ressona un xiscle d´oreneta.
La Mediterrànea se´ns mor...
i tu i jo naixem d´ella

Català

Muntanyes russes

Crèiem ardits,
que amb decisió
canviaríem la fortuna.
Vas començant jove i fort
i ara tens fred i estàs sol.
Carretera enllà,
camí llarg i solitari.
Carretera enllà,
la vida a l´escenari.

Muntanyes russes,
pujar i baixar perquè si,
podrit destí.
Muntanyes russes,
pujar i baixar fent camí,
fins a la fi.

Fa una tarda gris plujosa
al matí era força clar.
No vull boires, no vull foscors,
això ja ho duc a dins.
Tot el dia que estic trist,
tot és d´un color tan gris,
però potser no durarà
i tornarà el cel blau.

Muntanyes russes,
pujar i baixar perquè si
tan podrit destí.
Muntanyes russes,

Català

pujar i baixar fent camí,
a, fins a la fi.

Tens els ulls desesperats
com tots els nàufrags,
escoltant l´aparició
d´una vela blanca.
El passat és melangia,
el futur és una rifa.
Passa la vida, passa de pressa,
que tothom tregui el bitllet.

Muntanyes russes,
pujar i baixar perquè si,
tan podrit destí.
Muntanyes russes,
pujar i baixar fent camí
a.. fins a la fi.

Russes,
pujar i baixar perquè si,
tan podrit destí.
Muntanyes russes,
pujar i baixar fent camí,
fins a la fi.

Muntanyes tusses,
pujar i baixar perquè si,
tan podrit destí.
Muntanyes russes,
pujar i baixar fent camí,
fins a la fi. (bis)

Sempre hi seré

Em fa mal de veritat quan et veig així, noia.
Lluitant per formar part d´un món que a tu t´ignora.
Al món hi ha massa gent que té el cor fred, noia.
I el caliu del teu cor sempre els farà nosa.

A la vida et trobaràs molts imbècils;
si et fereixen pensa que és la seva estupidesa
la que els empeny a fer-te mal.
Així evitaràs respondre a la seva maldat.
Deixa tot allò que ara et faci nosa
i defensa sempre allò que tu ets.
El que et vagi bé, quan et vagi bé,
per tu jo sempre hi seré.

Tu no vols ser com ells, de cap manera, noia.
I per això et fan sentir que tu sempre fas nosa.
Sé la ràbia que fa donar o te´ls treguis, noia.
Això ho diuen per què ells no han sabut ser lliures.

A la vida et trobaràs molts imbècils;
si et fereixen pensa que és la seva estupidesa
la que els empeny a fer-te mal.
Així evitaràs respondre a la seva maldat.
Deixa tot allò que ara et faci nosa
i defensa sempre allò que tu ets.
El que et vagi bé, quan et vagi bé,
per tu jo sempre hi seré.

Al món hi ha massa gent que té el cor fred, noia.
I el caliu del teu cor sempre els farà nosa.
Cadascú és cadascú, l´animal que li toca.
Defensa allò que ets, gaudeix de tu mateixa.

A la vida et trobaràs molts imbècils;
si et fereixen pensa que és la seva estupidesa
la que els empeny a fer-te mal.
Així evitaràs respondre a la seva maldat.
Deixa tot allò que ara et faci nosa
i defensa sempre allò que tu ets.
El que et vagi bé, quan et vagi bé,
per tu jo sempre hi seré, sempre hi seré.

Català
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El que et vagi bé, quan et vagi bé,
per tu jo sempre hi seré.

Si encara fossis aquí

Digue´m si has trobat
l´alta serenor de les estrelles
Digue´m si sents el plany
del mar, del vent, del foc i de la terra
Digue´m què haig de fer
amb aquesta buidor que em desespera

Digue´m si com l´ocell
has volat lluny del fred i la glaçada
Digue´m perquè planyent
el vent ens torna les teves tonades
Digue´m qui ens treurà
d´aquesta fosca on l´esperit s´està

Si encara fossis aquí
Si sabessis com t´enyoro
Oh rostre dolç, germà, amic!
Si sabessis com t´enyoro

Digue´m si has trobat
aquells infants que un dia varem ésser
Digue´m si l´ametller
ha tornat a florir tot primavera
Digue´m què haig de fer
amb aquesta buidor que em desespera

Si encara fossis aquí
Si sabessis com t´enyoro
Oh rostre dolç, germà, amic!
Si sabessis com t´enyoro

Català

Voldria ser la teva música

Plantar la llavor i recollir el fruit.
Plantar la llavor i recollir el fruit.
La flor que cau no tornarà a la branca.
Si em vols collir: La teva flor per sempre

Les nostres arrels ens faran florir.
Les nostres arrels ens marquen el camí.
Si aquesta música tu vols collir,
ella serà la teva flor per sempre.

Saps que l´arbre més s´enfila
com més endins pot arrelar.

Català

Vulnerables

Hi ha qui t´aguanta a pes de braços.
Hi ha qui fuig esperitat.
Hi ha qui t´encomana el coratge.
Hi ha qui et deixa petrificat.

Hi ha qui en la seva soledat
veu coses clares que no són veritat.
Hi ha indicis, hi ha evidències:
la sobèrbia, humiliacions.
Hi ha expectatives que ens porten
a amargues decepcions.

Català

I així ens fem vulnerables, cada història té un preu.
Una espina clavada, roses pertot arreu.
I així ens fem vulnerables, cada història té un preu.
L´amor i la guerra, la cara i la creu.

Hi ha onades que t´arrosseguen.
Hi ha naufragis, hi ha al teu port.
Hi ha aquesta ànsia humida.
Hi ha els teus llavis, hi ha el teu nord.

Hi ha la creu dels teus braços.
Hi ha la set d´aquella nit.
Hi ha petons ardents com brases.
T´estimo més del que et puc dir.
Per tu ploro llàgrimes blanques.
Per tu aquest dolor infinit.

I així ens fem vulnerables, cada història té un preu.
Una espina clavada, roses pertot arreu.
I així ens fem vulnerables, cada història té un preu.
L´amor i la guerra, la cara i la creu.

Hi ha la lliure alegria dels cossos.
Som baixets que es creuen en la nit.
L´enyorança ve al darrere.
Saps que al davant hi ha l´infern?

No hi ha res que duri més
que l´escuma damunt la sorra.
Hi ha un àngel que ens recorda
tot allò que hem oblidat.

Tu esculls un amb unes ales
o cremades ganes de volar.

I així ens fem vulnerables, cada història té un preu.
Una espina clavada, roses pertot arreu.
I així ens fem vulnerables, cada història té un preu.
L´amor i la guerra, la cara i la creu.

Zing-zing

El cor se m´encongia quan et vas enfonsar.
Faig senyals als teus ulls, em sents
muda i llunyana com un estel.
Massa fràgil per viure, massa viva per morir.
Escolta aquesta música, t´ajudarà a sortir d´aquí.

Confia!
Després de la tristesa, de la pena, els pessics,
és quan la vida ens dóna els seus colors més bonics.

Papallona distreta, no juguis amb el sol.
Campana solitària ja saps que crec en el teu sol.
En el teu idealisme hi ha un encís amagat.
L´ara que vols, imagina´t, i no et vulguis classificar.

Confia!
Després de la tristesa, de la pena, els pessics,
és quan la vida ens dóna els seus colors més bonics.

Deixa que els que t´estimen puguin fer-te costat.
El seu cor és com el zing-zing que calma el plor
del nen petit.
Hauries d´estar contenta de tenir aquest zing-zing.
No necessites trencar-loper saber què és sols
un zing-zing.

Confia!

Després de la tristesa, de la pena, els pessics,
és quan la vida ens dóna els seus colors més bonics.

Després de la tristesa, de la pena, els pessics,
és quan la vida ens dóna els seus colors més bonics.

Confia!

Català
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Costo Rico

Canción De Batalla

Este es el hombre
Que dice que quiere volver
A la tierra quebrada
Que el lo vio nacer i crecer
Termina, es el diablo
Sembró caminos de terror
Y el grito del filipino
Solo en su interior
Dice su gente que ya no sale el sol
Y una dama que iba de negro se lo llevó

Y a la luna dijeron que el cada noche lloraba
Que su yonco salado curó las heridas del campo

Nadie se imaginó que algún día pudiera sonar,
Nadie se imaginó que pudiera sonar la guitarra
De aquel hombre que dice que quiere volver
Y a la tierra quebrada que el lo vio nacer y crecer

Y a la luna dijeron que el cada noche lloraba
Que su yonco salado curó las heridas del campo

Que con esta canción de batalla la luna descansa
Que la noche se acaba y el sol se levanta otra vez

...

Castellà

Creedence Clearwater Revival

A la cantonada ( Down on the corner )

John Fogerty – Adaptació al català : Joan Usart

Quant la nit arriba
Es posen a tocar
Son quatre nois joves
Musics de carrer

Per a seguir el ritme
Vine cap aquí
A la cantonada
Els podràs sentir

Tot-hom escolta
Ja estan tocant
El ritme encomanen
El porten a la sang

Toquen la guitarra
I el contrabaix
L´harmònica sona
Et fa emocionar

Català

El ritme el posa
La taula de rentar
A la cantonada
Et faran ballar

Tot-hom escolta…..

Queda´t a escoltar-los
No et faran pagar
Peró si tens monedes
els en pots donar

De tot arreu venen
La gent no s’ho perd
A la cantonada
Fan el seu concert

Tot-hom escolta….

Cotton Fields

CHORUS1:
When I was a little bitty baby
My mama would rock me in the cradle,
In them old cotton fields back home;

CHORUS2:
It was down in Louisiana,
Just about a mile from Texarkana,
In them old cotton fields back home.

CHORUS3:
Oh, when them cotton bolls get rotten
You can´t pick very much cotton,
In them old cotton fields back home.

CHORUS2
CHORUS1
CHORUS2
CHORUS3
CHORUS2
CHORUS1
CHORUS2

Anglès

Down on the corner

(J. Fogerty)

Early in the evenin' just about supper time
Over by the courthouse they're starting to unwind
Four kids on the corner trying to bring you up
Willy picks a tune out and he blows it on the harp

CHORUS:
Down On The Corner - out in the street
Willy and the Poorboys are playin'
Bring a nickel - tap your feet

Rooster hits the washboard and people just got to smile
Blinky, thumps the gut bass and solos for a while
Poorboy twangs the rhythm out on his kalamazoo
Willy goes into a dance and doubles on kazoo

CHORUS

CHORUS

You don't need a penny just to hang around
But if you've got a nickel, won't you lay your money down?
Over on the corner there's a happy noise
People come from all around to watch the magic boy

Anglès
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Has vist mai la pluja ? ( Have you ever seen the rain )

John Fogerty / Adaptació al català:Joan Usart

Ja fa temps algú va dir
La pluja del cel caurà
Ja ho sé
El mal tems s’apropa

la calma haurà passat
I plourà brillant el sol
ja ho sé
lluirà la terra

jo vull saber
has vist caure la pluja?
jo vull saber
has vist caure la pluja?
Amb el sol ben brillant

fa dies que està plovent
el sol és fred i molt trist
ja ho sé
s’acosten tempestes

es molt clar que no pot ser
la pluja s’ha de parar
ja ho sè
jo no puc parar-la

jo vull saber
has vist caure la pluja?
jo vull saber
has vist caure la pluja?
Amb el sol ben brillant

Català

Hello Mary Lou

Hello Mary Lou
--------------------------------------------------------------------------------
(G. Pitney)

CHORUS:
"Hello Mary Lou - goodbye heart
Sweet Mary Lou - I'm so in love with you
I knew Mary Lou - we'd never part
So hello Mary Lou - goodbye heart"

Passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way
And oo I wanted you forever more
I'm not one that gets around - swear my feet stuck to the ground
And though I never did meet you before

I said,
CORUS

Saw your lips I heard your voice - believe me I just had no choice
Wild horses couldn't make me stay away
Thought about a moonlit night - my arms around you good an' tight
That's all I had to see for me to say

Hey, hey,
CHORUS

So hello Mary Lou - goodbye heart
Yes - hello Mary Lou - goodbye heart

Anglès

Looking Out My Back Door

Just got home from Illinois, lock the front door, oh boy!
Got to sit down, take a rest on the porch.
Imagination sets in, pretty soon I´m singing,

CHORUS:
Doo, doo, doo, Looking out my back door.
There´s a giant doing cartwheels,
A statue wearing high heels.
Look at all the happy creatures dancing on the lawn.
A dinosaur Victrola listening to Buck Owens.

CHORUS

Tambourines and elephants are playing in the band.
Won´t you take a ride on the flying spoon?
Doo, doo doo.
Wond´rous apparition provided by magician.

CHORUS

Tambourines and elephants are playing in the band.
Won´t you take a ride on the flying spoon?
Doo, doo doo.
Bother me tomorrow, today, I´ll buy no sorrows.

CHORUS

Forward troubles Illinois, lock the front door, oh boy!
Look at all the happy creatures dancing on the lawn.
Bother me tomorrow, today, I´ll buy no sorrows.

CHORUS

Anglès

L´exprés de mitjanit  ( The midnight Special )

Leadbelly ( Adaptació al català : Titot )

Devalla un altre vespre
Tampoc avui he vist el sol
Cal baixar a fer el reconte
Avui ens canvien els llençols
Només que entrés un raig de llum
De l’exprés de mitjanit
Em sentiria un xic més lliure
Mes aprop del meu país

I veig per la reixa
L’exprés de mitjanit
I veig per la reixa
L’exprés de mitjanit
I veig per la reixa
L’exprés de mitjanit
I veig per la reixa
Qui tingués la sort de fer el seu camí

Em ve a veure la mare
La reconec
La tristor du a la cara
I sota el braç un paquet
Plorosa m’abraça
Em diu lo blanc que estic
No ploris que les idees
No me les han descolorit

I veig per la reixa..........

El vespre a la llitera
Penso no t’has de rendir
Un xiulet sempre em desvetlla
Passa l’exprés de mitjanit
Una nit d’aquestes
Jo seré a dins
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Tornaré a la meva terra
Amb l’exprés de mitjanit

I veig per la reixa..........

Mentre pugui veure la llum (Long as i can see the light)

John Fogerty / Adaptació al català:Joan Usart

Una llum a la finestra
Vull veure abans de partir
I així jo, jo
Quan torni aquí
La llum em farà de guia

Faré la bossa i marxaré
Viatjaré una temporada
Però tu, tu
No et preocupis pas
La llum em farà de guia

Tinc una dèria per viatjar
Que no em deixa viure en pau
Però jo, jo
No em perdré
La llum em farà de guia

Una llum a la finestra
Vull veure abans de partir
I així jo, jo
Quan torni aquí
La llum em farà de guia

Català

Midnight special

THE MIDNIGHT SPECIAL
Traditional; arranged by by John Fogerty
performed by Creedence Clearwater Revival
tab transcribed by Collins Crapo <roxtar@srv.net>

(initially, single, slow strums of each chord)
D                                G
 Well, you wake up in the mornin'
                            D
 You hear the work bell ring
                                A7
 And they march you to the table
                          D
You see the same old thing
                            G
Ain't no food upon the table
                         D
And no fork up in the pan
                                  A7
But you'd better not complain, boy
                               D
You'll get in trouble with the man

(now speed up tempo and strum continuously; all subsequent verses have
   same pattern as chorus)

CHORUS:
                 G
Let the midnight special
                   D
Shine the light on me
                 A7
Let the midnight special
                   D
Shine the light on me

Anglès

                 G
Let the midnight special
                   D
Shine the light on me
                 A7
Let the midnight special
                      D
Shine the ever-lovin' light on me

Verse 2:
Yonder come Miss Rosie
How in the world did you know
By the way she wears her apron
And the clothes she wore
Umbrella on her shoulder
Piece of paper in her hand
She come to see the gov'nor
She wanna free her man

(chorus)

Verse 3:
If you're ever in Houston
Ooh, you'd better do right
You'd better not gamble
And you'd better not fight
Or the sheriff will grab ya
And the boys'll bring you down
The next thing you know, boy
Ooh, you're prison-bound

(chorus twice; 2nd time, at last line, decelerate, with break at "light
on me," to final strum of D)

Mirant per la porta del darrera (Lookin’ out my back door)

John Fogerty / Adaptació al català : Joan Usart

Quan arribo a casa,i tanco la porta
Vull asseure’m, al porxo a descansar

Agafo la guitarra, una cançó canto
Du du du, començo a somiar

Un gegant que bota, Damunt de la gespa
Mira la gent, que feliç va ballant

De un vell tocadiscos, una cançó sona
Du du du, jo també vull cantar

Elefants i cérvols, es posen a tocar
Si tu vols pots venir, i al somni entrar

Imatges estranyes, tot semble molt màgic
Du du du, segueixo somiant

Elefants i cérvols, es posen a tocar
Si tu vols pots venir, i al somni entrar

No vull preocupar-me, no accepto penes
Du du du, Prefereixo somiar

Deixa els problemes, I tanca la porta
Mira la gent, Que feliç va ballant

No vull preocupar-me, no accepto penes
Du du du, Prefereixo somiar

Català

Pàgina 315 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Creedence Clearwater Revival

Proud Mary

(J. Fogerty)

Left a good job in the city
Workin' for The Man ev'ry night and day
And I never lost one minute of sleepin'
Worryin' 'bout the way things might have been

CHORUS:
Big wheel keep on turnin'
Proud Mary keep on burnin'
Rollin', rollin', rollin' on the river

Cleaned a lot of plates in Memphis
Pumped a lot of pain down in New Orleans
But I never saw the good side of the city
'Til I hitched a ride on a river boat queen

CHORUS

Rollin', rollin', rollin' on the river

If you come down to the river
Bet you gonna find some people who live
You don't have to worry 'cause you have no money
People on the river are happy to give

CHORUS

Rollin', rollin', rollin' on the river
Rollin', rollin', rollin' on the river
Rollin', rollin', rollin' on the river

Anglès

Proud Mary

John Fogerty - Adaptació al català : Joan Usart

SOL MI   SOL MI   SOL MI   RE DO LA   SOL

Vaig deixar una bona feina             SOL
I men vaig anar cap a la ciutat
El cap ple de somnis
El vaixell que arrenca
A una nova vida em portarà

Ja gira la gran hèlix             RE
Proud Mary va fumejant            mi_m
Roda, roda, roda sobre l´aigua    SOL

Vaig rentar molts plats a Memphis   SOL
I vaig patir molt a Nova Orleans
la ciutat em cansa
I tot m’atabala
Vull tornar a casa amb el vaixell

Ja gira la gran hèlix              RE
Proud Mary va fumejant             mi_m
Roda, roda, roda sobre l´aigua     SOL

Si mires a la ribera                        SOL
Segur que veus gent que hi està vivint
Gent despreocupada
Gent encantadora
Sempre la ma estesa per ajudar

Ja gira la gran hèlix               RE
Proud Mary va fumejant              mi_m
Roda, roda, roda sobre l´aigua      SOL

Català

Qui pararà la pluja? ( Who´ll stop the rain )

John Fogerty - Adaptació Joan Usart

Des de que recordo
I ja fa molt temps
Veig caure la pluja
Creant confusió

Homes bons voldrien
La pluja parar
Jo pregunto
Jo pregunto
Quan serà?

Vaig anar a Virgínia
Ens van explicar
Molts plans i convenis
Recoberts amb or

Les promeses no poden
La pluja parar
Jo pregunto
Jo pregunto
Quan serà?

Varem fer protestes
Anàvem llençats
La gens s´escalfava
Demanàvem pau

Tots plegats volíem
La pluja parar
Jo pregunto
Jo pregunto
Quan serà?

Català

Surt una mala lluna (Bad moon rising)

John Fogerty / Adaptació al català : Joan Usart

Jo veig sortir una mala lluna
jo veig problemes ben a prop
jo veig llampecs i terratrèmols
jo veig que s´acosta mal temps

No surtis de nit
T´hi jugues la vida
Una lluna dolenta surt

Sento una forta ventada
Sento que el final es aprop
Temo que els rius es desbordin
Sento les veus de destrucció

No surtis de nit
T´hi jugues la vida
Una lluna dolenta surt

Vull que estiguis preparada
A punt estiguis per morir
Sembla que tot es posa negre
Una venjança veig venir

No surtis de nit
T´hi jugues la vida
Una lluna dolenta surt

Català
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Arrisa´t sexy

Sexy, sexy..
No em trasbalsa la teva cadera
El Pere no es fixa en el fisic
Però em provoca trempera
Entre aules de barri
M´educo, truco, xuto i procuro i m´embruto
Si em surto del carril, si m´acabo el barril tranquil, xic
Un xic pelut però sé on es el pernil
La pota la porta la puta que em toca tot es nota
Fot-li broca vinga, vinga soca
L´esquitx del mig l´embruix del guix
Em marca l´escletxa que em fa de guia, tria, tia
Però abans rumia, m´ho miro dia i m´ho miro de nit
El cel al crit un cristo aburrit i mal amic
L´infinit em deixa camí per creixer no per desmereixer
Si me´l mereixo no ho sé
M´espanto, em marejo, barrejo les cartes del pal més sec
No em crec res del que em vens perque no ets net
Estret de ment, estret de gent
Que sent com et posen a cent
A caldo no salto la tanca però mai la tanco la trenco
Invento la felicitat, sempre cerco la veritat
Em creia intocable i ara estic ben tocat

Saps bé per on vaig, i em vols fer rodar
Saps el que no saps que rodo per allà on vaig

No es broma que em moc entre l´ona
Trepitjo la llana que estova la zona
Més val que no hi caigui de boca
Així que dona´m la mà i dona´m-la tota
Reconec el calor del teu palmell, gat vell
Ja sé qui monta el desgavell
Bellissima dama al teu costat
Em costa de creure que estiguis tant lligat
Despit despistat de trist fins el pap
Pots acabar enfonsat dins el sac lligat
Passa´m una calada y una vegada passada la veig ben florida
M´excita la vida m´excita, pero pira mira
Un altre bacallà qui torna callant respon al callar
Ja va de debó, que de debó va

Saps bé per on vaig i em vols fer rodar
Saps el que no saps, que rodo per allà on vaig

Cantos esmolats, cinc saltets sobre l´aigua
Trossos de pedra en què es converteix en millor estatua
Està tota buida, tota plena d´aire
De res no em serveix, si d´alguna cosa no gaire
Nu cru, em lucro amb el teu esperit
Resa per mi, que jo engreixo farcit, fas paxoca company
Em resulta extrany, trobar-te perdut a la porta del bany
Any rera any el vici et pot, soc tot orelles, vinga confesa carellot
La llotja em pertoca tinc carta verda i la merda que porto no m´he la puc creure

Saps bé per on vaig i em vols fer rodar
Però saps el que no saps, que jo rodo per allà on vaig

Català

El teu torn

A tota la gent que està en actiu
Que troba l´atractiu ajudant a qui més ho necessita
Ressucita i excita les ganes de viure
I dona sentit al seu temps lliure
Donar la mà, ajudar a escriure una nova pàgina
Aquells que mes els costa seguir el llibre

Català

Sembla que el dia es farà llarg
Quan obris els ulls pot ser massa tard
Es tan crua la veritat
Que no et culparé d´haver-los tancat

Esperit incendiari no es pas ficció
Puc passar a l´acció o puc passar de l´acció
Pujo i baixo a qualsevol estació
Allà on crec que hi puc trobar il.lusió
On compartir una esmena sense nació
On reconèixer uns drets sense exclusió
On cercar un problema a la solució
On despatar un negoci a la revolució

Nooo, la unió pot fer la força
Però ara vull saber...
Qui força les coses a torcer
Així que fes-me un favor
Mostra´t monstre
Mostra´t

No fa més soroll el qui més crida
No fa més soroll el qui més pica
Qui fa soroll es qui mou la fitxa
Cau el monstre al pou i tot ho esquitxa

Som-hi...

Sembla que el dia es farà llarg
Quan obris els ulls pot ser massa tard
Es tan crua la veritat
Que no et culparé d´haver-los tancat

Es evident que les posicions
Marquen les direccions de tir dels canons
I es pot tirar per bé o per mal
Atrapant la guineu a ple salt
Però tot s´hi val
Ni Violència, ni gratuïta estridència
No deixar dormir a qui mes l´hi cal
Per pura urgència
Aquell a qui et dirigeixes mai el trobes
Dorm tranquil en un xalet de les afores,
I tot ho mous, la guerra implores, fas que plorin
Els que tu plores.....ja et dic

No fa més soroll el qui més crida
No fa més soroll el qui més pica
Qui fa soroll es qui mou la fitxa
Cau el monstre al pou i tot ho esquitxa

Som-hi...

Sembla que el dia es farà llarg
Quan obris els ulls pot ser massa tard
Es tan crua la veritat
Que no et culparé d´haver-los tancat

Pots trobar un gran mostrari
gent que lluita sense crits
Esperit voluntari
Oferint a diari l´ajut que calgui
Sacrifici lluny del seu salari
Tot es mou quan tu et bellugues
No es només donar les culpes
Que les culpes, comporten un culpable
I potser d´un tros del merder n´ets tu responsable
No vull que apaguis la veu
Vull que controlis el crit malparit
Per no fer-te mal al coll i perdre el coll sense sentit
El descontrol aleatori sovint té un gust agri
Amplia el ventall deixa de pensar en binari
O ells o jo, binomi innecessari
No cal arribar-hi tan fàcil
No ets un guerrer corsari, ja et dic

No fa més soroll el qui més crida, ja et dic
No fa més soroll el qui més pica
Qui fa soroll es qui mou la fitxa
Cau el montre al pou i tot ho esquitxa
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Hi ha qui té el torn ni té la clau del forn
I amb les bones intencions tot ho fon, no es confon
Tot es marca fins on, on.hi hagi la ratlla hi ha el futur del mon
L´ adquisició de raó no te la dona la crispació
L´alteració de la situació no es la solució
Hi ha una acció que es dona exemple l´activista
Que el panorama templa dona ales a viure
I a obrir el cercle

No fa més soroll el qui més crida
No fa més soroll el qui més pica
Qui fa soroll es qui mou la fitxa
Cau el monstre al pou i tot ho esquitxa

No fa més soroll el qui més crida
No fa més soroll el qui més pica
Qui fa soroll es qui mou la fitxa
Cau el monstre al pou i tot ho esquitxa

Kaxeja´m

Baix Llobregat, en un poble tranquil
La gent humil que pren les birres de barril
Sense grans fardades, ambient força noble
Catalogats de classe de terrossos de poble
Noves etapes de marginació fan que en el poble
Si moguin nous misteris organització
Quatre lladregots de l´època controlen la zona
Típic tio descarriat però una bellissima persona

Els "monillos" van patrullant amb intermitència
Dissimulant com poden la seva real incompetència
Emergència sense eficència, nena
Espantant iaies amb la sirena

Cambiem el xip i obliden la seguretat
Ves per on han resultat ser experts en l´aparcat
Cotxes amunt i avall diposit reventat
Multes a dojo omplint el forat de les arques
La grua mes insobornable de BCN comarques
Mentre el delicte i el crim estan en alça
L´alcalde en fuig fent-se fer fora del poble una nova casa
Però tranquils ciutadans que arriba una bona nova
Es un rumor que vola entre la penya i va agafant força
Un lema l´acompanya, la puta canya
faran al poble, el quarter més gran d´Espanya
tot el poble ple de verd,
estarà content el conceller hippy de medi ambient
talent company, talent
lentament s´omple l´ambient de gent que no m´enten
pero arriba el millor moment, el gran descobriment
entre els verds s´hi troba la tia mes preciosa, un monument
no m´he begut l´enteniment, ni he perdut la xaveta
has vist com marca teta la tia "picoleta"

katxexa´m, fes-ho sense guants
katxexa´m, porto un assumpte entre mans
katxexa´m, i palmem pam a pam
Pam, em fots una ostia i ja em vas calentant

Katxexa´m, fes-ho sense guants
Katxexa´m, porto un assumpte entre mans
Katxexa´m, i palmem pam a pam
pugem al cotxe d´atestats i fem-ho pim, pam.

La vida em somriu em torno un trapella
Em foto a delinquir lo més gran només per estar a prop d´ella
Porto unes pintes horribles que posa a les velles espitoses
Em moc de parc en parc amb actituds totalment sospitoses
Tot el poble sap que soc el noi de Ca l´Escolà
Però els de verd em fan identificar
DNI a cada moment, passa alguna cosa senyora agent?

Català

Si ho creu convenient posi´m les esposes ja estic calent
Com marca uniforme la meva rateta, fent ballar la pistoleta
Tins la porra erecte, només tinc ulls per la meva "picoleta"
Crec que la meva "churri" es un bon partit
Té un pis pagat en un terreny enorme això si, compartit
Àrea restringida, gimnàs, piscina desde fora s´hi veu la gran pista d´atletisme
Fins i tot crec que es una dona important
Té un "machaca" amb metralla a la porta vigilant
Hi ha gossos controlant i més gossos vigilant
Amb les càmeres al voltant

Vamos, es un lloc infranquejable, i si et soc franc
Crec que es una tia molt sociable
No cal que vagi a ella, sempre ve a mi
M´espera a cada bar per veure´m sortir

Katxexa´m, fes-ho sense guants
Katxexa´m, porto un assumpte entre mans
Katxexa´m, i palmem pam a pam
Pam, em fots una ostia i ja em vas calentant

Katxexa´m, fes-ho sense guants
Katxexa´m, porto un assumpte entre mans
Katxexa´m, i palmem pam a pam
pugem al cotxe d´atestats i fem-ho pim, pam.

Katxexa´m, això es amor verd com un moc

Tracta´m bé

Sigui com sigui i faci el que faci
recordare tot el que pasi
Tu dius que la veritat em pot ofendre de debò pero a mi no em fa cap por, ja que fins ara
he tingut sort
sort de poder saber qui sóc
sort de poder parlar amb el cor, i això no es poc
no ho canvio per tot l´or
Hi ara que cony em dius és que et dec alguna cosa
jo no ho veig aixì, jo el que penso és que et faig nosa.
No és un secret el que vas fer ara ja esta fet no provis de fotre-me-la quan estigui distret.

Una que no es cansa, una que es perd a la distancia, una que s´adorm a la meva panxa,
una que em regira totes les butxaques, no
Tracta´m bé i pensa tot el que has de fer
si fosis com el vent ja estaria content
sense mals de cap
tracta´m bé si no veuras el que et fare
si tu em dius que vens jo ja em poso calent

Fes memória, recorda bé la historia, i veuras que els dies passen sense pena ni glória
i el que espera desespera i buida la nevera, no hi ha ningú que aguanti amb tanta
trempera
entendres costa, ja es tot un treball
jo tinc la resposta, apunteu-vos el meu ball
un peu a la dreta l´altre a l´esquerra, si seguim aixì sortirar una merda

Una que no es cansa, una que es perd a la distancia, una que s´adorm a la meva panxa,
una que em regira totes les butxaques, no
Tracta´m bé i pensa tot el que has de fer
si fosis com el vent ja estaria content
sense mals de cap
tracta´m bé si no veuras el que et fare
si tu em dius que vens jo ja em poso calent

Hi ara diguem ben clar el que vols
que m´agenolli al teu davant
que no em vols veure dret
que no sóc elegant
la tinc més gran que un elefant

Tracta´m bé i pensa tot el que has de fer

Català
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si fosis com el vent ja estaria content
sense mals de cap
tracta´m bé si no veuras el que et fare
si tu em dius que vens jo ja em poso calent

Tracta´m bé...

Tu saps el què

A la taula i tinc una arma que m´acaves de donar
carregada de paraules que ara et llenço contra el cap, tu mateix las fabricat jo només le
modificat
que et pensaves que només tu la podies disparar
contra mi, contra ell, vols volar-nos el cervell
fota´t pel cul el teu fusell i apreta el gatell
la teva droga ens fara vells i no fare el que vols que faci, tu el que vols es que m´enganxi
38 milimetres, retallada, automatica mortal tot ferralla
això falla
calla
ara parlo jo
quina barra vendre guerra
tu és que et burro o ho fas veure

Tu saps el que jo et vull dir o què
que si tu saps el que jo et vull dir
tu saps el que jo et vull dir o què
que si tu tu tu
Tu saps el que jo et vull dir o que
que si tu saps el que jo et vull dir
tu saps el que jo et vull dir o què
que si tu saps el que jo et vull dir

El teu joc és molt senzill, mous la fitxa en un sentit per matar-nos al matí mentres et prens
el teu cafè tranquil i llegeixes el diari on hi ha la llista dels teus crims, sanginari, sanilari,
fill de puta qui no se l´acabi
Poca broma ja no es pot ni caminar per les mines antipersona, ja fa estona fes una volta
per els deserts que t´envolten, i trepitja, trepitja fort, haveure si tens sort, si escapes de la
mort, la que tu mateix prediques allà on hi fiques la teva mala fé, la teva llavor pudenta
que germina en el teu ventre, rebenta

Tu saps el que jo et vull dir o què
que si tu saps el que jo et vull dir
tu saps el que jo et vull dir o què
que si tu tu tu
Tu saps el que jo et vull dir o que
que si tu saps el que jo et vull dir
tu saps el que jo et vull dir o què
que si tu saps el que jo et vull dir

Que la vida que portem no ens pot fer mai sentir bé mentre hi haigi qui ens controli tots els
nostre pensaments
malament
malament ho tens, per que un dia el teu seient es podrirar mentre riurem
i no tinventis mes armes per matar mes gent inocent que només el que volen es
sobreviure lliurement
aixì que agafa les teves bales i el teu exercit de cadell
i esquerra dreta
esquerra dreta cremeuvos a l´infern

Tu saps el que jo et vull dir o que
que si tu saps el que jo et vull dir
tu saps el que jo et vull dir o què
que si tu saps el que jo et vull dir

Català

Veu neutre

Encara que et sapiga greu torno a estar en l´esfera
Hi ha qui no s´ho espera, qui no la veu a venir
Incapaç de sentir ni gaudir el que suposa el destí
El Pere, fent exagerar a qui mes exagera
Porto el flow més lliure d´aquesta part de l´atmosfera
D´aquesta part del forat un flow forjat a ferro candent el to pujat
Per sobre la ment entenc
De mil maneres el mateix ritme
Encara mes si surt d´aquí dintre el sant ventre
La meva bola de vidre diu que mentre em sentis
Acabaràs vindre cap a mi, cap aquí
Envoltar la massa més grossa, la veu mes neutra, la de Crim
Canalla de Deu que us deixeu enredar
Amb banderoles de fira que es poden tornar a pintar
Quatre ratlles que s´enduen les vostre orelles
La flor plena de nata per atrapar les abelles
Jo intento gaudir dels passos del camí menys trapitjat
Pel camí pel que passo i que potser després de mi quedarà tancat
Millor abans no s´hi coli algun antifashion perdut
Algun cabron astut

Digues que en penses si es que et penses vendre
Quan la corda et tenses ja trepitges merda
I aleshores penses si que les coses tendres no valen més la pena
Que les coses verdes

Lo mes gran

Català

Cris Juanico

Jo dic no

Està clar que avui en dia Menorca viu d´es turisme, si no m´hos venen es guiris hem de
fer s´equilibrista per poder pagar sa llista de rebuts a final de mes.

Els hi hem de donar ses platges, també gin, coca i formatge. I els dies que es sol s´amaga
no sabem que els hem de fer. Podem fer com a Mallorca, sagrifiquem es paisatge...Jo dic
no!!

Sa nostra terra és petita i segur que no creix més, ja no hi caben més turistes, visitants o
sant joaners.I ara volen fer un gran dic, diuen que durà doblers...Jo dic no!!

Sa gent vol tranquilitat, bon repòs i molta pau. Si en volem que en venguin més, ja em
direu on els fotrem. Es benefici es de qui? quin preu haurem de pagar? Molt menjar per
els d´avui, molta fam pels de demà... Jo dic no!!

Català

CuldesaC
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No tenir-te

Puc estar-me hores sota la dutxa,
Disimulan l’aigua salada que brota dels meus ulls,
La pell arrugada contempla el mirall
Imaginant darrera el vidre que m’estàs abracan.

Avui he somiat amb tu,
Avui t’he desitjat al meu costat.

Sembla que la teva veu la pugui tocar,
Quan em parles tan a prop que et sento respirar
Podria estar-me dies mirant-te simplemente
Veure com es pon el sol quan et perdo entre la gent

I és que avui he somiat amb tu,
Un altre cop,
Avui t’he desitjat al meu costat.

Perquè no tenir-te és com sentir-se pres,
No tenir-te és com si l’aigua no mullés,
És com pasejar descalç sobre pedres de foc,
És com respirar deserts axfixiants de calor,
Perquè crema per dintre, crema per dintre.
No tenir-te és com no viure.

Podria estar setmanes escoltan-te,
Sentir els teus llavis parlar-me del món
M’en adono que és poc el temps compartit
M’he de resignar, esperar l’atzar et torni amb mi.

I és que avui he somiat amb tu,
I amb els teus ulls,
Avui t’he desitjat al meu costat.

Perquè no tenir-te és com sentir-se pres,
No tenir-te és com si l’aigua no mullés,
És com pasejar descalç sobre pedres de foc,
És com respirar deserts axfixiants de calor,
Perquè crema per dintre, crema per dintre.
No tenir-te és com no viure.

I  no ha passat un sol dia
Des de que vas entrar dins dels meus ulls
Que no hagi escrit el teu nom,
Que no hagi pensat amb tu
A cada instant

Perquè vius al meu cap
Tu vius al meu cap
Vius al meu cap.
No tenir-te és com no viure
Tu vius al meu cap
No tenir-te és com no viure
Tu vius al meu cap
No tenir-te és com no viure
Tu vius al meu cap.

Català

No tenir-te**

Puc estar-me hores sota la dutxa,
Disimulant l´aigua salada que brota dels meus ulls,
La pell arrugada contempla el mirall
Imaginant darrera el vidre que m’estàs abraçant.

Avui he somiat amb tu,
Avui t’he desitjat al meu costat.

Sembla que la teva veu la pugui tocar,
Quan em parles tan a prop que et sento respirar
Podria estar-me dies mirant-te simplemente
Veure com es pon el sol quan et perdo entre la gent.

Català

I és que avui he somiat amb tu,
Un altre cop,
Avui t’he desitjat al meu costat.

Perquè no tenir-te és com sentir-se pres,
No tenir-te és com si l’aigua no mullés,
És com pasejar descalç sobre pedres de foc,
És com respirar deserts axfixiants de calor,
Perquè crema per dintre, crema per dintre.
No tenir-te és com no viure.

Podria estar setmanes escoltan-te,
Sentir els teus llavis parlar-me del món
Me´n adono que és poc el temps compartit
M’he de resignar, esperar l’atzar et torni amb mi.

I és que avui he somiat amb tu,
I amb els teus ulls,
Avui t’he desitjat al meu costat.

Perquè no tenir-te és com sentir-se pres,
No tenir-te és com si l’aigua no mullés,
És com pasejar descalç sobre pedres de foc,
És com respirar deserts axfixiants de calor,
Perquè crema per dintre, crema per dintre.
No tenir-te és com no viure.

I no ha passat un sol dia
Des de que vas entrar dins dels meus ulls
Que no hagi escrit el teu nom,
Que no hagi pensat amb tu
A cada instant..

Perquè vius al meu cap
Tu vius al meu cap
Vius al meu cap.
No tenir-te és com no viure
Tu vius al meu cap
No tenir-te és com no viure
Tu vius al meu cap
No tenir-te és com no viure
Tu vius al meu cap.

[[Si pogués dir-t´ho, si sapigués com fer-ho..]]
((tstimu))

Daksa

Autopistes

Se pensen que Mallorca és com un monopoli,
que poden fer autopistes com qui fa un "pa amb oli".
Feim un tristot polígon
damunt dues garrigues
i just dalt sa tercera:
tres rotondes seguides...

Autopistes, autopistes, batua-d´ell quines rotondes que hi ha per aqui!
Autopistes, autopistes, això pareix s´estoreta de quan jo era petit!

Català

Carrer del Caos

Carrer del Caos

Gotes de foc sobre aquest matí
agaf el llarg camí cap al fi

Català
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Trons negres cauen del vent
i el caos que penetra dins les ments

molta gent que ja ha anat pel cel
anem a veure que hi ha per l´infern

les muntanyes ara son volcans
els niguls huracans

Ja arriba el final
toquem-lo sense por i no ens fara cap mal
Ja arriba el final
acariciem la serp del verí mortal

El desert del temps

Una serp llisca
per un desert
i amb els ulls m´hipnotitza
mentre es va movent

El Sol es mes dens
vist a traves del vidre
de les parets del temps
que aïllen les dunes en moviment.

Desert del temps, tan irreal
tan immens!

Català

El Pèndol (lletra correcta)

Sent una força extranya
que m´envolta i em domina
per molt que fugi, o m´amagui
ella amb mi camina

Molt més enllà que els nuvols
Més que la nostra visió
Després de les portes
que tanquen l’horitzó

Oh.. llibertat
Oh.. com t´han estimat

Dins una sala gigant
hi ha un pèndol impresionant
envoltat duna llum
que em cegà dins els ulls

Oh.. llibertat
Oh.. com t´han estimat

Arriba al teu cervell, si
i allà s´instala
comença a oscil·lar, si si.
i ja mai para

És el fi, del que he viscut
aviat, no hauré nascut
darrera la barrera
tot el que no has tengut

Oh.. llibertat
Oh.. com t´han estimat

La pluja ja no em banya
La serp ja no em mata
La nit no m’intimida
Tot és una gran mentida

Català

Oh.. llibertat
Oh.. com t´han estimat

El pèndul

Una bolla penja d´un fil amunt i avall,
darera la porta hi ha el pèndul dins la sala gran,
Ell controla tota la nostra llibertat,
 les nostres vides fins i tot la nostra amistat,
<est>Com m´agradaria poder estimar com jo vull poder amar...(bis)
<<<<solo guitarra>>>>

Una bolla penja d´un fil amunt i avall,
darera la porta hi ha el pèndul dins la sala gran,
Ell controla tota la nostra llibertat,
 les nostres vides fins i tot la nostra amistat,
<est>Com m´agradaria poder estimar com jo vull poder amar...(bis)
<<<<disminucio del ritme i final>>>>
 Música i letra:lluis cabot-daksa

Català

El Pèndul

Introducció: Lam DoM SolM

Lam DoM SolM
Una bolla penja d´un fil amunt i avall
Lam DoM SolM
Darrera la porta hi ha el pèndul dins la sala gran
(mateixos acords que abans)
Ell controla tota la nostra llibertat,
les nostres vides, fins i tot la nostra amistat

FaM SolM DoM SolM
Com m´agradaria poder estimar, com jo vull poder amar!
FaM SolM DoM SolM
Com m´agradaria poder cantar, pel cel blau poder volar!

*Es repeteix tot
Lluís Cabot-Daksa

Català

Enric es solleric

Vé de sa vall de Sòller, i es eixerit
però faci lo que faci, ell sempre està avorrit.
N´Enric està tot sol, té un gran avorriment
i per matar-lo es posa en moviment...

Ell que és molt animal (animal!)
tira pedres a n´es cans
fins acabar un pedregal
o fins que són tots blaus...

N´Enric es solleric està avorrit
n´Enric es solleric està avorrit
n´Enric es solleric està avorrit...

Això des futbol, ja ho te avorrit
beure aigua amb mistol ho veu més divertit
Li agraden ses taronges, les va a pispar
si l´apleguen ses monges correns se´n ha d´anar...

I ell que és molt animal
tira pedres a n´es cans
fins acabar un pedregal
o fins que són tots blaus...

N´Enric es solleric està avorrit
n´Enric es solleric està avorrit
n´Enric es solleric està avorrit...

Català
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Ironia

Ironia

Tu, tots, feis que aquest dia
sigui una ironia en que tot es capgira
i no fa gens de via.
Es temps passa molt a poc a poc
i és una tortura emocional per tots
incluït es president d’aquesta gent
que me mira i me diu “quin bon dia fa avui”
i jo li dic... és una ironia.

I es que un dia, si no fa via, és una ironia
feta de paraules amb faltes d’ortografia
que ningu ha corretgit ni ho farà...

I jo, seguesc caminant tot sol,
endavant sense mirar enrera
i amb això me trob un drogoadicte
i me diu si tenc una pastilla
i li donc una aspirina
i la cull i se la esnifa
i jo flipat de lo que he vist ara mateix
m’he asustat...

I es que un dia, si no fa via, és una ironia
feta de paraules amb faltes d’ortografia
que ningu ha corretgit ni ho farà...

Català

king george (els intèrprets no surten a la llista dels seleccionats,són
dover)

Get down
I´ll sleep it off
You don´t have to believe no more
Only got four hours
To learn your manners
Never felt so close to you before
Don´t you...
Don´t get it wrong
I´ll have someone to get it done
Only got four hours
To learn your manners
Never felt so close to you before
Long shot
In the name of god
Need a Mc Cartney song
All i want you to know
Is that i won´t be here for long
And my heart
Oh!, my heart is getting sore

Anglès

Peter Pan

No vull fer-me gran,
jo sóc en peter pan
vull quedar-me a aquest any
vull tenir sempre aquesta edat.

Jo vull tornar enrera
jo no vull creixer
jo vull ser un nin per sempre...

Jo vull jugar
amb pepos i titelles
no vull esclavitzar-me per es cervell
no vull complir cap norma
no vull saber que es un ordre

Català

no vull ser autosuficient.

No vull fer-me gran,
jo sóc en peter pan
vull quedar-me a aquest any
vull tenir sempre aquesta edat.

Rebutjat

Acostumat a ser rebutjat
per tota sa gent des meu voltant.
I jo vaig tirant a poc a poc,
Amb es problemes de sa moral.
No tenc amics que em puguin consolar,
Estic fart i me’n vaig per no tornar...

Sa meva vida és com una partida de billar:
Només rebota fins a caure a n’es forat.

I quan m’en vaig
Justament m’ho estic pensant
Perquè allà adalt també em rebutjaran
Em quedare a casa ben tancat
Per oblidarme ja del meu voltant
I es que tan sols sóc un sac d’ossos oblidat
On sa moral, ja s’ha esfumat

Sa meva vida és com una partida de billar:
Només rebota fins a caure a nes forat.

Català

Records de Barentzs

Mar que t´estens com un miratge
fins l´horitzó.
I amb el teu horatge
has sembrat de blau el món

Has banyat sa meva vida,
amb es teu plor.
Has tancat ferides,
amb ses teves flors.

[Record quan nedava,
dins ses teves llàgrimes
i per fi oblidava

Quan te necessit, ets al meu costat
i amb ses teves ones sempre m´has ajudat

Obr ses meves mans
i veig una vida
companya de ses sals.]

Has banyat sa meva vida
amb sa força des teu cor
has regat totes ses soques
amb l´enyorança i sa tristor.

Es Sol
que se reflecteix en tu
es com una visió
que me crema dins es ulls

[Record quan nedava,
dins ses teves llàgrimes
i per fi oblidava

Quan te necessit, ets al meu costat
i amb ses teves ones sempre m´has ajudat

Obr ses meves mans
i veig una vida
companya de ses sals.]

Català
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Dalma, Sergio

Foc a l'ànima

Sento por si tu no hi ets,
no sóc res sense calor,
la tendresa avui és dolor,
és tant fràgil el teu cor
i no puc quedar-me sol.

Només penso com tenir-te,
de la pluja vull amagar-te,
seure junts sota la lluna
i sentir la teva pell
i un estel faci del cel
un cel amb calma,
ja no puc quedar-me sol.

Si no hi ets amb mi,
no tindré control
i tot el que m´envolta sentirà el dolor,
res no passarà
i res no quedarà
i no seré més que una roca,
si torno a pensar que te´n oblidaràs
el foc crema l’ànima dels dos,
sé que em rendiré, que ja no tornaré
a veure tanta llum mai més.

Sento por si tu no hi ets,
tanta por a no saber res,
si el passat ja és un mai més,
Digue´m que puc fer amb el que sento,
si el demà que em toca viure
no és igual que ahir,
tantes hores ploraré.

Sento pànic sense tu,
si res ja no m´importa,
si ja no puc somiar,
no tenir-te al meu costat,
t´has endut la primavera
la meva ànima sencera
i encara no sé el per què.

Català

Plorant les hores

Saps ? Penso que
no va ser tan inutil, no, l’amor que et vaig donar.
Ok,  si te’n vas
ja no ens queda res per discutir, aquesta és la veritat.
Per què no et puc tenir una nit sencera ?,
tenir-te ben aprop sense ser meva,
Potser és que em sento sol si ja no em parles
perquè em fa falta el teu somriure, la teva mirada.
Un somriure que m’obria tot allò que avui se’n tanca.
(No), no trobaràs
un altre amor igual com el que et vaig donar
Sé que el meu lloc
(Després) acabarà en mans d’un altre
que no t’ha d’estimar com jo.
Perquè tens por i no em mires a la cara
i vols que sigui amic a partir d’ara,
després de tot aixó ja no me’n fio,
 a un amic tot li perdono, però és que jo t’estimo.

Català

Puc ser sóc molt poc original pero és la meva forma de pensar

Si hi ha alguna cosa que jo  encara no he dit mai
que els meus problemes,  maldecaps parlen de tu.
Només per això jo tenc el cor com una pedra
doncs m’esperava una dona més sincera
Si de debò no penses dir-me ni una paraula,
tantes vegades un perdó i et perdonava,
però en canvi tu, tu només dius que no m’enyores
i marxaràs i em deixaràs plorant les hores.

Com ho faràs?
trobar una excusa
o simplement te’n vas
Saps que per mi
no n’has de preocupar-te,
no intentis provocar-me.
He fet una cançó per recordar-te
però no le canto mai per oblidar-te
No se’n me va del cap el teu somriure,
sento que és una ferida la teva mirada,
aquest somriure que m’obria tot allò que avui se’n tanca.

Si hi ha alguna cosa que jo  encara no he dit mai,
que els meus problemes,  maldecaps parlen de tu.
Només per això jo tenc el cor com una pedra,
doncs m’esperava una dona més sincera.
Si de debò no penses dir-me ni una paraula,
tantes vegades un perdó i et perdonava,
però en canvi tu, tu només dius que no m’enyores
i marxaràs i em deixaràs plorant les hores.

Na nanana na nanana.. na nanana..................

Tot el que t'estimes

No, queda res de mi
T’envàs, i jo no et puc seguir
I no sé, com he d’acostumar-me
No sé si ho aconseguiré
Ja s’ha mort un dia més
De mi, tampoc no queda res
Dius adéu, no em dones cap resposta
No sé que ens queda per després

Si sabessis quan et vaig estimar
Només ara sé que ho se valorar
No hi ha vida quan el que t’estimes se t’enva per sempre uooo
No hi ha vida quan el que t’estimes se t’enva per sempre uooo

Veig, que el món gira al revés
Hi ha un altre però avui no en tinc cap més
I està tan lluny la teva boca
No puc seguir més temps així

Perquè si sabessis quan et vaig estimar
Només ara sé que ho sé valorar
No hi ha vida quan el que t’estimes se t’enva per sempre uooo
No hi ha vida quan el que t’estimes se t’enva per sempre uooo

Que la culpa va ser meva ho se molt bé
No voldria maleir-te però ho faré!!
No hi ha vida quan el que t’estimes se t’enva per sempre uooo
No hi ha vida quan el que t’estimes se t’enva per sempre uooo
No hi ha vida quan el que t’estimes se t’enva per sempre uooo
No hi ha vida quan el que t’estimes...

Català
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bad day

Where is the moment when we need it the most
You kick up the leaves and the magic is lost
They tell me your blue sky´s faded to grey
They tell me your passion´s gone away
And I don´t need no carrying on

Stand in the line just ahead of the law
You´re faking a smile with the coffee you go
You tell me your life´s been way off line
You´re falling to pieces every time
And I don´t need no carrying on

Cause you had a bad day
You´re taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don´t know
You tell me don´t lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don´t lie
You´re coming back down and you really don´t mind
You had a bad day
You had a bad day

Well you need a blue sky holiday
The point is they laugh at what you say
And I don´t need no carrying on

You had a bad day
You´re taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don´t know
You tell me don´t lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don´t lie
You´re coming back down and you really don´t mind
You had a bad day
You had a bad day

Sometimes the system goes on the blink and the whole thing it turns out
Wrong
You might not make it back and you know that you could be well oh that
Strong
Well I´m not wrong

So where is the passion when you need it the most
Oh you and I
You kick up the leaves and the magic is lost

Cause you had a bad day
You´re taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don´t know
You tell me don´t lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
You´ve seen what you like
And how does it feel for one more time
You had a bad day
You had a bad day
You had a bad day

Anglès

free loop

I´m a little used to calling outside your name
I wont see you tonight so I can keep from going insane
But I don´t know enough, I get some kinda lazy day
Hey yeah

I´ve been fabulous through to fight my town a name
I´ll be stooped tomorrow if I don´t leave as them both the same
But I dont know enough, I get some kinda lazy day
Hey yeah

Cause it´s hard for me to lose
In my life I´ve found only time will tell
And I will figure out that we can baby
We can do a one night stand, yeah

And it´s hard for me to lose in my life
I´ve found outside your skin right near the fire
That we can baby
We can change and feel alright

I´m a little used to wandering outside the rain
You can leave me tomorrow if it suits you just the same
But I don´t know enough, I need someone who leaves the day
Hey yeah

Cause it´s hard for me to lose
In my life I´ve found only time will tell
And I will figure out that we can baby
We can do a one night stand, yeah

And it´s hard for me to lose in my life
I´ve found outside your skin right near the fire
That we can baby
We can change and feel alright

Cause it´s hard for me to lose
In my life I´ve found only time will tell
I will figure out that we can baby
We can do a one night stand, yeah

And it´s hard for me to lose in my life
I´ve found outside your skin right near the fire
That we can baby
We can change and feel alright

Cause it´s hard for me to lose
In my life I´ve found only time will tell
And I will figure out that we can baby
We can do a one night stand, yeah

And it´s hard for me to lose in my life
I´ve found outside your skin right near the fire
That we can baby
We can change and feel alright

Anglès

give me life

Right directions, I got problems with your friends
understand my point of view
and I´m not bothered I break before I bend
give me life, give me life, for what I do.

I can´t remember and everything the same
and what you think that I should be
you pushed me backwards, I played the stupid game
give me life, give me life, for what I say.

And the moment that you lose yourself
you wish that you were someone else
and the only thing that comes apart
to take respond from were we start.

Cause I got not excuse for the way I talk to you

Anglès
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but you don´t compremise you nothing new
let´s get together and see what we become
give me live, give mi live, for what I´ve done.

What´s the answers
I fall between the cracks
I´ll be happy when you sink
I was promised if you´re through with us
give me life, give my life, for what I think.

And the moment that you lose yourself
you wished that you were someone else
and whatever else is going on,
everyone will know once your halfway go.

You got no excuses for the way you treated me
And I don´t compremise to easily
let´s stay together
to see what we´ve become
give me live, give me live, for what I´ve done.

Give me life, give me life, for what I do.
Give me life, give me life, for what I do.

jimmy gets high

Jimmy you know, everybody hates you when
you´re living off rock ´n roll
So you get high tonight
And Jimmy you lied, I wonder if you ever
get yourself back here alive
So you get high tonight

´Cause you don´t need nobody to make it on your own
You dont need nobody you´d rather be alone
So Jimmy gets high tonight
And Jimmy gets high tonight
I must confess, I´m a real live wire
Jimmy you and me we get along a while
Jimmy gets high tonight

Jimmy you lied, I´m hoping that soon maybe
life it don´t pass you by
So Jimmy gets high tonight
And Jimmy you know, everybody hates you when
you´re living off your rock ´n roll
So you get high tonight

´Cause you don´t need nobody to make it on your own
You don´t need nobody you´d rather be alone
So Jimmy gets high tonight
And Jimmy gets high tonight
I must confess, I´m a real life wired
Jimmy you and me we get along a while
Jimmy gets high tonight

I´ve been so confused
And I just hope it all gets banned to you
So Jimmy gets high tonight

I must confess, I´m a real life wired
Jimmy you and me we get along a while
So Jimmy gets high tonight

And I hope it´ll be allright
Jimmy gets high tonight
And I hope it´ll be allright

Jimmy you know, everybody hates you when
youre living off your rock ´n roll
So you get high

Anglès

lie to me

And you´re discuss this good
You my blond
It´s high very rode
She has
She has never really stop
She begins and mamy address me

I never like all fool fifty first
I´ve never go home
I should smile
We are good

She said. Tell me once again why would you lie to me.
She said do me like you should why would you try for me.
From all the girls I new where would you rather be.
Because I´ve got everything you want.
Take me back to yours cause that´s the best I want

Get address what address me in the moon
Because I´ve got everything before
Everything is fabulous without you

Tell me once again why would you lie to me.
She said do me like you should why would you try for me.
From all the girls I new where would you rather be.
Because I´ve got everything you want.
Take me back to yours

What you take so wrong?
Take so wrong
Because I´ve got everything you need but you believe

Tell me once again why would you lie to me.
She said do me like you should why would you try for me.
From all the girls I new where would you rather be.

Tell me once again why would you lie to me.
She said do me like you should why would you try for me.
From all the girls I new where would you rather be.

Anglès

David Bustamante

dos hombres y un destino

Ella tiene todo lo que siempre soñe
es la chica que busque
es la chispa de mi piel
mi primer amor, mi primera vez

Ella es el regalo que tanto espere
cuando no pensava ya,
el volverme a enamorar
ella es como el sol de otro amanecer

---estribillo---
Por el amor de esa mujer,
somos dos hombres con un mismo destino
Pero yo se que ella me quiere a mi
y que juega contigo
Por el amor de esa mujer,
somos dod hombres con un mismo destino
y aunque me digas que ella es para ti
y aunque seas mi amigo, luchare

Cuando esta conmigo la hago mujer
le doy todo lo que se

Castellà

Pàgina 325 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

David Bustamante

mi futuro y mi ayer
la se despertar, la se comprender

cuando esta conmigo es niña otra vez
cada beso sabe a miel
es amiga de los dos
pero en el amor jugamos los tres

---estribillo---

Deep purple

April

Gm               F
April is a cruel time

                        Eb7
Even though the sun may shine

                       D7+9
And world will turn to shake

                   Gm
As it slowly comes away

                       F
Still falls the April rain

                             Eb7+9
And the valley's filled with pain

                        D7+9
And you can't tell if I cry

                         Gm                 F
As i look up to the grey sky

(F)
Where it should be blue

Eb9            D7+9
Grey sky           where I should see you

Gm        F
Ask why,     why it should be so

Eb7+9      D7+9
I'll cry,     say that I don't know

Eb              Bb
Maybe once in a while I'll forget and I'll smile

             Cm
But then the feeling comes again of an April without end

        D7(+9)
Of an April lonely as they come

Eb                Bb
In the dark of my mind I can see all too fine

             Cm
But there is nothing to be done when I just can't feel the sun

         D7+9
And the springtime's the season of the night

Anglès

Black night

Black night is not right,
I don't feel so bright,
I don't care to sit tight.
Maybe I'll find on the way down the line
that I'm free, free to be me.
Black night is a long way from home.
I don't need a dark tree,
I don't want a rough sea,
I can't feel, I can't see.
Maybe I'll find on the way down the line
that I'm free, free to be me.
Black night is a long way from home.

Black night, black night,
I don't need black night,
I can't see dark night.
Maybe I'll find on the way down the line
that I'm free, free to be me.
Black night is a long way from home.

Transcribed by: Russell Edwards roemcs@melb.alexia.net.au

Riff 1:		D ---5-----------5---7-5---------5---	x 2
		A -7---7-5---7-5---7-----7--5-7----7-
		E ---------7-------------------------

Verse:		A -5--7-7--7-7--7-7--7-

Riff 2:		A -7-5---5---5-9-7-5-7-5-----
		E -----7---7-------------7-5-

Intro:
[Riff 1]

Black night is not right
I don't feel so bright
I don't care to sit tight
[Riff 2]Maybe I'll find on the way down the line that I'm [A]free
[G]Free to be [E]me
[A]Black night is a [G]long way from [B]home

[Riff 1]

I don't need a dark tree
I don't want a rough sea
I can't feel, I can't see
[Riff 2]Maybe I'll find on the way down the line that I'm [A]free
[G]Free to be [E]me
[A]Black night is a [G]long way from [B]home

Break:
[Verse]		x 12
[Riff 2]
[Verse in G A]	x 12
[Riff 1]

Black night, black night
I don't need black night
I can't see dark light
[Riff 2]Maybe I'll find on the way down the line that I'm [A]free
[G]Free to be [E]me
[A]Black night is a [G]long way from [B]home

Outro:
[Verse]		x 15 (fading from 10)

Anglès

Burn

Intro:  Gm

    Gm
The sky is red, I don't understand;
F/G
past midnight I still see the land.
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  Gm
People are sayin' the woman is damned,
 C                                         Gm
she makes you burn with a wave of her hand.___
The city's ablaze, the town's on fire;
     F/G
the woman's flames are reachin' higher.
Gm
We were fools, we called her "liar";
Bb  F  C       Gm     Eb   C    Gm
All I hear is "Burn!"_____________

I didn't believe she was devil's sperm;
she said, "Curse you all, you'll never learn!
When I leave there's no return!"
The people laughed till she said, "Burn!"___
Warning came, no one cared;
earth was shakin', we stood and stared.
When it came no one was spared;
Still I hear "Burn!"______________

Dm                       Bb
     You know we had no time,
                       Am         Bb
      we could not even try,______
                         Dm      Bb/D    C/D   Gm
      You know we had no time.

The sky is red, I don't understand;
past midnight, I still see the land.
People are sayin' the woman is damned;
she makes you burn with a wave of her hand.
Warning came, no one cared;
earth was shakin, we stood and stared.
When it came no one was spared.
Still I hear "Burn!"

Chords typed in from an old songbook of the album "Burn" (1974) by:
Bill Jones (wcj@perseus.nl.nuwc.navy.mil)

RIFF SUGGESTION 1: (from Scott Hannon (hannon@umbc.edu)):

"Thanks for the post...since the guitar riff was omitted, here it is
(from memory, so no guarantee!)

e-----------------------------------------------------------
b-----------------------------------------------------------
g------5-3-0-5------3-3--0-5--0-3-------5-3-0-5----5-3-0----
d------5-3-0-5------3-3--0-5--0-3-------5-3-0-5----5-3-0-3--
a--------------------------------------------------------3--
e---3-------------3------------------3-------------------1--

"Use pull-offs and hammer-ons....this is basically a two finger riff."

RIFF SUGGESTION 2: (from Tomas (etxtlm@sta.ericsson.se))

"Sorry, but I think your riff is slightly incorrect. I think this is more
accurate:
(also from memory, no guarantees)"

e-----------------------------------------------------------
b-----------------------------------------------------------
g------3-2-0-5------3-2-0-5--0-3------3-2-0-5------3-2-0----
d------3-2-0-5------3-2-0-5--0-3------3-2-0-5------3-2-0-3--
a--------------------------------------------------------3--
e---3-------------3------------------------------3------(1)-

RIFF SUGGESTION 3: (from rps92@ecs.soton.ac.uk (Richard Swann))

"Well just to give my two cents' worth, I think the riff should be played

like this:

>e-----------------------------------------------------------
>b-----------------------------------------------------------
>g---0--3-2-0-5----0-3-2-0-5----3------3-2-0-5----0-3-2-0----
>d---0--3-2-0-5----0-3-2-0-5----3------3-2-0-5----0-3-2-0-3--
>a--------------------------------------------------------3--
>e-----------------------------------------------------------

"...but I know I play a whole load of Purple riffs differently to the way the
b'stard in black does (I know he plays Space Truckin' differently to me)"

Burn

Burn
(Blackmore/Coverdale/Lord/Paice)
From "Burn", 1974

Key: B flat

Intro:  Gm

    Gm

The sky is red, I don´t understand;

F/G

past midnight I still see the land.

  Gm

People are sayin´ the woman is damned,

 C                                         Gm

she makes you burn with a wave of her hand.___

The city´s ablaze, the town´s on fire;

     F/G

the woman´s flames are reachin´ higher.

Gm

We were fools, we called her "liar";

Bb  F  C       Gm     Eb   C    Gm

All I hear is "Burn!"_____________

I didn´t believe she was devil´s sperm;

she said, "Curse you all, you´ll never learn!

When I leave there´s no return!"

The people laughed till she said, "Burn!"___

Warning came, no one cared;

earth was shakin´, we stood and stared.

When it came no one was spared;

Still I hear "Burn!"______________

Dm                       Bb

     You know we had no time,
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                       Am         Bb

      we could not even try,______

                         Dm      Bb/D    C/D   Gm

      You know we had no time.

The sky is red, I don´t understand;

past midnight, I still see the land.

People are sayin´ the woman is damned;

she makes you burn with a wave of her hand.

Warning came, no one cared;

earth was shakin, we stood and stared.

When it came no one was spared.

Still I hear "Burn!"

I didn´t believe she was devil´s sperm;
she said, "Curse you all, you´ll never learn!
When I leave there´s no return!"
The people laughed till she said, "Burn!"

Warning came, no one cared;
earth was shakin´, we stood and stared.
When it came no one was spared;
Still I hear "Burn!"

Dm                       Bb

     You know we had no time,

                       Am         Bb

      we could not even try,______

                         Dm      Bb/D    C/D   Gm

      You know we had no time.

The sky is red, I don´t understand;
past midnight, I still see the land.
People are sayin´ the woman is damned;
she makes you burn with a wave of her hand.

Warning came, no one cared;
earth was shakin, we stood and stared.
When it came no one was spared.
Still I hear "Burn!"

Bill Jones
RIFF SUGGESTION 1:

e-----------------------------------------------------------
b-----------------------------------------------------------
g------5-3-0-5------3-3--0-5--0-3-------5-3-0-5----5-3-0----
d------5-3-0-5------3-3--0-5--0-3-------5-3-0-5----5-3-0-3--
a--------------------------------------------------------3--
e---3-------------3------------------3-------------------1--

"Use pull-offs and hammer-ons....this is basically a two finger riff."

Scott Hannon
RIFF SUGGESTION 2:

e-----------------------------------------------------------
b-----------------------------------------------------------
g------3-2-0-5------3-2-0-5--0-3------3-2-0-5------3-2-0----

d------3-2-0-5------3-2-0-5--0-3------3-2-0-5------3-2-0-3--
a--------------------------------------------------------3--
e---3-------------3------------------------------3------(1)-

Tomas
RIFF SUGGESTION 3:

e-----------------------------------------------------------
b-----------------------------------------------------------
g---0--3-2-0-5----0-3-2-0-5----3------3-2-0-5----0-3-2-0----
d---0--3-2-0-5----0-3-2-0-5----3------3-2-0-5----0-3-2-0-3--
a--------------------------------------------------------3--
e-----------------------------------------------------------

Richard Swann

Burn

Burn
(Blackmore/Coverdale/Lord/Paice)
From "Burn", 1974

E--------------------------------------------------------------------
B--------------------------------------------------------------------
G-------3------2---0----5----0-----3----2-----0-----5-----3----------
D--------3----2-----0----5----0-----3----2-----0-----5-----3---------
A--------------------------------------------------------------------
E--------------------------------------------------------------------

E--------------------------------------------------------------------
B--------------------------------------------------------------------
G-------3----2---0----5--0----3---2----0-----------------------------
D---------3---2----0----5---0----3---2---0----3----------------------
A----------------------------------------------3---------------------
E-----------------------------------------------3--------------------

Gm
The sky is red,..I don´t understand.
F
Past midnight I still see the land.

Gm                                         C with G on bass
The people are saying the woman is damned, she makes you burn with a  wave
of her hand. -> back to the main guitar riff!

Gm
The city´s ablaze, the town´s on fire.
F
The woman´s flame are reaching higher.
Gm
We were fools we called her liar.
Bb   F    C                  Gm
All I hear ...........is BURN -> back to main guitar riff!

Anglès

Child in time

Sweet child in time, you'll see the line
The line that's drawn between the good and the bad
See the blind man, he's shooting at the world
The bullets flying, they're taking toll
If you've been bad, Lord, I bet you have
And you've not been hit by flying lead
You've not been hit by flying lead
You'd better close your eyes
You'd better bow your head
Wait for the ricochet

Ooh, ooh, ooh, ooh
I'm cryin' for you day and night
Ooh, ooh, ooh, ooh
A-a-ah, a-a-ah
I wanna hear you say
A-a-ah, a-a-ah

Sweet child in time, you'll see the line
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The line that's drawn between the good of us and the bad of us
See the blind man, shooting at the world
The bullets flying, they're killing everyone
If you've been bad, Lord, I bet you have
And you've not been hit by flying lead
You've not been hit by flying lead
You'd better close your eyes
You'd better bow your head
Wait for the ricochet

Ooh, ooh, ooh, ooh
I wanna be inside of you
Ooh, ooh, ooh, ooh
A-a-ah, a-a-ah
I gotta hear you sing
A-a-ah, a-a-ah

Highway star

Nobody gonna beat my car
I'm gonna race it to the ground
Nobody gonna beat my car
It's gonna break the speed of sound
Ooh, it's a killing machine
It's got everything
Like a driving power
Big fat tyres and everything

I love it and I need it, I feed it
Yeah, it turns me on
Alright, hold tight
I'm a highway star, yeah

Nobody gonna take my girl
I'm gonna keep her to the end
Nobody gonna take my girl
She stays close on every bend
Ooh, she's a killing machine
She got everything
Like a moving mouth
Body control and everything

I love it, I need it, yeah
Yeah, she turns me on
Alright, hold tight
I'm a highway star

Nobody gonna take my head
Now that I'm on the road again
Nobody gonna take my head
I gonna beat my..., yeah, yeah
Ooh, I'm in heaven again
I got everything
Like an open road
All my friends and everything

I love it and I need it, I feed it
Yeah, it turns me on
Alright, hold tight
I'm a highway star

Oh, my soul

Nobody gonna take my car
I'm gonna race it to the ground
Nobody gonna take my car
It's gonna break the speed of sound
Ooh, it's a killing machine
It's got everything
Oh, a moving mouth
Big fat tyres and everything

I love it and I need it, I bleed it
Yeah, it turns me on

Anglès

Alright, hold tight
I'm a highway star
I'm a highway star
I'm a highway star
Oh, yes I am, you mothers

Into the fire

Riff A:
e||-------------------------------------||---------------------------------
b||-------------------------------------||---------------------------------
g||o-----------------------------------o||---------------------------------
d||o------------0-0---0-2--------------o||---------------0-1-2-------------
a||--2-2---0-2---------------------0-1--||-2---0h1-2-3-4-------------------
E||----------------------0-1-2-3-4------||---------------------------------

Riff B:
e-----------------------------------------------------0----------------------
b-------------------------------------------------------3-0------------------
g----------------------------------------4-2h4p2------------2-0--------------
d---2---2---2-------------2---2---2---(2)--------4--------------2-2----------
a--------------------------------------------------2-------------------------
E-0---0---0---0-0h3h5---0---0---0---0----------------------------------------

Riff C:
e---------------0---------------0--------------------------------------------
b-------0-----4---------0-----4----------------------------------------------
g-----3---------------3------------------------------------------------------
d---2-------2-------2-------2------------------------------------------------
a-2-------2-------2-------2--------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------------------------

Lyrics:

Take the trouble to decide the things you do
Will not be the things that don't appeal to you
See the mess your makin' can't you see your fakin'
Gonna make it hard for you, you're gonna--into the fire

Turn on the mandrake that was given to you
See if you can make it like the others do
Feel the blood a knockin' when you're finger poppin'
Gonna make it hard for you, you're gonna--into the fire

Stop your bleeding mind before it's over and done
Listen very closely to the message I've sung
Feel the blood a knockin' when you're finger poppin'
Gonna get a message through, you're gonna--into the fire

Anglès

Perfect strangers

@song Perfect Strangers
@artist Deep Purple
@album Knocking At Your Back Door

Can you remember remember my name
As I flow through your life
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A thousand oceans I have flown
And cold spirits of ice
All my life
I am the echo of your past

I am returning the echo of a point in time
Distant faces shine
A thousand warriors I have known
And laughing as the spirits appear
All your life
Shadows of another day

And if you hear me talking on the wind
You´ve got to understand
We must remain
Perfect Strangers

I know I must remain inside this silent
well of sorrow

A strand of silver hanging through the
sky
Touching more than you see
The voice of ages in your mind
Is aching with the dead of the night
Precious life (your tears are lost in
falling rain)

And if you hear me talking on the wind
You´ve got to understand
We must remain
Perfect Strangers

Smoke on the water

We all came out to Montreux
On the Lake Geneva shoreline
To make records with a mobile
We didn't have much time
Frank Zappa and the Mothers
Were at the best place around
But some stupid with a flare gun
Burned the place to the ground
Smoke on the water, fire in the sky
Smoke on the water

They burned down the gambling house
It died with an awful sound
Funky & Claude was running in and out
Pulling kids out the ground
When it all was over
We had to find another place
But Swiss time was running out
It seemed that we would lose the race
Smoke on the water, fire in the sky
Smoke on the water

We ended up at the Grand Hotel
It was empty cold and bare
But with the Rolling truck Stones thing just outside
Making our music there
With a few red lights and a few old beds
We make a place to sweat
No matter what we get out of this
I know we'll never forget
Smoke on the water, fire in the sky
Smoke on the water

Anglès

Strange Kind of woman

Strange Kind Of Woman
(Blackmore/Gillan/Glover/Lord/Paice)
Single, 1971. Also included on the US versions of the "Fireball" album, 1971, and now
available on the remastered CD edition of "Fireball".

B     F#7+10   A      E7+10
7     #        5      #
7     10       5      8
8     9        6      7
9     8        7      6
9     9        7      7
7     #        5      #
intro
 B                                                           F#+10
-10b12-7-------------7----------------------------------------
---------10-7------7---10-9-7---------------------------------
--------------9b10------------10-9-7---9-7-------9-7----------
-------------------------------------9-----9-7-------9-7------
-----------------------------------------------9---------9----
-----------------------------------------------------------7s-
         B
(1)there once was a woman a strange kind of woman
(2)i loved her everybody loved her
(3)she looked like a raver but i could never please her
(4)she finally said she loved me i wed her in a hurry
   A               E7+10           B
the kind that gets written down in history
she loved everyone and gave a good return
on wednesday mornings boy you cant go far
no more callers and i glowed with pride
         B
her name was nancy her face was nothing fancy
i tried to take her i evn tried to break her
i couldnt get her but thing got the better she siad
im dreaming i feel like screaming
   A               E7+10           B
she left a trail of happiness and misery
she said i aint for taking wont you ever learn
saturday night from now on baby your my star
i won my woman just before she died
chorus
B                             A   E7+10  B
------------------------------
------------------------------
------------------------------
---5--------------5-----------
-7---7--7-5-7---7---7--7-5-7--

i want you i need you i gota be near you
   A               E7+10           B
i spend my        money as i took my turn
i want you i need you i gota be near you
                                   B
                                   ----------------
                                   ----------------
                                   -7----------7---
                                   -7-9-7-9----7-9-
                                   ---9-7-9-7h9--9-
                                   --------------7-
   A               E7+10           B
            i got a strange kind of woman
bridge
G     D     A     Bm      G     D     A     Bm     A       E
ohh         ohh           ohh         ohh          my soul i love you

solo
 B                                    A          E7+10
-----------------------------------------------------------
------------------------------3b5--------2-3--5--3b5r5p3---
-2-4--4-2-4-4-2-4--4-2-4--4-2-----4-2-4------------------4-
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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 B                                                         A          E7+10
------------------------------------------------------------5-----------------
-3--3-------3-------3------------3b5-3b4---------3-3--5-5b7---5h7p5-3-5---3-5-
------4-2-4---4-2-4---4-2-4--4-2---------4p2-4p0------------------------4-----
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

 B                                                       A          E7+10
----------------------2--5b7-5-2-------------------------------------------------
----3---------------3------------5-3---3p0---5---3---------2-3-5-3---3-3-5p3-5---
-4----4-2-4-4---2-4------------------4-----4---4---4---4-4---------4-----------9-
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

B
------------------------------7---------7----------------------7---------------
----------------------------7---10b12-----10-7----------10b12----10-7----------
-9b11-9b10-9-7-7b8-8b9-9b11--------------------10-9-7-----------------10-9-7---
------------------------------------------------------9----------------------9-
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

 A          E7+10     B
----------------7--9--10--9--------------12b14-
-------------7---------------12-10-12-10-------
-----6-7-9-8-----------------------------------
-7-9-------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Strange kind of woman

STRANGE KIND OF A WOMAN LYRICS

There once was a woman
A strange kind of woman
The kind that gets written down in history
Her name was nancy
Her face was nothing fancy
She left a trail of happiness and misery

I loved her
Everybody loved her
She loved everyone and gave them good return
I tried to take her
I even tried to break her

Anglès

She said, I ain’t for takin’ won’t you ever learn

I want you, I need you, I gotta be near you
I spent my money as I took my turn
I want you, I need you, I gotta be near you
Ooh, I got a strange kind of woman, yes I have

She looked like a raver
But I could never please her
On wednesday mornings boy you can’t go far
I couldn’t get her
But things got better, she said
Saturday nights from now on, baby, you’re my star

I want you, I need you, I gotta be near you
I spent my money as I took my turn
I want you, I need you, I gotta be near you
Ooh, I got a strange kind of woman

Ooh, my soul, I love you

I want you, I need you, I gotta be near you
I spent my money as I took my turn
I want you, I need you, I gotta be near you
Ooh, I got a strange kind of woman, yes I have

She finally said she loved me
I wed her in a hurry
No more callers and I glow with pride
I’m dreaming
I feel like screaming
I won my woman just before she died

I want you, I need you, I gotta be near you
I spent my money as I took my turn
I want you, I need you, ha ha ha
Ooh, I had a strange kind of woman, yeah

She was so fat
She was the worst thing you’ve ever seen

Ooh, my soul, I love you, baby

Too much is not enough

You´re so extreme, you´re super heavy
You´re on step over the line
Not what you seem, don´t try and tell me
I know what´s really on your mind

Once you get started you´re out of control
Don´t pay that sweet and innocent with me girl
I known you know you want to rock and roll
But I got just what you need

I, I want to feel your love
Too much is not enough
I, I want to feel your touch
Too much is not enough

You´ve got it bad, you´re hopelessly addicted
You´re always searching for the cure
Love is the crime, you stand convicted
You keep on coming back for more
Come on admit it, you´re over the top

That song and dance won´t work with me girl
You just can´t quit it, don´t know when to stop
But I got the remedy

I, I want to feel your love
Too much is not enough
I, I want to feel your touch
Too much is not enough

Baby stop wasting time
And let me know that you´re mine
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I need to feel your embrace
How much can I take

Woman from Tokio

         Fly into the rising sun,
         Faces, smiling everyone
         Yeah, she is a whole new tradition
         I feel it in my heart

         My woman from Tokyo
         She makes me see
         My woman from Tokyo
         She's so good to me

         Talk about her like a Queen
         Dancing in a Eastern Dream
         Yeah, she makes me feel like a river
         That carries me away

         My woman from Tokyo
         She makes me see
         My woman from Tokyo
         She's so good to me

     But I'm at home and I just don't belong ...

     So far away from the garden we love
     She is what moves in the soul of a dove
     Soon I shall see just how black was my night
     When we're alone in Her City of light

         Rising from the neon gloom
         Shining like a crazy moon
         Yeah, she turns me on like a fire
         I get high

         My woman from Tokyo
         She makes me see
         My woman from Tokyo
         She's so good to me

===========================================================

Intro:
        E E D D   E E F F# G G
        (introduces main riff -- this is all in E)

Verse 1:
        G7           F/G
        Fly into the rising sun,
        G             F/G
        faces smiling ev'ryone.
        G            F/G
        Oh, she is a whole new tradition,
        G               F/G
        I feel it in my heart.

Chorus:
        E             E     E             E
        My woman from Tokyo, she makes me see.
        E             E     E         E
        My woman from Tokyo, she's so good to me.

Verse 2:
        Talk about her like a queen,
        dancing in an eastern dream.
        Oh, she makes me feel like a river
        that carries me away.

Anglès

Chorus:
        My woman from Tokyo, she makes me see.
        My woman from Tokyo, she's so good to me..

Bridge:
        A7                    A7              Gm   Gm Gm Gm
        But I'm at home and I, I just don't belong.

        G       G            G         F    F
        So far away from the garden we love,
        G           G            G         F    F G G G F F
        she is what moves in the soul of a dove.

        G            G            G             F     F
        Soon I shall see just how black was the night,
        G           G           G       F     F G G C C7 C7 C7
        when we're alone in the city of light.

        G D6 G/B C G/D C D6 G G G G

Verse 3:
        Rising from the neon gloom,
        shining like a crazy moon.
        Oh, she turns me on like a fire,
        I get high.

Chorus:
        My woman from Tokyo, she makes me see.
        My woman from Tokyo, she's so good to me..

Solo:
        B7 A7 E E  B7 A7 E E  B7 A7 E E
        B7 A7 C7 C7 C7 C7

Chorus:
        My woman from Tokyo, she makes me see.
        My woman from Tokyo, she's so good to me..

Ending:
        (repeat main riff and fade)

dekrèpits

Amor de sol a sol

Ha arribat l´hora,

ja és negra nit,

ha d´anar de pressa,

el seu futur és aquí.

Prepara les maletes

les emplena d´esperança.

No sap el que l´hi espera,

marxa sense recança.

Has perdut la llibertat,

presonera d´un mafiós.

Pagaràs car el teu rescat,

amb sexe de sol a sol.

Has perdut la dignitat,
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Pàgina 332 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

dekrèpits

t´han robat les il·lusions.

Pagaràs car el teu rescat,

amb sexe de sol a sol.

Ja ha arribat, és aquí,

és la terra somiada ,

per aquest viatge clandestí,

ha quedat empenyorada.

Els papers se l´hi han quedat

i té la butxaca buida.

Per poder-los recuperar,

ara serà prostituïda!!

Has perdut la llibertat,

presonera d´un mafiós.

Pagaràs car el teu rescat,

amb sexe de sol a sol.

Has perdut la dignitat,

t´han robat les il·lusions.

Pagaràs car el teu rescat,

amb sexe de sol a sol.

Comença la jornada,

fa fred aquest matí,

però ella no es queixa,

fins al vespre es tarà aquí.

Aguantant a tots els porcs:

Amor a primera vista.

Amagant-se dels controls:

Amor a l´autopista!!.

Has perdut la llibertat,

presonera d´un mafiós.

Pagaràs car el teu rescat,

amb sexe de sol a sol.

Has perdut la dignitat,

t´han robat les il·lusions.

Pagaràs car el teu rescat,

amb sexe de sol a sol.

Passa el temps,  està atrapada.

S´ha ficat dins un infern,

totalment desemparada,

pensa en altres temps.

Només veu una sortida,

només veu un final.

Acabar amb la seva vida,

que ja res no val!!

Has perdut la llibertat,

presonera d´un mafiós.

Pagaràs car el teu rescat,

amb sexe de sol a sol.

Has perdut la dignitat,

t´han robat les il·lusions.

Pagaràs car el teu rescat,

amb sexe de sol a sol.

Botits de botiflers

Titelles de les espanyes,

ninots espanyolats,

controlen grans empreses

dominen tots els mitjans,

ens foten tots els duros

se´ls emporten a Madrid.

Tu amb qui treballes

"putus"  malparits !!!

Botits de Botiflers,

podrits de fonaments,

botits de Botiflers,

podrits, podrits, podrits

de Convergents !!

...

...

Titelles de les espanyes,

ninots espanyolats,

controlen grans empreses
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Pàgina 333 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

dekrèpits

dominen tots els mitjans,

ens foten tots els duros

se´ls emporten a Madrid.

Tu amb qui treballes

"putus"  malparits !!!

Botits de Botiflers,

podrits de fonaments,

botits de Botiflers,

podrits, podrits, podrits

de Convergents !!

...

Contrafoc

Una terra està plorant

Perquè té foc al voltant

El poble està adormit,

Les guspires van entrant

Foc, foc, contrafoc

Contrafoc!!

De "mangueres" ja n´hi ha

Però les haurem d´estirar

La foguera hem d´apagar

Per la terra conservar

Foc, foc, contrafoc

Contrafoc!!

Fotarem un contrafoc

cremarem als opressors

foc a França, foc a Espanya,

foc als fatxes del voltant

Foc, foc, contrafoc

Contrafoc!!

Fotarem un contrafoc

cremarem als opressors

foc a França, foc a Espanya,

foc als fatxes del voltant

Foc, foc, contrafoc

Català

Contrafoc!!

NI FRANÇA NI ESPANYA...PAÏSOS CATALANS
NI FRANÇA NI ESPANYA...PAÏSOS CATALANS

FOC .........FOC.........FOCCCC.......

Dekrèpits

Arriben els dekrèpits,
comença el festival,
el baix i la guitarra,
comencen a rascar.

Us portem la nostra música,
cançons per ballar,
us portem la nostra festa,
per reivindicar.                   [x2 dos últimes estrofes]

Arriben els dekrèpits,
comença el festival,
percusions i bateria,
comencen a picar.

Pica i repica,
canya per un tub,
ens sentirant molt més
que al timbaler del grup.   [x2 dos últimes estrofes]

Dekrèpits no acabats,
la lluita continua, (x3 dos últims versos)
no ens quedem parats!! [x2 tota l'estrofa]

Arriben els dekrèpits,
comença el festival,
acordió i vent,
ja es fan escoltar.

Us portem la nostra música,
cançons per ballar,
us portem la nostra festa,
per reivindicar.                   [x2 dos últimes estrofes]

Dekrèpits no acabats,
la lluita continua, (x3 dos últims versos)
no ens quedem parats!! [cantant fins final cançó]

Català

El món gira al revés

[] --> Coristes

El món gira al revés (x2),
qui té molt sempre en vol més,
el món gira al revés.

El progrés del nostre món,
la miseria del seu món,
el món gira al revés,
qui té molt sempre en vol més. (x2)

[dudududu... dududu]

Guerra, malària, sida i fam, [auuuuu...]
oblit mediatic el silenci, [uaaaaaa...]
or, petroli, colten i diamants, [auuuuu...]
cal pagar l'impost més sagnant. [dududu...]

Comerç d'armes hem d'aturar, [aturaaa...r]
Àfrica ha de respirar, [ha de respirar]

Català
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tots som complices de la mort, [auu...]
Occident ho fabrica tot.

El món gira al revés...

El món gira al revés...

Guerra, malària, sida i fam, [auuuuu...]
oblit mediatic el silenci, [uaaaaaa...]
or, petroli, colten i diamants, [auuuuu...]
cal pagar l'impost més sagnant. [dududu...]

Prou d'hipocresia, s'ha d'acabar, [acabaaa...r]
un nou món comença a camiar, [comença a caminar]
per la terra que hem vist plorar, [auuuuuu....]
sembla injusticia social.

El món gira al revés...

Qui té molt sempre en vol més (x5)

El món gira al revés...

Especulació

Hi havia una terra,

on hi bufava un fort vent,

plena de vinyes i oliveres.

Us parlo de fa molt temps.

Coneguda pel seu oli,

Coneguda pel seu vi,

Terra senzilla i tranquil·la

Fins que la van prostituir.

Prostíbul d´Europa,

femer de tot el món.

Ens estan matant la Terra,

mataran el nostre món.

Prostíbul d´Europa,

femer de tot el món.

Ens estan traient la vida,

aturem a aquests cabrons!!

...

Pel futur no hem de patir,

la terra mai es queixa.

Canviarem I´oli i el vi,

arrasarem totes les feixes.

Construccions a tort i a dret,

Camps de Golf per tot arreu.

Català

Jo et planyo Terra esventada,

qui t´ha vist i qui et  veu.

Prostíbul d´Europa,

femer de tot el món.

Ens estan matant la Terra,

mataran el nostre món.

Prostíbul d´Europa,

femer de tot el món.

Ens estan traient la vida,

aturem a aquests cabrons!!

...

Diuen que el temps tot ho cura,

no sé si és veritat,

la nostra Terra vol ajuda,

potser ja hem fet massa tard.

Ferida i maltractada,

busquem una solució.

S´està quedant dessagnada,

prou d´especulació!!

Prostíbul d´Europa,

femer de tot el món.

Ens estan matant la Terra,

mataran el nostre món.

Prostíbul d´Europa,

femer de tot el món.

Ens estan traient la vida,

aturem a aquests cabrons!!

Gernika

És plena primavera,
Abril del 37,
hi ha corredises,
pels carrers deserts.

Sonen alarmes,
plujes de la mort,
cauen bombes,
porten destrucció.

Es senten sirenes,
ofeguen els plors,
crits en silenci,
tot et "fumbri"  foc.

No queda cap casa,
tot desolació,
només un roure,

Català
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sol a la destrucció.

Gernika al punt de mira,
Gernika destruida,
Gernika ple de runes,
Gernika, Gernika. (x2)

Ja ve la font d'or,
procés de la mort,
bombes Alemanyes,
ajudant el dictador.

Sonen alarmes,
pregones del terror,
caiguts del cel,
exterminació.

No es senten sirenes,
només es senten plors,
crits en silenci,
de ràbia i dolor.

No queda cap casa,
tot desolació,
només un roure,
rebutjant la rendició.

Gernika al punt de mira,
Gernika destruida,
Gernika ple de runes,
Gernika, Gernika. (x2)

Gernika al punt de mira,
Gernika destruida,
Gernika ple de runes,
Gernika, Gernika. (x3)

Habitatge

Un, dos, tres i...

Si vols emencipar-te,
millorar el teu habitatge,
si vols comprar una casa,
que tingui una gran terrassa.

La vostra corrupció,
la nostra hipoteca,
hi ha la solució,
l'ocupació!

Queda la solució (x2)

Com s'entén? Com sentén? (x3)
Gent sense casa i casa sense gent. (tot x 3)

Un pis de segona mà, [aaa...]
forats a les parets,
trenta metres quadrats,
que gairebé no hi queps.

La vostra corrupció...

Queda la solució, l'ocupació! (x2)

Com s'entén? Com sentén? (x3)
Gent sense casa i casa sense gent. (tot x 3)

--------------------------------------------------------------

(telenoticies) --> En els últims set anys, a Catalunya, el preu de l'habitatge ha augmentat
un 114%, i els sous només un 13%. Hisenda és un mal de cap per a qualsevol persona,
però si sé jugar la cosa encara

Català

és més dificil, és impagable amb els preus que es cobren.

Una política d'habitatge per els joves més necessitats, aquesta és una de les principals
demandes.

(montilla) --> I en aquet pacte per l'habitatge hi cap tothom.

--------------------------------------------------------------

L'ocupació, queda la solució. (x3)

Un, dos, tres i...

Com s'entén? Com sentén? (x3)
Gent sense casa i casa sense gent. (tot x 3)

Llops amb pell de xai

Yep, yep, yep, alto a les seques. Aixó ja va bé, però anirà millor encara amb un traguet de
vi, apa, apa somi.

Ara va millor!
-----------------------------------------------------------------------------
Ja fa temps que hi dono voltes,
i no "vec" que estigui sol,
cada cop son més rancis,
els feixistes espanyols.

Llops amb pell de xai,
gossos exterminadors,
ens ataquen més que mai,
es la nova inquissició.

Així no puc, així no puc, així no podem viure,
el que vull, el que vull, el que volem es ser lliures,
així no puc, així no puc, així no podem viure,
el que vull, el que vull, el que volem es ser lliures!

Del més vell dels falangistes,
al més jove de talent,
tots absolutistes,
dictadors de pensaments.

Llops amb pell de xai,
gossos exterminadors,
ens ataquen més que mai,
es la nova inquissició.

Així no puc, així no puc, així no podem viure,
el que vull, el que vull, el que volem es ser lliures,
així no puc, així no puc, així no podem viure,
el que vull, el que vull, el que volem es ser lliures.

Hereu del desportisme,
descendent dels opresors,
disfressats de víctimes,
reclutant seguidors.

Llops amb pell de xai,
gossos exterminadors,
ens ataquen més que mai,
es la nova inquissició. (x2)

Català

M.A.T.

Diuen que ens cal

molta més energia,

el progrés és exigent,

el TAV arriba en quatre dies.

Consums irresponsables,

Català
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consumistes abusius,

foteu a tot el món i

la bossa us ompliu.

Molt Alta Tensió,

terra electrocutada!

Engreixes un peix gros:

quina ensarronada.

400 kilowatts

de línies assassines,

boscos acabats,

semblaran camps de mines.

Turisme pervers,

il·lumines tota la costa ,

amb neons de tots colors,

que enlluernen als idiotes.

Campanars il·luminats,

ponts amb llums encesos,

gastant mils de kilowatts.

inútilment durant mesos.

Molt Alta Tensió,

terra electrocutada!

Engreixes un peix gros:

quina ensarronada.

400 kilowatts

de línies assassines,

boscos acabats,

semblaran camps de mines.

Tres fanals en lloc de dos,

llums de Nadal que no en faltin,

fonts amb llums de colors,

encara que no en calguin.

No ens valdrem del vent ni el Sol,

posarem 400 mil volts.

L´energia alternativa

no és tant lucrativa.

Molt Alta Tensió,

terra electrocutada!

Engreixes un peix gros:

quina ensarronada.

400 kilowatts

de línies assassines,

boscos acabats,

semblaran camps de mines

Temps de revolta

Tornen els dies, torna el combat,

els temps de revolta no han acabat.

Se´ns pixen a sobre, ens diuen que plou,

ens tapen la boca, ens embenen els ulls.

Revolució!!!, Revolució!!!

In..., Inde..., Independència!!!

In..., Inde..., Independència!!!

Plataforma de combat, no perdem la dignitat!!

Plataforma de combat, no perdem la llibertat!!

Plataforma de combat, no perdem la dignitat!!

Plataforma de combat, no perdem la llibertat!!

Perquè no t´atures i obres els ulls,

perquè no et  rebel·les i crides ben fort.

Tots els punys enlaire i banderes de roig,

els temps de revolta per la llibertat.

Revolució!!!, Revolució!!!

In..., Inde..., Independència!!!

In..., Inde..., Independència!!!

Plataforma de combat, no perdem la dignitat!!

Plataforma de combat, no perdem la llibertat!!

Plataforma de combat, no perdem la dignitat!!

Plataforma de combat, no perdem la llibertat!!

Català
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Un record

Perquè el nostre passat

no ens podran fer oblidar.

Perquè el nostre present

no ens podran fer canviar.

Ni un pensament per ser perseguit,

ni cap paraula silenciada,

ni un moviment per ser reprimit,

ni cap terra trepitjada.

Ocupats mai vençuts!!

No passaran!!

Ocupats mai vençuts!!

No passaran!!

Ocupats mai vençuts!!

No passaran!!

No passaran!!

Un poble destruït,

ple de pors silenciades,

ple de sentiments,

que no seran mai oblidats,

per aquells que van lluitar i defensar

que encara som, encara som,

un poble: Lliure.

Un poble lliure per defensar.

Ocupats mai vençuts!!

No passaran!!

Ocupats mai vençuts!!

No passaran!!

Ocupats mai vençuts!!

No passaran!!

No passaran!!

....

Català

Universitat

Tota la vida estudiant,

a l´escola a l´institut,

tota la vida estudiant,

Català

ara ja t´has fet molt gran,

tota la vida estudiant,

amb els llibres sobre el cap,

tota la vida estudiant,

arriba la Universitat.

Universitat pública i de qualitat,

Universitat catalana de veritat,

Universitat pública i de qualitat,

Universitat catalana i de combat!!

La carrera hem acabat

i amb el ..... ens hem trobat,

algun tracte haurem de fer

trobar feina a una ETT.

Ara ens toca treballar

els diners hem de guanyar,

una granja cuidarem

..........

Qui són els millors?

són els agricultors!!

Qui la té més dura?

Són els d´agricultura!!

Qui són els millors?

són els agricultors!!

Qui la té més dura?

Són els d´agricultura!!

Si estudies què has de fer?

Militar a la CPC!!

Si estudies què has de fer?

Militar a la CPC!!

Delincuentes

El aire de la calle

yo me levanto temprano
y me pongo a trabajar
con mi guitarra en la mano
yo nunca paro de cantar
que a mi me llaman el descalzo
porque en invierno uso chanclas
y yo lo hago pa notarme
en el fresquito de la mañana

Castellà
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to el día en la calle
en la plazuela
tomando el aire

soy un bohemio de la vida
que yo no tengo nada que ver
con los bigotes señoriales
que se pasean por Jerez
que yo no tengo obligaciones
y yo no tengo más que ver
en los charquitos de la plaza
cuando termina de llover
los días de colores
en la plazuela
fumando flores

y el aire de la calle
a mi me huele a goma fresca
y yo lo asumo me lo fumo
y me escapo por la cuesta
te quiero, te quiero
como las peras a los peros
yo te amo, yo te amo
cuando te pierdo y cuando te gano

los pantalones sin bolsillos
pero los hilos no se amargan
te canto el lalala en el banco
te canto en la calle larga
lo mismo te canto un fandango
que yo te canto por Triana
solo quiero cuarenta pavos
para dormirme en una cama
no quiero amores
soy vagabundo
y amante de la noche

y el aire de la calle
a mi me huele a goma fresca
y yo lo asumo me lo fumo
y me escapo por la cuesta
que pena, mira que pena
que mi mechero no tiene piedra
quien pudiera, quien pudiera
gritar olores en la arena

veneno negro
yo tengo en la sangre
y en mis brazos
tengo cinco tatuajes
yo nunca lloro
porque vivo en carnavales
me pongo la careta
y me lanzo a la calle
y me lanzo a la calle
y me lanzo a la calle
y me lanzo a la calle

Denver, John

Camí ral

Que en són d'altes, les muntanyes
Que m'amaguen tot allò que estimo
Com enyoro que el sol neixi al mar
L'atzavara blava i el badiu tot blanc

Català

Camí ral, que em duràs
Al país d'on jo sóc
Clara terra, aspra terra
Del país d'on jo sóc

Ella em mira, com dient-me
Torna encara, groc retrat que guardo
Si sabia que la puc trobar
Res no em pararia ni mar ni oceà

Camí ral, que em duràs
Al país d'on jo sóc
Clara terra, aspra terra
Del país d'on jo sóc

Sento l'olor penetrant de mare selva
I sempre el cant del rossinyol em diu
Ella encara surt a la finestra per si et veu tornar
Pel camí, pel camí

Camí ral, que em duràs
Al país d'on jo sóc
Clara terra, aspra terra
Del país d'on jo sóc
Del país i l'amor

Acords de guitarra

[La] Que en són d'altes, [Fa#m] les muntanyes
[Mi] Que m'amaguen [Re] tot allò que [La] estimo
[La] Com enyoro [Fa#m] que el sol neixi al mar
[Mi] L'atzavara blava i [Re] el badiu tot [La] blanc

[La] Camí ral, que em [Mi] duràs
Al país [Fa#] d'on jo sóc [Re]
Clara terra [La], aspra terra [Mi]
Del país [Re] d'on jo sóc [La]

[Mi] Sento l'olor penetrant de [La]mare selva
I [Re]sempre el cant del [La]rossinyol em [Mi]diu
[Fa#m] Ella encara surt  a [Sol]la  finestra
[Re]per si et veu [La] tornar
[Mi] Pel camí, pel camí [Mi7]

Country roads

Sol
 Almost heaven
mim
 west Virginia
Re
 blue ridge mountains
Do        Sol
Shenadoah river

Live is older,
older than the trees
Youger than the mountains
growing like a breeze.

Sol                     Re
 Country roads, take me home
       mim        Do
to the place, I belong
        Sol
west Virginia,
         Re

Anglès
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mountain Momma
        Do            Sol
take me home, country roads.

All my memories
gather round her
miner's lady,
stranger to blue water.
Dark and dusty
painted on the sky
misty take of moonshine
Tear drop in my eyes.

 Country roads.....

mim         Re
 I her her voice
       Sol
in the morning hours she calls me
    Do      Sol            Re
the radio reminds me of my home far away,
    mim              Fa
and driving down the road,
          Do             Sol
I get the feeling that I should have been home
Re         Re7
yesterday, yesterday.

Country roads....

Dept

Algú va escoltar

Vaig pensar en demanar
Solucions a deïtats
Per aconseguir conquerir
Aquells turons que em queden alts

Potser el temps em dirà
Si és que algú va escoltar
Aquells sermons que tot sol
Llençava al vent cobert de fosc

Veig fosca la realitat
El cap comença a fallar
Potser no em sé controlar
La llum que veia a marxat
Res serà mai més igual
Seguiré essent un humà

Buscaré com un boig
Tot el que em fa ser com sóc
Vull seguir i seguiré
Voltant pel món coneixent gent

Cent miratges m’he trobat
I en més d’un m’he enfonsat
Però continuar és molt més fort
Que fer sortir quan vull el sol

Veig fosca la realitat
El cap comença a fallar
Potser no em sé controlar
La llum que veia a marxat
Res serà mai més igual

Català

Seguiré essent un humà (x2)

Avui el teu àngel no vindrà

Cada dia espero
Creuar-me amb tu
La teva crueltat ignorada
M´ha vençut,
Però avui ja és tard
Aquest món t´ha fet
Insensible als crits d´aquella gent
Per qui sempre havies tingut debilitat.

Avui t´he vist somriure
Un i altre cop
Imagino que algun dia aquest somriure
El rebré jo
Et noto més endins
Però cada cop més lluny
He provat de fer-te
Cega als meus ulls
Incrèduls ja de poder-te tenir.

Ignora promeses de colors
Oblida-ho tot i...

Vine amb mi
Dóna´m la mà
Avui el teu àngel
No vindrà
No esperis més
El món és teu
Fa segles que espero aquest moment

Imagino que la meva boca
És el teu cafè
Imagino tantes coses
Sense saber res
Ni tan sols et conec
Però crec que sé com ets
Si més no intento creure
Que ets feta per mi
Tal com t´he imaginat.

No sempre el que sembla que és sort
És el millor...

Avui el teu àngel no vindrà....
Avui el teu àngel no vindrà...

Català

Avui és el moment

Corres, canvies,
vius per creure en un món
tan vulgar, tan irreal,
tan ple d´obligacions que et porten,
t´obliguen, et fan tornar un xic més gris

M´aturo, escolto,
fa temps que no em paro
a pensar, a imaginar, a recordar
que abans somreia i creia
en una vida més platònica

Català
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Intento tornar a començar
avui és el moment...

Una hora i una altra
una vida que avança
el cel és més clar avui
sento com reneixo

Sembla que l´albada
m´inunda de pensaments
filtra la realitat
i em fa viure més intensament

Porto el meu nom
en nombres que controlen
moviments, relacions,
tot el que les persones
puguin fer, o bé pensar
tot el que es pugui controlar

Buit

Sé molt bé que no és el moment,
però això no m´importa.
Sento un buit allà on normalment
mai trobes la calma.

Un oasi enmig de la nit
brilla com un àngel,
com si em marqués el camí
entro en el cor dels somnis.

He descobert la porta.
Avui hi he entrar una estona.

El mateix que em va portar a tu ara m´allunya.
Si més no he pogut gaudir
del teu saber entendre.

Un caprici del temps va voler
que marxessis com sempre,
però el teu pensament quedarà com una
llavors a estendre.

He descobert la porta.
Avui hi he entrar una estona.

Català

Caminant

Caminant penso millor, només mirant o
omplint el cos
d´aire pur, l´essència que flota a l´entorn.

Potser més d´un hauria d´anar
a fer un tomb i així pensar
en la solució per viure la vida amb més passió,
en la solució per viure més lliures.

Tot va molt bé si en el cor hi sents la
flama de la vida
tot va molt bé si creus en tu i somrius amb mi.

Com es pot prioritzar la riquesa a la dignitat?
Com pot ser que no puguem ser un poble més
lliure?

Haurem d´anar a fer més camins
perquè alguns puguin complir
i aclarir algunes idees amb més lucidesa,
perquè alguns puguin entendre que...

Català

Tot va molt bé si en el cor hi sents la
flama de la vida
tot va molt bé si creus en tu i somrius amb mi.

Cel.les

Cel.les que tanquen tantes vides
Tan diferents i tan passives
Tan estranyes i tan poc vives
Camuflades en un marc curiós

Cel.les de diferents formes i colors
Que encomanen por al cos
Com si el més important de tot
No fos viure

És la vida que se’n va… (x4)

Vida si em sents
Vull somriure a proa teu
Vull somiar i somiaré
Que per mi tu ets diferent

Sempre he viscut
A l’esquena de qui no creu en tu
Vull somiar i somiaré
Que per mi tu ets diferent

Sents una necessitat
Una força que t’empeny
Una sort que et multiplica
L’esperança de vida per dos

Tot allò que pot passar en un instant
Que no valores i al que no fas cas
Que delimites amb falses fronteras
És la vida que se’n va

És la vida que se’n va…(x2)

Vida si em sents
Vull somriure a proa teu
Vull somiar i somiaré
Que per mi tu ets diferent

Sempre he viscut
A l’esquena de qui no creu en tu
Vull somiar i somiaré
Que per mi tu ets diferent

Català

Cendra

Comença el dia amb un to grisós
la llum és dèbil però sento el sol
i l´escalfor envolta el meu cor.

El meu cap viatja per nous horitzons
i la mirada ho difumina tot
no vull tornar a reviure la situació.

Cendra al meu cor
com un record cremat pel dolor,
els meus ulls han vist
el que no voldria ni imaginar.

Si una imatge comunica tant
com és que amb totes les que han anat passant,
no hi ha hagut prou motius per reaccionar.

La terra no és negoci de ningú,
la nostra vida és el seu futur,
si tu procures salvarem un final absurd.

Català
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Cendra al meu cor
com un record cremat pel dolor,
els meus ulls han vist
el que no voldria ni imaginar.

Cinc hores

Cinc hores, molta carretera
i el cap molt enllà,
el gust dels teus llavis i
lluny de tu però a prop del teu record.

No he deixat de sentir
la teva veu dins del meu cap,
perdut en la distància em sento
lluny de tu però a prop del teu record,
lluny de tu però a prop...

Quan cau el sol
teva és la llum
i sento el teu cos,
imagino els teus ulls
desmuntant el meu cor.

Cinc hores i ja no suporto
estar de tu allunyat,
tot el que veig em diu que sóc
lluny de tu però a prop del teu record.

Contaré les hores que em falten per poder
tornar a veure´t somriure.
Lluny de tu però a prop del teu record...
Lluny de tu però a prop...

Quan cau el sol
teva és la llum
i sento el teu cos,
imagino els teus ulls
desmuntant el meu cor.

Català

Classes

Ironitzo si dic que hi ha classes de gent
i m'enganyo si crec que tot ve perquè ve
no fa falta idolatrar algú pel que té
és més fàcil valorar
aquell que ha aconseguit arribar a algun lloc
per ser insistent
aprendre que no hi ha classes de gent.

Ningú val més per ser qui és
tot es fabrica amb el temps
crec en què tot té el seu valor
quan al darrere hi ha un esforç.

No per néixer mereixem més o potser menys
no per nom som tan diferents de l'altra gent
crear el teu lloc mai no depèn d'allà on vens
és més fàcil entendre que un és qui és
perquè ha lluitat en contra de no ser
perquè sap que no hi ha classes de gent.

Ningú val més per ser qui és
tot es fabrica amb el temps
crec en què tot té el seu valor
quan al darrere hi ha un esforç.

No hi ha res més que tu
no hi ha res més que tu
no hi ha res més que tu
no hi ha res... no!

Català

Ningú val més per ser qui és
tot es fabrica amb el temps
crec en què tot té el seu valor
quan al darrere hi ha un esforç.

Ningú val més per ser qui és
tot es fabrica amb el temps
crec en què tot té el seu valor
quan al darrere hi ha un esforç.

Compta amb mi

Compta amb mi
recorda´m com la solució al teu verí
la gota que desprén la màgia del destí
l´ajut per retornar al teu camí

Tornaré a fer-te veure coses
a pensar en el que oblides
cada cop que m´he allunyat de tu
seré els teus ulls quan creuis la foscor

Donaré el meu món,
el meu petit espai,
les meves sensacions, la sort que m´acompanya,
l´il·lusió per tot, el ritme de la vida,
la passió, per tu... tot

Buscaré com omplir tots els buits
que tens en el teu cor
com poder alliberar un somriure presoner
com aconseguir que tot vagi més bé

Avui pot ser
el punt que marca el canvi
l´opció que tu tens
el pas que et porti a creure un altre cop en tu
per això només puc dir-te: compta amb mi

Donaré el meu món,
el meu petit espai,
les meves sensacions, la sort que m´acompanya,
l´il·lusió per tot, el ritme de la vida,
la passió, per tu... tot

Català

Digue´m

Digue´m les ganes
que tens que tot torni a començar,
digue´m si encara
no has perdut l´alè que et vaig deixar,
sé com mostrar-te
on dorm el sol quan cau la nit,
si véns veuràs...

Digue´m les ganes que tens de mi,
digue´m si sóc viu,
digue´m on seràs, si mai tornaràs...

Aquí, on eres
ha quedat el cos que estava amb mi
ara els dies
són pàgines que no sé omplir,
potser podria
demanar a algun déu que et fes venir,
si véns veuràs...

Català
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Dóna´m sort

Ara que veig el mar
no recordo mai haver-lo mirat
penso que potser sé
com entendre´l o com ser com ell

però no veig com em veu,
com em sent o com desapareix
potser mai no sabré on anar a buscar...

Dóna´m sort,
dóna´m fe,
dóna´m forces per poder buscar
una llum
que fa temps
va ser escrita en un full de paper.

He agafat per provar
una barca i m´he endinsat al mar
i he vist com sols el vent
pot canviar una vida en un instant.

No respon cap corrent
a cap ordre que no provoqui ell
potser mai no sabré on anar a buscar...

Per molt que provi d´imaginar-me com ets
o com trobar-te... no puc...

Català

Dorm

Dorm, però pensa en mi una estona encara,
tanca els ulls i barreja somnis i pensaments
fes que el teu subconscient
dibuixi les escenes que has viscut a prop meu,
fabricaré records, per tu tindré
ulls de mirada penetrant

Dorm, però pensa en mi una estona encara
sent com la realitat es fon amb la ficció
estaré esperant tan impacient com sempre
el moment en què els dos unim
els nostres somnis per volar...

Junts salvarem el nostre món
caminarem entre estrelles
tots els camins ens portaran sort
no caldrà un demà...

Aturarem avui el món

Dorm, però pensa en mi una estona encara
fes de la nit la teva amiga, el meu record
i és que res és prou gran
per poder retenir tots els moments
que l´atzar ens ha permès guardar a tots dos...

Català

El dia "D"

Calcar per tornar a fallar
i tornar a crear un embrió equivocat
alimentar amb un fals ambient
un subjecte impacient

He tornat a fer un lleig a qui creu
que només per ser aquell que creu que és
pot arrodonir el pes de la balança
cap a on més li convé

Català

Somriu cada cop que t´entrebanquis
Espera´t a morir
Serveix de consol a qui aguantis
No surtis pas del camí

Com un estrany en el meu món
he vist canviar tants cops el color
un mal actor crea confusió

Avui he viscut amb la sensació
que com més amunt, més baixem de cop
crec que ja els intents de bon comportament
perden fonaments

Potser cal dotar de més imaginació
tots aquells mitjans que
diuen ser imparcials
el dia "D" ha arribat, ja s´ha demostrat molts cops

El món dirà un final

Va arribar marcat per un destí
que el feia sord a tot un món irreal.
Ve buscant un remei que el porti
a atracar a un port més digne,
menys freqüentat.

Seu de l´impàs, un pou sense fons,
un cel ja menys clar.

Com sempre posava, una llum a la barca
i l´alba esperava mar enllà
la nit li parlava, així que somiava
el seu món era aquest no vol canviar...

El món dirà un final.

Va marxant per un camí que porta
al fons dels vells records mai oblidats.

Portarà la bandera d´aquells
que sense vida vaguen l´eternitat.
Segueix estirant la corda que mai
sap quan durarà...

Buscarà aire per omplir tots
aquells racons que no deien que sí
baixarà del cel tots aquells
records perquè poc a poc
pugui seguir el camí.

Català

En un instant

Ara que ningú m´espera
Entraré volant com sempre
No podran saber com penso
Ni tant sols com he arribat

No diré pas cap mentida
I en faré del món un llibre
Buscaré la sort per tot arreu.

No puc creure en nits avorrides
Sinó hores plenes de vida
Un lloc on poder escriure i pensar...

En un instant, la lluna he buscat
Per cridar tot sol, només vull això.
Busco pel temps, el meu moment.
M´oblido del món i tempto la sort.

Creuaré el mar buscant-te
Tiraré el timó a l´aigua
I esperaré un corrent que em porti
On tu estaràs.

Català
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Pensaré en tu cada dia
Perquè res pot ser més fort
Em passaré el dia mirant-te.

No puc creure en nits avorrides
Sinó hores plenes de vida
Un lloc on poder escriure i pensar...

Equilibri

Tot té un lloc en algun espai
cada ésser té un paper assignat
l&#8217;equilibri és tan fonamental
per seguir existint amb normalitat

Tot segueix un ordre controlat
la corda és gruixuda però no tant.

Tots som part d&#8217;un mateix signe
el destí ens unifica
l&#8217;equilibri és fonamental

Quan la mort entra en acció
sempre en surt un brot de més projecció
i no només manté la capacitat
sinò que estará més ben adaptat

Tot té una raó de funcionar
les accions ens fan reaccionar!

Tots som part d&#8217;un mateix signe
el destí ens unifica
l&#8217;equilibri és fonamental

Català

He d´escriure

He d´escriure uns mots perfectes.
Les paraules són objectes
D´una operació sensibilitat.

Vull pensar que tot i el repte
No és res més que una altra lletra
Per poder pensar amb tranquil·litat

Podria escriure amb calma
Tot el que tens que m´agrada
No n´hi hauria prou en tot un any.

Podria potser buscar-me
Hores per només mirar-te
Quan més penso en tú
Més em sento....immortal.

Veig els dies com històries
On tothom té versions noves
D´unes realitats transcendentals.

Puc parlar amb tu tantes hores
De tants temes i de coses
Que amb ningú més no puc discutir.

Català

He tornat a fer una cançó

He de buidar el meu cap
de recordes barats,
de cançons gastades,
reneixo assentat al mar tocant.

Noto l´impuls del vent

Català

quasi cada cop que giro la cara
avui tot sembla tardar més.

Atrapat en el teu món
sento les ones al meu cos
noto la veu que em surt de dins
tot és ple d´imatges que no entenc

Avui he tornat
a ser el meu amo
a ser com abans
he pogut creure
en una cançó i notar
que la pell es torna
dura com el glaç
he tornat a fer... una cançó

No puc arribar a canviar
no vull intentar
ser allò que mai he estat

Espero la visita que
farà sentir-me bé.

La nit

Tard i tant com tard precís
ha arribat el fred que m´ha glaçat la sang
però avui ja sóc més feliç
he vist que el sol s´amaga
i que la lluna brilla més cada minut
que en el rellotge cau
una imatge rere l´altra van passant
pel meu davant
no puc fer-hi més... la nit...

Podria veure-ho tot
cada cop que la nit cobreix la terra
un pensament m´envolta
com un llibre obert
que no explica res...

Sóc una ànima de nit
que assaboreix moments
que a poc a poc va absorvint
en una pell distant
que busca refugiar-se sense donar
sensanció de solitud
l´estrella m´ha guiat
com cada nit s´ha convertit
en l´aliat més desitjat
no puc fer-hi més... la nit...

Català

L´evolució del coneixement

La nostra existència és
una plaga que està en plena evolució,
tan lluny de tot el que sempre ens hem marcat
com un objectiu per respectar a tothom.

I és que podem buscar un bé molt més comú.

Allà on hem arribat
hem sembrat la llavor de la propietat,
com si tot el que hi hagués en aquest món,
no fos per compartir sinó per un de sol.

I és que podem buscar un bé molt més comú.
Imagina com seria, imagina com pot ser…

Tot…
pensa en un món on tot s’entengui
com un ajut pr viure més bé,
on les paraules siguin els actes.
L’evolució del coneixement.

Català
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L’equilibri sempre ha estat
l’eix fonamental de tants anys de llegat,
i no es pot trencar aquesta realitat
sense les conseqüències que això por portar.

I és que podem buscar un bé molt més comú.
Imagina com seria, imagina com pot ser…

Tot…
pensa en un món on tot s’entengui
com un ajut pr viure més bé,
on les paraules siguin els actes.
L’evolució del coneixement.

més senzill

el dia es veu tan gris que no sé si aixecar-me
faràn falta motius per sortir del meu hivern
el cap planeja acciona que no sé si són viables
però més enllà de tot sé que hi ha d´haver un intent

Capaç de fer que el dia vagi a més
i potser entendre que...

tot és més senzill quan no hi ha un camí
on et trobis sol sense cap més sort
que la que puguis donar-te

no puc deixar de fer del meu temps una recerca
constant i persistent per arribar a l´objectiu
tot té un sentit i sols cal que el trobi enmig de tot
i així obtenir un record que perduri i pugui ser...

Capaç de fer que el dia vagi a més
i potser entendre que...

tot és més senzill quan no hi ha un camí
on et trobis sol sense cap més sort
que la que puguis donar-te

Català

Mirada profunda

L´Acera ha captivat la mirada que avui
He deixat caure mig morta en un forat profund
Hi ha dies que no te´n recordes
De tot el què has vist
He oblidat del tot, el què sembla
Que avui, ha passat
Pels meus ulls.

Continuaré, mirada profunda
Avui no veig res
Caminaré tot sol
Seguint imatges perdudes pel camí.

Segons que negres passaran al record.
Persones que sembla no mereixen un lloc
Avui el passeig s´ha convertit
En un aparador
Del que submís ignoro, un mar
De sensacions, avui no he vist ni el sol.

Català

Moments

Fràgil com el món
tendre com el cor
sento com anhelo
una presència a l'interior

Buit de canvis nous
inert i lluny de tot
sento com anhelo
canviar alguna direcció

I el meu esperit demana temps
per poder buscar...

Moments plens d'emoció
que amb molta sort
Pots viure almenys un cop
Moments per recordar
per suprimir qualsevol mal de tu

Busco en algun lloc
busco entre la gent
ombres que s'amaguen
però que cerco insistent

Creix dins la inquietud
de trobar moments
per sentir de nou
el meu impuls de seguir sent

I el meu esperit demana temps
per poder buscar...

Moments plens d'emoció
que amb molta sort
Pots viure almenys un cop
Moments per recordar
per suprimir qualsevol mal de tu

Català

M´he tornat a perdre

M´he tornat a perdre enmig de tenebres
i ni tan sols no sé què és el que he de fer.
La nit clara envolta tantes idees,
que no sé començar a ordenar-les dins del cap.

He mirat de trobar el camí que tots esperen
però hi ha cops que no sé si tan sols si existeixen.

Sento com les hores corren molt lentes,
la solitud acompanya els meus pensaments.
Si la foscor il·lumina tantes idees,
serà que a la nit tot em sembla veure-ho més clar.

He mirat de trobar el camí que tots esperen
però hi ha cops que no sé si tan sols si
existeixen.

Però no penso rendir-me mai tan de pressa, el
dia allargarà el repòs
només haure de fer...
que tots creguem en viure,
que junts mirem com cau el sol, que naveguem
en l´aire, que tots creguem en tots.

Català

No em despertaré

Avui he sortit amb forces,
la terra té un color estrany,
el món avui es recupera
aquesta nit l´hem pogut salvar.

He vist encendre la flama del seu cos

Català
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i com em somreia.

Tancaré els meus ulls,
obriré el meu pas per no distingir
el real del meu somni,
no em despertaré, no em despertaré.

M´he creuat amb una esfera
maltractada per humans,
no semblava pas tan forta
com voldriem imaginar.

No he pogut entendre
quin mal ha pogut crear
i per què s´ofega.

Tancaré els meus ulls,
obriré el meu pas per no distingir
el real del meu somni,
no em despertaré, no em despertaré.

L´evasió només m´ajuda
a poder imaginar
que la meva fantasia
podria ser potser realitat.

La il·lusió de creure
que hi ha temps per reaccionar
ha de ser la cura.

Orb

Tot sembla estar calmat, tot torna a ser normal
però el meu cor avui em sembla més petit.

Cada cop que tanco els ulls
puc veure al meu davant,
mil imatges que m´obliguen a pensar.

Concentro el meu esforç
per no caure en cap forat
ple de paraules buides o d´enganys.

Tu saps el teu color,
com pintar el teu entorn,
la clau per a tornar a fer una capa al món.

Buscarem un lloc per tots els somnis
i marxarem abans que surti el sol.

L´intent voldrà l´esforç, la sort és part de tots,
orb llenço el meu alè al seu destí.

Tu saps fer cas al cor, com augmentar el valor,
la clau per tornar a fer una capa al món.

Buscarem un lloc per tots els somnis
i marxarem abans que surti el sol.

Català

Reintroducció

Com tot sol,
he pogut crear
una situació ideal,
una nova dimensió.

Tastaré de nou
l´elixir que tots
creien ja perdut
la il·lusió ens farà creure més forts.

He volgut tornar

Català

a les arrels que un dia
van forçar la passió
i els pensaments lliures del món.

Somiar, pensar, crear...

Cultivaré tot el que el món
ha vist extingir amb tanta fredor

Oblidaré tot el que ha pressió
la ment no vol comprendre.

Sensacions millors,
que una vida plena
de constants sorpreses,
un camí per recórrer sense por.

Si més no provar
de canviar les coses,
de sentir més aire,
arribar a poder creure en...

Somiar, pensar, crear...

Revolució

Tu, que tens por
que el teu món
es desinfli d´un sol cop

i només fas l´esforç
quan ja tot està ben mort.

No et vulguis disculpar,
actua abans no passi això.

Tot el poder que donem
no serveix sense un control.
Quan no hi ha solució
només queda una opció,

junts toca que actuem...

Temps per la revolució.

Quants cops haurem de patir
les mancances d´un estil
que ha fallat per abús
i per massa ambicions.

Junts toca que actuem...

Temps per la revolució.

Català

Sensacions

Com entendre el gust dels petits plaers,
moltes vides, tants secrets a l´abast
de ningu...

Com saber la sensació que dibuixen rostres
cada dia amb tu, i com tu quan respires
l´aire que et dóna vida entenc que són...

Sensacions per poder ser mes fort,
sensacions que recorren el cos.

Mou les vides per camins sempre sincers,
no sempre resulta el millor a ulls de la gent,
pero res no pot ser jutjat per algú
capaç de destrossar el seu niu, i robar moments
a algú que busca, que necessita...

Sensacions per poder ser mes fort,
sensacions que recorren el cos.

Català
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Sentir de nou el foc al cor,
paraules que vessan de la meva font,
mirar dempeus al meu voltant,
sentir l´essència a les meves mans.

Poder tocar tots els ocells,
dormir als núvols, veure passar el temps,
trobar la llum, trobar el teu cor,
poder tenir per sempre mes....
sensacions.

Ser del món

Trobar pau mai no ha estat senzill,
tanta evolució no ha aconseguit
respecte per tots els pobles.

El temps no sembla haver curar
totes les ferides que durant anys
han patit els que mai manen.

Perquè no podem passar full a la història,
perquè no podem viure...

Sense por, sense tant ressentiment
ni odi i, amb orgull de poder ser del món.

La pau és cara per als governs,
la justícia és sempre per qui té més
i tu...tu no els importes.

Dialogar no és conquerir,
la mentida és el seu camí,
l´absurd sembla convèncer.

Perquè no podem passar full a la història,
perquè no podem viure...

Sense por, sense tant ressentiment
ni odi i, amb orgull de poder.
Sense por, sense tant ressentiment
ni odi i, amb orgull de poder ser del món.

Tu manes, tu tries, tu dones l´energia, tu
parles, tu escoltes, tu pots salvar-ho tot!

Català

Setge

El sol esgota les últimes hores,
la nit proclama el setge a una altra ciutat.
Tan sols la runa dóna imatges
del que només algú coneix: la realitat però no

hi és...no...
no hi és...no...

La sort és ara l´única esperança
d´un poble encara lluny d´entendre res.
Hores de calma, quan els crits callen
per buscar algun record del que un dia va ser
però no hi és...no...
no hi és...no...

I avui em sembla entendre
que la vida és més que això,
que només cal saber com
parar el sistema.
Em sembla entendre
que la vida és més que això,
que només cal saber com
parar l´esperit de destrucció

Català

Com amb la força algú pot fer seu
tot el que ha desitjat sense ni dubtar.
Com si algú plora tu no pots veure,
l´instint s´ha de imposar per sobre el capital,
i et sentiràs viu...
et sentiràs viu...

I avui em sembla entendre
que la vida és més que això,
que només cal saber com
parar el sistema.
Em sembla entendre
que la vida és més que això,
que només cal saber com
parar l´esperit de destrucció.

Silenci

Com tot al nostre entorn,
l’harmonia és la clau
de permetre que convisquin
totes les espècies.

Però l’home ha fet d’això
una arma de control
preparada per exterminar
tot el nostre entorn.

I no entenc perquè
no podem adonar-nos...
no entenc perquè
no escoltem el seu so.

Tu sents el so de tot,
només hauràs d’escoltar-lo.

La plaga que ara som
ens porta al descontrol,
el saber sense consciència
trenca l’esperança.

No som amos d’un món
tan vell que el nostre torn
ens doni dret a treure’n el que no
encaixa amb el patró.

I no entenc perquè
no podem adonar-nos...
no entenc perquè
no escoltem el seu so.

Tu sents el so de tot,
només hauràs d’escoltar-lo.

I com més entenem que s’acaba tot
més sembla que abusem de les provisions.
El món no és infinit no sé qui ho pot haver dit,
només hauràs d’escoltar-lo.

Català

Síndrome

El primer pas  portarà a no valorar les coses,
l´abundància mai no ha estat un
company molt eficient.
Si algú es quanya els seus plaers
més els desitja.

Després has d´hipotecar 25 anys la teva vida
per poder pagar el caprici de no dormir
sota un pont.
No ho puc entendre i menys sotmetre´m.

Síndrome d´un temps injust
i a un pas de l´agonia.
Síndrome per reaccionar a temps.

Català
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La malatia arribarà quan tot sembli
estar en calma,
les prioritats del teu cap ballaran perillosament.
L´harmonia aquí passa a la història.

La distància no és tan gran com per no
poder saltar-la,
si més no l´intent farà que més d´un
tingui l´opció
de creuar la porta i cridar amb força.

Síndrome d´un temps injust
i a un pas de l´agonia.
Síndrome per reaccionar a temps.

Sobreviuré

Mai no has mirat d´entendre a través d´una
mirada,
mai has obert cap porta només amb un
pensament.
Creus que tot té un preu, que només cal posar
xifra,
per a tu la vida té el valor del teu compte
corrent.

Soluciones els problemes fent tan sols que no
amb el cap,
la llum mai més no tornarà amb tu.
L´egoisme et portarà a no creure en res,
i per primer cop et podràs sentir...

Sol i molt lluny d´entendre què és el que vols,
tria bé el teu camí.
Si creus que tot gira al voltant del teu petit
món has perdut en aquest joc.

Si el que tu entens per anar millor és tenir més
deutes,
si el que tu entens per ser feliç és no tenir
temps,
prefereixo seguir sent un personatge pobre
però més ric del que tu mai has pogut imaginar.

Potser he volgut triar viure al marge del camí
però creu-me, sobreviuré.
L´egoisme et portarà a no creure en res,
i per primer cop et podràs sentir...

Sol i molt lluny d´entendre què és el que vols,
tria bé el teu camí.
Si creus que tot gira al voltant del teu petit
món has perdut en aquest joc.

Català

Somriu

Somrius però no t´afecta,
aquest somriure és part de tu.
Avui no vull cap repte,
crec que he nescut per ser feliç.
Si mai he stat subjecte
a cap pressio mental deu ser
que el meu cap no tolera
cap concessio de debilitat.

Somriu!! El món no està tan perdut
els somnis fan que tu avui,
aixequis un nou futur!

He vist passar depressa,
tot el meu pas per aquest indret

Català

on tothom creu mareixen
un tracta un xic més indulgen.
Potser la gent espera,
una catifa sota els peus,
per no embruta la sola,
d´un pensament tan pobre i gris.

Somriu!!....

Tan lluny

He viscut per creure
que tot es pot canviar
si la llum és dèbil
el sol sortirà

Sempre persegueixo
il·lusions que mai
han perdut cap esperança
el camí és llarg
i encara em sembla...

Lluny, més lluny, tan lluny
avui t´he vist molt lluny

Com cada vegada
la història és sempre igual
la confiança regna al tron
del teu cap

Una indecisió és
una pedra al camí
però no he perdut cap esperança
el camí és llarg
i encara em sembla...

Lluny, més lluny, tan lluny
avui t´he vist molt lluny

Però veig les hores aliades,
preparades a aguantar
llargs camins que passa a passa
em portaran a escurçar...

Català

Temps

Ja és fosc com sempre
quan surts a meditar
vius massa de pressa
per perdre´t aquests detalls.

Sotmès com sempre
a aquella pressió constant
el temps se´t menja
i res no ho pot evitar.

Sé que aquella estona és màgica per mi
res pot ser impossible
si jo ho veig.

Sempre necessites
allò que no tens mai
quan més ho desitges
és quan et fa més ma

i encara que sempre
ho tiris tot endavant
una por et domina
quan veus on t´estàs ficant.

Català
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Torna a començar

Cultivo les arrels d´on vaig sortir,
barreja d´anys de vida i de camí
grans dilemes i petites solucions per aclarir, aquells instants que perduren en la ment.

Sovint recordo mirades plenes d´il·lusió
que em transporten tan lluny i tan a prop d´avui
i m´importa molt el fet de conservar
aquells records que el temps mai podrà esborrar.

He vençut
he cregut
he tornar al lloc on tot torna a començar.

Camino pels carrers encara humits,
la boira espessa amaga avui el meu destí
i jo intento recuperar aquells camins
que el temps no esborra,
que el temps no podrà destruir.

He vençut
he cregut
he tornar al lloc on tot torna a començar.

El vent esborrarà,
detalls del meu pas,
però no oblidaré
on vaig començar.

Català

Tot el que més desconeixo

Tot té un preu
i més sentir-me com un ocell
que no viu tancat

i el temps
augmenta aquesta lluita
de no sentir-me mai atrapat

i com cada dia penso com sortir
i com cada dia desitjo més

tot el que més desconeixo
i fa que em senti encara més petit
no vull perdre el moment ni avui

quan tot és tan previsible
tan evident o repetitiu
no veig més lluny dels meus problemes
necessito fugir d´aquí

i com cada dia penso com sortir
i com cada dia desitjo més

tot el que més desconeixo
i fa que em senti encara més petit
no vull perdre el moment ni avui

Català

Tot junt

Tal com ha arribat el dia
no sembla pas que pugui sortir res bé
la llum no té poder per sotmetre
la grisor que acompanya els teus carrers

I ja no vull tornar a fer una volta

Català

per veure com gent enganya tanta gent
potser deu ser que no sé integrar-me
en aquest joc on tot sembla anar bé

Quan més espero reaccions
més endins em trobo molt més sol

Quan veig tanta bogeria
em ve de gust refugiar-me lluny de tu
perdre&#8217;m del tot les teves mentides
i el teu poder de semblar sempre el que no

La teva imatge mai no reflexa
la veritat de les teves realitats
no tot és cara a la galeria
algú parteix totes les banalitats

Quan més espero reaccions
més endins em trobo molt més sol

___ENDAVANT DEPT.!!!! =)

Tota una vida

Tota una vida proclamant les
grans virtuts d´un món més just,
el temps semblava no afectar-te.
La pols ha fet que el teu discurs
durant els anys potser perdés
o és que el món ja no hi ha causes.

Tanca el meu cervell en un
calaix
estripa el meu paper d´il·luminat
però si no ho pots fer el món
haurà de canviar.

Pots retornar, recuperar, seguir
empenyent les conviccions
obrir el camí del teu jo més profund.
Allò que fa que només tu coneguis
bé el teu interior, l´univers espera
el teu retorn.

Català

Un cop més

Un cop més
una nova línia a seguir
un nou estil on competir
recupera l´esperit que et va fer gran

Si més no
l´instint tornarà a imposar
l´orgull que més que important
aviat serà necessitat

Final d´un temps
curt però molt complet
et duré al meu cor

Seguir corrents
cada minut que es mou
pot convertir-se en or

Podré canviar
tornar a intentar
seguint el meu intent
saber tornar,
a començar,
poder esperar el moment.

Rescatar

Català
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del no-res la meva identitat
suprimir la part del meu passat
que m´ha portat a insinuar debilitat.

Tornaré
el meu somriure al lloc d´on va sortir
mai més cauré a la trampa del destí
la causa és el remei al meu verí.

Un dia sense pressa

Sol per un moment
no imaginava com pot ser
tant temps darrera seu
una il*lusió d´un pensament.

Ha tornat a ser
font d´inspiració
per aconseguir que fos...

Un dia sense pressa
hores que moren a poc a poc
buscava una reina
per compartir un temps perdut.

Un dia sense pressa
somni d´un home buit de cor
voldria ser un poeta
per fer un vers amb passió.

Volia creure més
per estar menys subjecte
deixar de córrer i ser
lliure per escapar

un nou estil on tot
sigui més senzill
i aconseguir que sigui avui...

Català

Un nou camí

Sempre tan preocupats per tenir-ho tot,
per poder posseir més tros.
L´obsessió de voler compulsivament
posarà massa car el preu.

I així potser un dia no hi haurà res més,
l´entorn et necessita a tu...

Res no és per sempre,
el món espera avui
un nou camí.

Amb només un moment tu pots ser un heroi,
la consciència està al teu cos.
És moment de saber apreciar el que ha creat el
lloc on ets.
Perquè potser un dia no hi haurà res més...
però si reacciones tu...

Res no és per sempre,
el món espera avui
un nou camí.

Sent l´energia i accepta la vida amb honor.
Pren la consciència i viu...

Res no és per sempre,
el món espera avui
un nou camí.

Català

Una història més

Vull una història més
Un conte d´aquells
Que no s´obliden amb el temps

Una altra veritat
Coberta d´engany
Una història digne d´admirar.

Vull sentir la màgia de la veu
Posar a tremolar la meva pell
Notar que l´alè se´m posa fred.

Shala....

Crec en les il·lusions
Carrers sense fons
Onades de mots que esquitxen el món

La vida ha posat
Fantasmes barats
Productes que el cap ha alimentat

Si el món és la farsa jo l´actor
El dia s´aixeca com un teló
Avui canviaré aquesta funció.

Català

Vici

Buscant moments per realitzar-se,
caient sempre al mateix forat.
Plaers que porten una tara,
vedats per aquesta societat.

He tornat a ser dolent
però no hi ha penediment.

Si pogués gaudir
eternament d´aquest verí
que desfà el meu cos
enmig de tantes sensacions.
Si pogués entendre perquè mai
ha estat alliberat aquest plaer
docent i tan sincer.

L´instint reviu quan a vegades
volem ser tot el què no som.
Tot té una força incontrolada
que busca enmig de l´espessor.

I he tornat a ser dolent
però no hi ha penediment.

Català

Vols

Relaxa el teu cos amb mi,
pensa en l´essencia de tots els millors
moments.

Ignora tots els malsons,
troba la porta del camí de la il·lusió.

No fer drecera, no mirar enrere,
lluitar per viure avui..

Si vols que canvii alguna cosa,
el teu granet pot fer més gros el bloc,
necessitem herois sensibles però forts.

Si tot et porta molt lluny
dels pensaments que sempre t´han
acompanyat,

Català
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dóna la volta al teu món,
la vida és teva els somnis s´han de perseguir.

No fer drecera, no mirar enrere,
lluitar per viure avui..

Si vols que canvii alguna cosa,
el teu granet pot fer més gros el bloc,
necessitem herois sensibles però forts.

Desconegut

I don´t wanna be

I don´t need to be anything other than a prison guard´s son.
I don´t need to be anything other than a specialist´s son.
I don´t have to be anyone other than a birth of two souls in one.
Part of where I´m going is knowing where I´m coming from.

I don´t want to be anything other than what I´ve been trying to be lately.
All I have to do is think of me and I have peace of mind.
I´m tired of looking ´round rooms wondering what I gotta do,
Or who I´m supposed to be.
I don´t want to be anything other than me!

I´m surrounded by liars everywhere I turn.
I´m surrounded by imposters everywhere I turn.
I´m surrounded by identity crisis everywhere I turn.
Am I the only one to notice?
I can´t be the only one who´s learned!

I don´t want to be anything other than what I´ve been trying to be lately.
All I have to do is think of me and I have peace of mind.
I´m tired of looking ´round rooms wondering what I gotta do,
Or who I´m supposed to be.
I don´t want to be anything other than me!

Can I have everyone´s attention please?
If your not like this and that,
You´re gonna have to leave.

I came from the mountain, the crust of creation.
My whole situation made from clay to stone.
And now I´m telling everybody.

I don´t want to be anything other than what I´ve been trying to be lately.
All I have to do is think of me and I have peace of mind.
I´m tired of looking ´round rooms wondering what I gotta do,
Or who I´m supposed to be.
I don´t want to be anything other than me.

I don´t want to be...(fade out

Anglès

Llavors

TÍTOL: LLAVORS
AUTOR: ?

Llavors jo no solia preucupar-me
però ara en aquests moments ja no ets aqui,
avui ja no puc més consolar-me,
pensant en uns records teus molt bonics!
recordo els teus cabells que acariciava

Català

les mans que entre les teves vaig tenir
recordo també aquells ulls que em miraven
llavors quan erem junts jo era feliç!

Son sols records bonics (TRALAILALA!)
tan sols records bonics, records d´un
temps feliç, llavors tu eres amb mi!
són sols records bonics (TRALAILALA!)
tan sols records bonics,
records d´un temps feliç
que mai més tornaran!

Recordo els camins que junts vam recorrer
cada segon que et vaig tenir amor meu
els dies que corriem per la sorra
i el que fins l´han demà ens deiem adeu
però un dia de setembre vas deixar-me,
i ara deus estar molt lluny d´aqui,
avui ja no puc més que consolar-me
pensant en uns records teus molt boniks!

Son sols records bonics (TRALAILALA!)
tan sols records bonics, records d´un
temps feliç, llavors tu eres amb mi!
són sols records bonics (TRALAILALA!)
tan sols records bonics,
records d´un temps feliç
que mai més tornaran!

raons

No visc avui, si no hi ets tu
Ja m’he perdut, en la foscor.

Els teus ulls, no m’han mirat
I desconsolada, els he buscat.

No, mai es perdrà
Un somriure, una cançó.

Si dels teus llavis, no hi surten paraules
Només promeses i entonacions.

Per què has marxat?
Tot el passat se’ns ha perdut
Si trobes, un nou camí
Digam-ho i allà hi seré jo.

No sé com oblidar-te
Són pensaments, somnis, il·lusions.

Tristesa, és el que m’ofega
En cantar aquesta cançó.

Vull trobar una sortida,
Mil paraules, una previsió.

Fugir sense despedir-me
D’aquesta vida, plena de rancor.

Per què has marxat?
Tot el passat se’ns ha perdut
Si trobes, un nou camí
Digam-ho i allà hi seré jo.

el Sr.President (enric)xD

Català

Desgavell
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Samaruc

Vaig naixer en un basal
i per dins la sequia de burguera,
em vaig criar sempre amenasat per un yankee carranc,
esque soc menut
soc un pobre samaruc!!!

Desde la sequia vam poder veure
com enrodejaven els xalets
i per fi arribaren a atapar,
el lloc d´on ixia l´aigua
el nostre aigual,
per no parlar de la marjal
on allí els animalets
no poden viure en pau
i esque l´aqüifer s´està esgotant,
urbanitzacions i camps de golfs.

Pobre samaruc,
Pobre samaruc,
Pobre samaruc, tot perdut
Pobre samaruc, contra corrent
Pobre samaruc, tot perdut

tot perdut,
buscant menjar,
per dins de valls i sequies
tots contaminats
per adobs i pesticides artificials,
fabriques de poligon industrial

Pobre samaruc,
Pobre samaruc,
Pobre samaruc, tot perdut
Pobre samaruc, contra corrent
Pobre samaruc, tot perdut

uuuuuuuuuooooooooooooo
perill d´extinció oooooooooooooooooooo
especulació
uuuuuuuuuooooooooooooo
perill d´extinció oooooooooooooooooooo

popopopopopobre samaruc sasasasamaruc pobret
popopopopopobre samaruc sasasasamaruc pobret

uuuuuuuuuooooooooooooo
perill d´extinció oooooooooooooooooooo
especulació
uuuuuuuuuooooooooooooo
perill d´extinció oooooooooooooooooooo
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Deskarats

Baby face

Quan estic a tres "metros" de tu,
el meu cos comença a tremolar,
els cabells se'm posen de punta
i no paro de pensar.

Si és a mi el que tu vols estimar,
si sóc jo el que tu vols recordar,
com el primer noi que et va besar,

Català

o simplement, el noi que vas deixar.

Una noia així no es fixaria en mi,
no tinc calers, no puc subsistir.
Una noia així no es fixaria en mi,
m'agrada el vici, no em puc mantenir.

Quan estic a tres "metros" de tu,
el meu cos comença a tremolar,
els cabells se'm posen de punta
i no paro de pensar.

El teu pare t'ho ha dit més d'un cop:
"No t'acostis, no vas per bon camí,
no te l'escoltis, només és un ximple,
el teu camí és el meu destí!".

Una noia així no es fixaria en mi,
no tinc calers, no puc subsistir.
Una noia així no es fixaria en mi,
m'agrada el vici, no em puc mantenir.

Go to Lloret

Go to Lloret,
the girls are here.
Go to Lloret,
with a bottle of beer.

Turistes a la platja,
la penya ben borratxa.
L'Europa més friki ja està aquí.
Enganxat a una barra,
vuit cubates i set birres
i esperant a la més berra de la nit.
El carrer minat de papes,
alemanys liats a nates,
dues rosses sense calces amb un cartró de vi.
Quina bona imatge,
turisme de garrafa,
no hi ha competència en aquest país.

Go to Lloret,
the girls are fine
Go to Lloret,
with a bottle of wine.

Turistes a la platja,
la penya ben borratxa.
L'Europa més friki ja està aquí.
Enganxat a una barra,
vuit cubates i set birres
i esperant a la més berra de la nit.
El carrer minat de papes,
alemanys liats a nates,
dues rosses sense calces amb un cartró de vi.
Quina bona imatge,
turisme de garrafa,
no hi ha competència en aquest país.

Per fi és la matinada,
mitja horeta fins a casa,
sembla que hagi estat en un altre país.
Si vols un pa amb tomata
o ballar una sardana
no cal ni que t'acostis per aquí.

Català

Mala vida

Un història enmig d’una pallissa
No és el moment de fer-se el valent
Dos germans lluitant per una dosi
El més gran no és el favorit
Una història de tota la vida,
El motiu encara no està clar
Sentiments molt forts per ser tan joves

Català
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Ignorant el que els està passant
No són més que víctimes de la mala vida
No tenen diners són adolescents
Perduts pel carrer, han perdut la fe
No són més que víctimes de la fam i el mal
L’amor els crida, qui triarà?
No és important, comparteixen la sang
Mala vida és! Mala, mala vida!

Un història enmig d’una pallissa
No és el moment de fer-se el valent
Dos germans lluitant per una dosi
El més gran no és el favorit
Una història de tota la vida,
El motiu encara no està clar
Sentiments molt forts per ser tan joves
Ignorant el que els està passant
No són més que víctimes de la mala vida
El noi sagnant, la gent mirant
No fa bon dia, la pluja és grisa
No són més que víctimes de la fam i el mal
Un rostre blanc, les mans humides,
Un cos secat, ja no respira!

Més que un club

Som més que un club,
que ens enveja tot el món.
Acostumats a patir,
és normal a aquest país.

Barça! triomfant,
representa allà on vas.
No t´arruguis amb ningú,
tens la força al teu escut.

Ooooooh!
Barcelona campió!
Ooooooh!
Sempre estare al teu costat!
Ooooooh!

Encara que Barcelona només sigui una ciutat,
representa el meu poble i una nació sense estat.
Malgrat patir derrotes en qualsevol secció,
aixequem els ànims diem Barça el millor!

Un crit valent,
és l´orgull daquesta gent.
Tots sentim aquests colors,
la derrota ens torna forts.

Barça! triomfant,
sempre seràs el més gran.
No t´oblidis de ningú,
tots fem gran aquest club!

Ooooooh!
Barcelona campió!
Ooooooh!
Sempre estare al teu costat!
Ooooooh!

Encara que Barcelona només sigui una ciutat,
representa el meu poble i una nació sense estat.
Malgrat patir derrotes en qualsevol secció,
aixequem els ànims diem Barça el millor!

Barça! Barça! Barça!
Barça! Barça! Visca el Barça!
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Príncep de pallumba 2

Per un fotut error judicial,
estic acabat, estic emmerdat.
Per un fotut error judicial,
ja m'han ben "pringat", torno estar atrapat.

Una gàbia, dos pams de merda,
un reclús que està girat del cap.
Una porra, una escopeta,
un "putu" guàrdia que va molt sortit.

A empentes i hòsties passem el dia,
tot són promeses, quina ironia!.
I el que es porti més bé rebrà pimer!!

Per un fotut error judicial,
estic acabat, estic emmerdat.
Per un fotut error judicial,
ja m'han ben "pringat", torno estar atrapat.

Quan m'adormo, "la vista grossa",
he d'estar amb el forat tapat.
I el guàrdia, que s'ho mira,
els prínceps no tenim immunitat.

A empentes i hòsties passem el dia,
tot són promeses, quina ironia!.
I el que es porti més bé rebrà pimer!!

Per un fotut error judicial,
estic acabat, estic emmerdat.
Per un fotut error judicial,
ja m'han ben "pringat", torno estar "enculat".

La solució, una partida;
a qui perdi, tocarà parar.
Però no en tinc prou, estic putejat,
jo vull el guàrdia agenollat.
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Records

Oh sí! Amb una mirada,
una veu pausada,
no et cal més ja em tens aquí.

Busco la manera
de poder oblidar-te,
ja fa temps que ho estic patint.

Em desperto, veig la teva cara,
no estic adormit, tampoc vaig col·locat.
Tot el dia sento el teu riure,
"inclús" plorant bavejo recordant.

Estic tocat d'ençà d'aquella nit,
tant de bo no hagués existit.
Una vegada tu vas ensenyar-me
a saber estimar, i ara te m'amagues.

Oh sí! La teva mirada,
una olor impregnada,
no et cal més ja em tens aquí.

Busco la manera
per tornar a tenir
un moment per ser feliç.

Em desperto, veig la teva cara,
no estic adormit, tampoc vaig col·locat.
Tot el dia sento el teu riure,
"inclús" plorant bavejo recordant.

Estic tocat d'ençà d'aquella nit,
tant de bo no hagués existit.
Una vegada tu vas ensenyar-me

Català
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a saber estimar, i ara te m'amagues.

Desperta ferro

1917

Finals d’octubre a Petrograd
D’un any històric pel proletariat
obrers i camperols
units, prenent el poder de l’Estat

Sense esperar el poble decideix
Una resposta revolucionària
La  institució ara es resisteix
Vol trencar la lluita proletària

Mirem de nou cap al passat
Recordant aquells qui van lluitar
Els bolxevics sortiren al carrer
Violentes jornades al Palau d’Hivern

Falses promeses dels moderats
La insurrecció no es podrà aturar
A Kerensky haurem de penjar
La lluita del poble anirà endavant

Uoohhhh…
Tot el poder als Sóviets!
Tot el poder pels Sóviets!
Tot el poder als Sóviets!
Crida el poble obrer!

Tot el poder als Sóviets!
Tot el poder pels Sóviets!
Tot el poder als Sóviets!
De Petrograd a Kíev!

Català

Almogàvers

Grosses galeres parteixen del port
Plenes de soldats de pell colrada
La senyera oneja a popa i al pal major
Veles al vent, rems esquincen l’aigua

Abocats a la glòria i l’aventura
6.000 guerrers fills de Catalunya
navegaren de Messina a Constantinoble
creuant aquest mar tan bell, tan nostre
ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!
Forts crits, soroll d’espases
ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!
Escuts, coltells, dards i llances
ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!
Batalla ferotge i sanguinària
ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!
Morir en combat empunyant l’arma

Morir en combat empunyant l’arma
Destres en la lluita cos a cos
Exèrcit format per infanteria
Elaborant tàctiques de combat
Per vèncer la cavalleria

Català

Berenguer d’Entença, Bernat de Rocafort
Ramon Muntaner, Roger de Flor
Cabdills d’una tropa de guerrers valents
De durs i rudes combatents

ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!
Forts crits, soroll d’espases
ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!
Escuts, coltells, dards i llances
ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!
Batalla ferotge i sanguinària
ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!
Morir en combat empunyant l’arma

Recorreren l’Orient de la Mediterrània
Lluitaren a Lídia, Tràcia i Tessàlia
De guerra en guerra i de batalla en batalla
Fundaren els ducats d’Atenes i Neopàtria
Poc després la companyia fou dissolta
L’expedició quedà finalitzada
És un episodi de la nostra història
Recordat per la victòria i el coratge.
ALMOGÀVERS! ALMOGÀVERS!

Angelets de la terra

Trets de trabuc ressonen les muntanyes
Vallespir, 1660
Comença la revolta contra la gabella
Amb el crit del poble: Visca la Terra

Just annexats i ja revoltats
Contra Lluís XIV rei de França
Per l’impost imposat sobre la sal
Esclata la terra nord-catalana

Angelets de la terra! Uooh!
Soldats gavatxos a l’infern! Uooh!
Contra l’opressió francesa! Uooh!
Mori per sempre el mal govern

Barretina roja, gecs vigatanes
Exercit popular d’arrels catalans
Usant trabucs, punyals i pistoles
Aquestes foren les seves armes

5 de maig de 1670
Al coll de Regina son derrotats
Caigueren davant dels soldats de França
Però ja mai més seran oblidats

Angelets de la terra! Uooh!
Soldats gavatxos a l’infern! Uooh!
Contra l’opressió francesa! Uooh!
Mori per sempre el mal govern

Català

Atac contra l’estat

Referent capitalista de la ment egoista
Pilars fonamentals d´una societat que dorm
Societat que es tapa els ulls davant
La realitat d´un pensament uniformat
Tranquil•litzant-se la consciència
Fonamentant la diferència
De races i de classes socials
Mitjançant els grups mediàtics
Defensant que ens explotin com a uns animals

ATAC, CONTRA L´ESTAT!
ATAC CONTRA EL CAPITAL!
ATAC, CONTRA L´ESTAT!
ATAC CONTRA EL CAPITAL!

Tapant-nos la boca subornant els sindicats

Català
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Defensant als esquirols i a la patronal
Criminalitzant el moviment que realment
És solidari anticapitalista internacionalista
El poble s´està cansant està començant a despertar
Lluitant al carrer contra la precarietat laboral
La violència obrera contra l´estat i el capital
La violència obrera contra l´estat i el capital
ATAC, CONTRA L´ESTAT!
ATAC CONTRA EL CAPITAL!
ATAC, CONTRA L´ESTAT!
ATAC CONTRA EL CAPITAL!

Bemba bar

En la memòria ens ha quedat
Un bar que ara ja és passat
Símbol d’una generació
Titllat lloc de perversió

Nosaltres allà sempre estàvem
Amb la resta de col·legues
Al fons del bar cantàvem
O a la barra amb les cerveses

Bemba Bar Bemba bar
Aquest era el nostre bar
Tantes nits de borratxera
Que mai més no tornaran
Bemba Bar Bemba bar
Aquest era el nostre bar
Tantes nits de borratxera
Que mai més no tornaran

Però aquell dia de setembre
Maleït divendres negre
L’ordre de tancament
Ja reuneix tota la gent

L’ajuntament i la policia
Inicien els disturbis
11 injustes detencions
Tots cap a comissaria

Bemba Bar Bemba bar
Aquest era el nostre bar
Tantes nits que hi vam passar
Ara i sempre Bemba Bar!
Bemba Bar Bemba bar
Aquest era el nostre bar
Tantes nits que hi vam passar
Ara i sempre Bemba Bar!
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Bruixa de dol

Amb totes dues mans alçades a la lluna,
obrirem una finestra en aquest cel tancat
Herència de les dones que cremaren ahir
farem un foguera on la por es fondrà!

I acudiran les bruixes de totes les edats
llençaran les escombres que en brasa es tornaran
Es despendran dels estris de cuina i neteja
totes aquestes cadenes el foc les engolirà

I la cendra que hi resti no la canviarem per res
ni per l´or ni pel ferro ni per ceptres ni punyals
Sorgida de la flama sols queda ja la vida
per arma i per escut a totes dues mans

El fum dibuixarà l´inici de la història

Català

com una heura de joia que ben forta arrelarà
Vindicarem la nit i la paraula de la dona
llavors creixerà l´arbre de la llibertat!

Vindicarem la nit i la paraula de la dona
llavors creixerà l´arbre de la llibertat!

Cada dia més aprop

Ja fa anys va començar la història del mai acabar
L’enemic amb escopetes disparava a matar
Però per sempre quedarà el record dels lluitadors
De les ments mes compreses pel futur de la nació
Ara el temps ha passat però l’enemic és al mateix
Sense escrúpols ni perer que no sigui el diner
Trepitjant una nació fomentant la divisió
Però tremoleu que la unitat serà la vostra perdició

Els maleïts personalismes ja només seran records
Unirem totes les segles i en farem una per tots
Quatre barres un fons d’or acompanyat d’un estel roig
Construiran un futur lliure un demà per a tothom

Els patrons i botiflers els penjarem sense pietat
Cremarem tots els seus símbols d’opressió i mortalitat
Enemics de la nostra terra foteu el camp d’aquí
Que no us tornem a veure o un bon roc veureu venir
Però companys i companyes la màquina de la repressió
Té les armes, te els diners i els mitjans de comunicació
Quants assassinats laborals, quan terrorisme empresarial
Encobert per un estat que resulta ser un narco-traficant
Els maleïts personalismes ja només seran records
Unirem totes les segles i en farem una per tots
Quatre barres un fons d’or acompanyat d’un estel roig
Construiran un futur lliure un demà per a tothom

Catalans i catalanes ara alcem-nos sense por
El nou segle serà segle de la nostra emancipació
Pels caiguts i les caigudes no hi ha homenatge millor
Que seguir tots a la una i tots al peu de canó
Potser és la darrera vida que ens resta en aquest joc.
Però és que és ara o mai que units hem d’estar en un sol front.
Avancem amb pas ferm avancem amb decisió.
I segur que el nostre somni cada dia és mes a prop
Els maleïts personalismes ja només seran records
Unirem totes les segles i en farem una per tots
Quatre barres un fons d’or acompanyat d’un estel roig
Construiran un futur lliure un demà per a tothom

Català

Conciència de l´estat

Mentint als diaris, rebaixant els salaris
Com cada dia a la fàbrica, martell en mà
Cop fort sobre el metall, espurnes enmig dels companys
Hem pres la decisió, ara i sempre organitzats

Afiliats als sindicats, la vaga ja s’ha organitzat
Maleïts esquirols, no la volen respectar
Lluitant pels treballadors, en el marc de la nació
Ni encarregats del patró, ni sindicats reformadors

I com cada primer de maig, els carrers tenyits de sang
Donant color a una bandera, la bandera del proletariat
Velles cançons de guerra, vives al nostre record
I pensem que encara és possible construir un món millor…
Un món millor…
Un món millor…
Un món millor…
Pel poble treballador!

Consciència de classe!
Consciència de classe!
Consciència de classe!
Un clam per la dignitat!

Català
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Desperta ferro

Sota l’ombra del pi, es reuneixen els guerrers
Pel poble! Per la terra! Criden els valents.
L’assemblea es constituïda, el poble ja està reunit
Benvolguts companys i companyes, Desperta Ferro és el crit!
Ni cabdills ni sobirans, és el poble qui governa
Disciplina i coratge; Orgull! I fermesa!
Enllestim el pla d’atac, les trinxeres i la defensa
Ara és l’hora catalans; ara és hora que fem guerra!

DESPERTA FERRO! Ja s’escolta el toc d’alerta!
DESPERTA FERRO! Hissa la bandera negra!
DESPERTA FERRO! Com l’au Fènix de la cendra!
DESPERTA FERRO! Tots dempeus i alerta!

Roja és la llum del sol, que davalla sobre la carena
“De segur que el proper jorn, veuré lliure nostra terra”
Segueu arran! Segueu arran! Que aigua i terra ens robaran.
Sense alè volen deixar-nos, i fer el seu imperi més gran.

DESPERTA FERRO! Ja s’escolta el toc d’alerta!
DESPERTA FERRO! Hissa la bandera negra!
DESPERTA FERRO! Com l’au Fènix de la cendra!
DESPERTA FERRO! Tots dempeus i alerta!

Ens llevarem a trenc d’alba, quan repicaran les campanes,
I els carrers aniran plens, de músics amb timbals i gralles.
Sonaran els Segadors, la Moixaranga i Sa Balanguera,
I en sentir aquestes cançons, alçarem el puny i la bandera.
Via fora Catalans! Ocupats però no vençuts!
Lluitant tots serem temuts, com un mar d’ones gegants.
Independència! Independència! Volem el respecte per un poble
Permetre la supervivència, d’una nació amb mil anys d’història.

DESPERTA FERRO! Ja s’escolta el toc d’alerta!
DESPERTA FERRO! Hissa la bandera negra!
DESPERTA FERRO! Com l’au Fènix de la cendra!
DESPERTA FERRO! Tots dempeus i alerta!
DESPERTA FERRO! Ja s’escolta el toc d’alerta!
DESPERTA FERRO! Hissa la bandera negra!
DESPERTA FERRO! Com l’au Fènix de la cendra!
DESPERTA FERRO! Tots dempeus i alerta!

Català

Dos Camins

Mentre la gent dorm,
Només tu estàs desperta,
Caminant sola pel carrer,
Has après a aguantar el dolor.
Potser un dia cauràs,
Potser un dia et vendran la pell,
Però ja saps el que val,
Ja fa temps ho vas decidir.

ESTIC SEGUR QUE ARRIBARÀ,
PARARÀ LA PLUJA MODERADA,
LA RÀBIA ENS GOVERNARÀ
LA BALA SERÀ LA NOSTRA ENSENYA!
...LA NOSTRA ENSENYA.

Quan les paraules no valen,
Som nosaltres mateixos,
Qui fem callar aquells,
Que ens oprimeixen.
Quan la nit es veu eterna,
Busca com sigui la llum,

Català

Sempre endavant a la guerra,
La teva sang és de la terra.

ESTIC SEGUR QUE ARRIBARÀ,
PARARÀ LA PLUJA MODERADA,
LA RÀBIA ENS GOVERNARÀ
LA BALA SERÀ LA NOSTRA ENSENYA!
ESTIC SEGUR QUE ARRIBARÀ,
PARARÀ LA PLUJA MODERADA,
LA RÀBIA ENS GOVERNARÀ
LA BALA SERÀ LA NOSTRA ENSENYA!
...LA NOSTRA ENSENYA.

Els bons temps

Dies de joventut
Nits de festa i borratxera
Tornant de matinada
Quan s’acaba la festa
Units al bar del poble
El nostre bar de sempre
Amb els càntics de rapats
Sempre més embolingats

SÓN ELS BONS TEMPS
D’AMISTAT ETERNA
SÓN ELS BONS TEMPS
DELS MÍTICS CONCERTS
SÓN ELS BONS TEMPS
OI! I CERVESA!
SÓN ELS BONS TEMPS
OI! I CERVESA!

Quan el camí no acaba
Quan es perd tota esperança
Són els bons temps
Els que t’ajuden a seguir
Alça amunt el puny
Alça amunt la gerra
Un brindis pels catalans
Que moriren per la terra

SÓN ELS BONS TEMPS
D’AMISTAT ETERNA
SÓN ELS BONS TEMPS
DELS MÍTICS CONCERTS
SÓN ELS BONS TEMPS
OI! I CERVESA!
SÓN ELS BONS TEMPS
OI! I CERVESA!
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Estats Units d’Europa

Europa no és un continent
És una barrera econòmica
Separa els rics dels pobres
És una línia divisòria
És un intent de combatre
L’hegemonia dels Estats Units
I ser prou forts i poderosos
Per repartir-se el gros pastís

VOLEN FER ELS ESTATS UNITS D´EUROPA
SEGUINT EL CAMÍ DELS D´AMÈRICA
UNIÓ D´EMPRESARIS PER TENIR MÉS FORÇA
I SER ELS AMOS DEL PLANETA

És un esglaó més
Dels procés de globalització
Les multinacionals podran
Consolidar llur expressió
Els estats del benestar
Cauran aixafats pel pes
D’un mercat totalment lliure
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Que assumirà tot el poder

VOLEN FER ELS ESTATS UNITS D´EUROPA
SEGUINT EL CAMÍ DELS D´AMÈRICA
UNIÓ D´EMPRESARIS PER TENIR MÉS FORÇA
I SER ELS AMOS DEL PLANETA

No serà,
L’Europa de les nacions
No serà,
L’Europa de la igualtat
Serà l’Europa neoliberal
Dels Estats i el Capital
Serà l’Europa neoliberal
Dels Estats i el Capital

VOLEN FER ELS ESTATS UNITS D´EUROPA
SEGUINT EL CAMÍ DELS D´AMÈRICA
UNIÓ D´EMPRESARIS PER TENIR MÉS FORÇA
I SER ELS AMOS DEL PLANETA

Fahrenheit 451

Vosaltres, nacionalsocialistes,
Vau tenyir el cel de negre,
Amb el fum de milions de cossos,
Cremats per la pell o idees.
Llençàveu llibres al foc,
Presoners de la ignorància,
Protesteu per absurdes raons,
I assenyaleu falsos culpables.

Fahrenheit 451! A quants graus cremaràs tu?
Fahrenheit 451!

Fahrenheit 451! A quants graus cremaràs tu?
Fahrenheit 451!

El vostre führer no era ros,
I les races no existeixen,
Confoneu estats amb nacions,
Sols voleu imperis i guerra.
Ni el color ni la sang no són res,
Tots som una gran barreja,
No hi ha inferiors ni superiors,
Tots som la mateixa espècie.

Fahrenheit 451! A quants graus cremaràs tu?
Fahrenheit 451!

Fahrenheit 451! A quants graus cremaràs tu?
Fahrenheit 451!

Amb la vostra demagògia,
Preteneu enganyar el poble,
I negar el que va ser l’holocaust,
L’assassinat de moltes persones.
I per tot el dolor que heu fet,
mereixeríeu provar vosaltres,
El letal gas Zyklon B,
Que tiràveu a les vostres cambres.

Fahrenheit 451! A quants graus cremaràs tu?
Fahrenheit 451!

Fahrenheit 451! A quants graus cremaràs tu?
Fahrenheit 451!

A quants graus cremaràs tu, nazi cabró?

Català

Fins a la mort

L´11 de setembre de 1714
Es forjà un màrtir, Rafael de Casanova
Comandà els catalans, durant la resistència
I fou ferit en plena guerra, enarborant una bandera

HEM D´ESTAR ORGULLOSOS DEL QUE VAM SER!
HEM D´ESTAR ORGULLOSOS DEL QUE SOM!
HAN DE SABER QUE SEMPRE SEREM
CATALANS FINS A LA MORT!

Portem prop de 3 segles, sense poder ser lliures
Monarquia absoluta, 50 anys de dictadura
Però en tot aquest temps, encara no han aconseguit
Allò que tan desitgen aquest poble extingir

HEM D´ESTAR ORGULLOSOS DEL QUE VAM SER!
HEM D´ESTAR ORGULLOSOS DEL QUE SOM!
HAN DE SABER QUE SEMPRE SEREM
CATALANS FINS A LA MORT!

Seguim sent catalans, i ho serem fins a morir
Ens mantindrem ferms, sempre tots units
Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir,
Tornarem a vèncer, tornarem a resistir

HEM D´ESTAR ORGULLOSOS DEL QUE VAM SER!
HEM D´ESTAR ORGULLOSOS DEL QUE SOM!
HAN DE SABER QUE SEMPRE SEREM
CATALANS, ORGULL I HONOR!
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Gol nord

L’estadi és ple de banderes, aquí no sols es veu jugar
La grada crida i protesta el Poble ha vingut a lluitar
D’arreu dels Països Catalans arriba la gent i les Penyes
El Poble Català torna a reclamar INDEPENDÈNCIA!

AL GOL NORD DEL CAMP
HI HA FOC I MOVIMENT
BENGALES, BANDERES CREMADES
L’ODI D’UN POBLE DESCONTENT

Ni França ni Espanya, criden escamots de Segadors
Skinheads a les grades, violència i agitació
Estelades amb orgull alçades, llibertat per la nostra nació!
Tan se val si es perd o es guanya, sempre amb la selecció!

AL GOL NORD DEL CAMP
HI HA FOC I MOVIMENT
BENGALES, BANDERES CREMADES
L’ODI D’UN POBLE DESCONTENT

Quan sona el nostre himne, la gent dreta cantant
Les veus d’aquesta terra a tot arreu se sentiran!

AL GOL NORD DEL CAMP
HI HA FOC I MOVIMENT
BENGALES, BANDERES CREMADES
L’ODI D’UN POBLE DESCONTENT

Català

Inscrit en la memòria

Inscrit en la memòria, amb les lletres del vent:
Avui ens empresonen, però un dia hi tornarem
Remuntarem muntanyes, camins recorrerem,
Tothora esperonant-nos, l’orgull de ser rebels.

Quan cau a terra un arbre, en creix un de més dret;
Ja poden segar soques, si en resten les arrels.
Pertot rebroten branques, on hi ha el millor planter:

Català
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Avui ens empresonen, però un dia hi tornarem.

Avant, avant, coratge,
Civils i guerrillers.
Salut, companys de lluita,
Units serem més fers!

Tothom se n’assabenti, Des d’ara en dono fe:
Avui ens empresonen, Però un dia hi tornarem.
Inscrit en la memòria, Amb les lletres del vent:
Avui ens empresonen, Però un dia hi tornarem

Un poble antic ens llança
Cap al combat més vell.
Poble meu, no dobleguis
El tremp d’aquest acer!
Avui ens empresonen
I ens diuen bandolers.
Ja poden enreixar-nos:
Més poble hi ha al carrer.

Avant, avant, coratge,
Civils i guerrillers.
Salut, companys de lluita,
Units serem més fers!

Tothom se n’assabenti, Des d’ara en dono fe:
Avui ens empresonen, Però un dia hi tornarem.
Inscrit en la memòria, Amb les lletres del vent:
Avui ens empresonen, Però un dia hi tornarem

La mata de jonc

Ramon Muntaner ja es va adonar, de la unitat del poble Català
Units res hem de témer, ningú ens aturarà
Separats som molt més febles, amb nosaltres volen acabar
I ara intenten fer-nos creure, que Catalunya és sols el Principat

Nosaltres no veiem FRONTERES
Nosaltres sols veiem UNITAT
DE FRAGA A MAÓ DE SALSES A GUARDAMAR
DE FRAGA A MAÓ DE SALSES A GUARDAMAR

Han trencat el nostre territori, sota el poder de dos estats
Províncies enlloc de comarques, i quatre diferents comunitats
Apareixen regionalismes, espanyolisme disfressat
Ningú pot qüestionar, que tenim la mateixa identitat

Nosaltres no veiem FRONTERES
Nosaltres sols veiem UNITAT
DE FRAGA A MAÓ DE SALSES A GUARDAMAR
DE FRAGA A MAÓ DE SALSES A GUARDAMAR

11 de Setembre de 1714, les tropes borbòniques envaeixen Barcelona, derrotant així la
obstinada resistència catalana.
La conquesta armada del Principat permeté subjectar el país a una nova estructura de
govern fortament centralitzada.
S’instaurà el Decret de Nova Planta que revocà les nostres lleis, el nostre govern, és a dir,
la nostra llibertat!

Nosaltres no veiem FRONTERES
Nosaltres sols veiem UNITAT
DE FRAGA A MAÓ DE SALSES A GUARDAMAR
DE FRAGA A MAÓ DE SALSES A GUARDAMAR
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Només hi ha un camí

Només hi ha un camí, l’únic camí marcat
Marcat per l’ultratge instigat per dos estats
Només hi ha un camí, l’únic camí a seguir
És aquell que ens duu a resistir fins a morir

Hem d’agafar força per seguir lluitant,
Cal disciplina, cal caràcter militant,
Quan l’enemic utilitza la repressió,
Només hi ha un camí, ajusticiar tots els traïdors

Seguim dempeus i alerta! No tenim cap altre opció
Seguim dempeus i alerta! És l’hora de passar a l’acció
Seguim dempeus i alerta! Aturem la repressió
Seguim dempeus i alerta! Responguem a l’agressió
Hem de fer valer els nostres drets
Quan només hi ha un camí, lluitarem fins a la fi

Només hi ha un camí, crearem l’organització,
Que ens portarà, per fi a la unió
Treball, compromís de tots els militants,
Un a un, esgotant tots els mitjans!

Per la memòria del camarada mort,
Per cada llàgrima vessada pel seu record,
L’odi i la venjança, restauren l’honor,
Només hi ha un camí, seguir fins a morir!

Seguim dempeus i alerta! No tenim cap altre opció
Seguim dempeus i alerta! És l’hora de passar a l’acció
Seguim dempeus i alerta! Aturem la repressió
Seguim dempeus i alerta! Responguem a l’agressió
Hem de fer valer els nostres drets
Quan només hi ha un camí, lluitarem fins a la fi

Seguim dempeus i alerta!
Seguim dempeus i alerta!
Seguim dempeus i alerta!
Seguim dempeus i alerta!

Català

Sempre endavant

On són aquells que el 77 sortien al carrer amb il•lusió
On són aquells que cridaven per alliberar una nació
Aquells que tingueren somnis, de llibertat i de justícia
Aquell milió reunit per convertir en real la utopia
Vàreu demanar una llar i us varen donar unes runes
Un Estatut que fa plorar i una Constitució injusta

NO ABANDONAREM A MIG CAMÍ
SI NO ES RECORRE TOT NO TÉ SENTIT
ELS OBJECTIUS SÓN CLARS ARA I AQUÍ
LLIBERTAT PELS POBLES OPRIMITS!

Si és per això que vau lluitar valia més no començar
Si els líders us van trair la lluita havia de seguir
Quants milers de conformistes, quants milers de botiflers
Sols uns quants encara queden aguantant aquest fort vent
No es que vulguem anar més lluny del que vau anar vosaltres
Es que anar més a prop no és llibertat per a nosaltres.

NO ABANDONAREM A MIG CAMÍ
SI NO ES RECORRE TOT NO TÉ SENTIT
ELS OBJECTIUS SÓN CLARS ARA I AQUÍ
LLIBERTAT PELS POBLES OPRIMITS!

NO ABANDONAREM A MIG CAMÍ
SI NO ES RECORRE TOT NO TÉ SENTIT
ELS OBJECTIUS SÓN CLARS ARA I AQUÍ
LLIBERTAT PELS POBLES OPRIMITS!
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Som i serem culés

Blaugrana són els colors que jo sempre he dut al cor
Animant tots els partits, als de fora i als d´aquí
A la grada del Camp Nou sempre donant soport
I després embolingats, brindarem tots plegats

ÉS UN SENTIMENT QUE NO ES POT EXPLICAR
SER DEL BARÇA ÉS EL MÉS GRAN QUE ENS HA POGUT PASSAR
HO DIREM ARREU, NINGÚ ENS PODRÀ ATURAR
SOM I SEREM CULÉS

Uoooo, uoooo! FORÇA BARÇA!
Uoooo, uoooo! PER NOSALTRES!
Uoooo, uoooo! CATALUNYA!
Uoooo, uoooo! VISCA EL BARÇA!

Portant amb orgull la senyera a l´escut
Estendard dels catalans, quatre barres roges de sang
Amb la creu de sant jordi, símbol de nostre nació
Dóna força al nostre equip per vèncer tot enemic

ÉS UN SENTIMENT QUE NO ES POT EXPLICAR
SER DEL BARÇA ÉS EL MÉS GRAN QUE ENS HA POGUT PASSAR
HO DIREM ARREU, NINGÚ ENS PODRÀ ATURAR
SOM I SEREM CULÉS

Uoooo, uoooo! FORÇA BARÇA!
Uoooo, uoooo! PER NOSALTRES!
Uoooo, uoooo! CATALUNYA!
Uoooo, uoooo! VISCA EL BARÇA!VISCA EL BARÇA!
PUTA ESPANYA OI!

Català

Som una nació

Fa més de mil anys va nèixer una nació
Dotze comtats foren l´embrió
Coratge,Força,Orgull i Honor!
Aixequem la revolució!

De Fraga a Maó, de Salses a Guardamar
Som un poble, una identitat
Onze milions parlem Català
Una cultura que mai derrotaran

SOM LA REVOLUCIÓ!
SOCIALISME O MORT!
SOM UNA NACIÓ!
SOM CATALANS!

Fa tres-cents anys ens van ocupar
Van saquejar,violar i robar
Tot i això sempre hem resistit
Dempeus i alerta contra l´enemic!

Des de Jaume I a Martí Marcó
Són molts els que mai hem tingut por
Per tots els mitjans lluitarem
La llibertat aconseguirem

Català

Terra de guerrers

En aquesta terra s’han lliurat moltes batalles,
Sang vessada per escopetes, punyals i espases,
Recordem un passat ple de lluitadors,
Remences, maquis, maulets i segadors!

Qui ha dit que som un poble de seny i negociació?

Català

Som gent de revolta, de lluita i insubmissió,
No us creieu el discurs de la burgesia,
Que ven el poble i diu que és nacionalista.

Guerrers Catalans! La terra ens reclama!
Guerrers Catalans! Crida als seus Guardians!
Guerrers Catalans! La terra ens reclama!
Guerrers Catalans! Crida!
Als seus Guardians!

Qui ha dit que hem de pertànyer a aquests dos imperis ?
Segar cadenes cal, i si convé seguem cranis!
Els imperis tremolen davant la força del poble,
A l’atac bons guerrers, la fi se’ls acosta!

No passaran!  Nosaltres passarem!
Passarem per sobre d’ells i els esclafarem!
Duem al cor grans esperances i a la ment bells anhels,
Bon viatge pels guerrers, que al seu poble són fidels!

Guerrers Catalans! La terra ens reclama!
Guerrers Catalans! Crida als seus Guardians!
Guerrers Catalans! La terra ens reclama!
Guerrers Catalans! Crida!

Guerrers Catalans! La terra ens reclama!
Guerrers Catalans! Crida als seus Guardians!
Guerrers Catalans! La terra ens reclama!
Guerrers Catalans! Crida!
Als seus Guardians

Vells telers

RECORDEM LA REMOR DELS VELLS TELERS
COM QUI FORJA DE NOU VELL ACER
PRENDREM JA PER SEMPRE EL PODER
TORNAREM LA DIGNITAT AL POBLE OBRER

Avui he somiat amb el passat,
tot tornava a ser com fa uns anys
el fum i la boira envaïen la ciutat
ciutat obrera a la qual pertanys.

Abans de l´alba sortíem de casa
dotze hores de dura i llarga jornada
proletaris alientas i convertits en massa
la trista existència d´una vida cansada.

RECORDEM LA REMOR DELS VELLS TELERS
COM QUI FORJA DE NOU VELL ACER
PRENDREM JA PER SEMPRE EL PODER
TORNAREM LA DIGNITAT AL POBLE OBRER

Freds hiverns carrers plens de gebre
altes xemeneies escopin fum negre
producció industrial en llargues cadenes
esperant amb ànsia el so de la sirena

Obrers acomiadats, primeres revoltes,
proletaris en guerra, explosius ludistes,
organització i naixement del sindicalisme
sang i violència, morts pel pistolerisme.

Català

Venjança catalana

La Gran Companyia Catalana
Els turcs va derrotar
Lluitant sota l’ordenança
De l’imperi bizantí
Fou aquell qui els va trair
I va assassinar llur cabdill
Roger de Flor i molts companys
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Que el van seguir

VENJANÇA CATALANA
QUE TREMOLI L’ENEMIC
EN VEIENT LA NOSTRA ENSENYA
I L’ODI QUE PORTEM DINS

La set de venjança els feu resistir
Varen defensar-se heroicament
A la cuitat de Gal•lipolí sembrant el terror
No van perdonar, la fúria als ulls, coltell a la mà

VENJANÇA CATALANA
QUE TREMOLI L’ENEMIC
EN VEIENT LA NOSTRA ENSENYA
I L’ODI QUE PORTEM DINS

El nom de català, Atenes atemorí
Arrasaren ciutats i pobles rera seu ningú viu
Cremaren llurs naus per privar-se de fugir
Una cosa tenien molt clara: LLUITAR O MORIR!

VENJANÇA CATALANA
QUE TREMOLI L’ENEMIC
EN VEIENT LA NOSTRA ENSENYA
I L’ODI QUE PORTEM DINS
VENJANÇA CATALANA! VENJANÇA CATALANA!
VENJANÇA CATALANA! VENJANÇA CATALANA!
VENJANÇA CATALANA! VENJANÇA CATALANA!
VENJANÇA CATALANA! VENJANÇA CATALANA!

Dijous paella

Avui fas anys

Avui fas anys
tu no ens enganyes
i els companys
i les companyes
fins aquí hem vingut
Avui fas anys
tu no ens enganyes
i els companys
i les companyes
et desitgem sort i salut

Vas a tot drap
per l´univers
damunt d´aquest planeta
i has completat
la volta al sol
amb admirable dignitat.

Avui fas anys
tu no ens enganyes
i els companys
i les companyes
fins aquí hem vingut
Avui fas anys
tu no ens enganyes
i els companys
i les companyes
et desitgem sort i salut

Seria lleig
que ho amaguessis
tot i que et conserves tan bé

Català

que si ho fessis
pel teu aspecte
ningú no notaria res

Avui fas anys
tu no ens enganyes
i els companys
i les companyes
fins aquí hem vingut
Avui fas anys
tu no ens enganyes
i els companys
i les companyes
et desitgem sort i salut

Potser t´hem fet
prou la pilota
i és hora que anem al gra
fóra un detall
el correspondre
la ronda podries pagar

Avui fas anys
tu no ens enganyes
i els companys
i les companyes
fins aquí hem vingut
Avui fas anys
tu no ens enganyes
i els companys
i les companyes
et desitgem sort i salut

Conill de Boh

sempre has estat, pòtol de mena
t´alces del llit, per anar al sofà
tu ja vas néixer amb un os a l´esquena
no ets mes gos perquè et fa pal bordar
només cal mirar-te fixament a la cara
per veure que no tens ganes de fotre brot
i a sobre diràs encara que a tu arrai que se te n´enfot
que estàs molt cansat i que ara passes de tot

AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH, CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
QUE SEMBLES UN CUNÍ DE BOH!

anar polit, no t´és rentable
ja desinfecta dins l´alcohol
tens un aspecte, prou lamentable
però tothom fa la pena que vol

"et passes tot el matí amassant llaganyes
roncant sembles un reclam de porc senglar
i a més a més quan et lleves
i t´extranyes del teu mal pas
et penses que amb una canya ho arreglaràs!"

AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH, CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
QUE SEMBLES UN CUNÍ DE BOH!

et passes tot el matí amassant llaganyes
roncant sembles un reclam per a porc senglar
i a més a més quan et lleves
t´extranyes del teu mal pas
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i et penses que amb unes canyes ho arreglaràs!

AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH, CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
AVERA SI T´AFEITAH CABRÓN!
QUE SEMBLES UN CUNÍ DE BOH!

CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
TU SEMBLES UN CUNÍ DE BOH!
CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
TU SEMBLES UN CUNÍ DE BOH!
CUNÍ DE BOH CUNÍ DE BOH!
TU SEMBLES UN CUNÍ DE BOH!
[...]
QUE SEMBLES UN CUNÍ DE BOH!!

Dijous paella

Si t’en vas a un restaurant i demanes el menú diari
El paper que et portaràn va segons el calendari
El dilluns toca llegum, el dimarts menjaras naps,
dimecres sempre nespres i el dijous… dijous paella!!!

Dijous paella… aquesta és la meva última paraula
Dijous paella… després no digueu que no us he avisat
Dijous paella… d’aquí vint minuts us vull a tots a taula
Dijous paella… que sinó us fotreu l’arrós ben covat

Mig quilo d’arrós, garrufó i mongeta, un tomàquet gros i un polsim de pebre.
De marisc un quilo amb petxina viva i una cullerada d’oli d’oliva.
all i julivert per fer la picada i un got de vi blanc d’una bona anyada.
un xic de xafrà per fer bona flaira i tot de verdura per bullir-la amb l’aigua.

Dijous paella… aquesta és la meva última paraula
Dijous paella… després no digueu que no us he avisat
Dijous paella… d’aquí vint minuts us vull a tots a taula
Dijous paella… que sinó us fotreu l’arrós ben covat

El vapor va bé per obrir el mariscu, això tardarà tres minuts i pico.
I paella en mà sofregim el tema, el tomàquet net i el polsim de pebre.
Hem anat fent el caldo en una altre banda i mentre la paella ja te la tanda.
Hi tirem l’arrós al cap d’una estona, una tassa de cafè per persona..

Dijous paella… aquesta és la meva última paraula
Dijous paella… després no digueu que no us he avisat
Dijous paella… d’aquí vint minuts us vull a tots a taula
Dijous paella… que sinó us fotreu l’arrós ben covat

Mentre quedi gas a la bombona podem fer el vermut perque aixó funciona
Quan casi ja estigui cuit pots tirar les cuques i avisar que està llesta la manduca
Aquesta si vols és una recepta però en trobaries més de mil cinc-centes
I aquesta és la gràcia vertadera, cadascú el fa a la seva manera!

Català

El desesperat

Un xic pobre sóc.
Un xec mancaria,
solució de tot.
Un hom sense res
un ham necessita

Català

abans que res més.
Em manca un pis.
No puc donar un pas.
Tinc que moure un plet
si vull menjar un plat.
A la "tasca" un vas
fa que em diguen: Ves!
i si vull ser gras
he de menjar gat.
Per a mi és un goig
menjar un poc de guix.
Fins i tot un vet
ja se´m torna mut.
I em troben tan groc
que em diuen el grec.
Mon pare em diu foll
en comptes de fill.
I tinc tanta fam
que em menjaré el fem.
Tot això, jo crec,
que ho apanya un crac!
No m´espere més,
agafe un trabuc
i em foto a fer el ruc
per allà on puc.
Trec, trac, truc.

Ja n´hi ha prou d´aquest color

l´entrada per el mar, la rambla d les Flors,
la plaça dels Soldats i l´escamot del foc.
la banda del Raval amb bicicletes amunt i avall,
els dolents de la ciutat

Català

Lobulus temptator

Et vull mossegar la orella
i he jurat que així ho faré,
però he jurat que no ho faria
sense el teu consentiment.

Et vull mossegar la orella
i sé de cert que així ho vull fer,
vull posar-t´hi una arrecada
punt de sang color vermell,
com un granet de magrana
senyalant la teva pell.

Quan la veig tant blanca i tendra
sento un bram d´allau al cor
i una urda dentallada
com la flaire d´un voltor.

Com ja saps, la teva orella
ja coneix les meves dents,
pero mai no l´han ferida
perquè mai t´ha semblat bé.

Si et vull mossegar la orella
vull que amb gust t´ho deixis fer,
fins i tot vull que ho demanis
i ho fare tant be com se´.
Foradet per l´arrecada
se que encara no el tens fet.

Et vull mossegar la orella
i he jurat que així ho faré,
però he jurat que no ho faria
sense el teu consentiment.

Si et fa rabia la ferida
fes que sigui precedida
d´un voraç penediment.
Si la por és per la sentida,
fes que el teu dolor perduri
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i tindràs un record meu.

Et vull mossegar la orella
i he jurat que així ho faré,
però he jurat que no ho faria
sense el teu consentiment.

Lletra: Pau Riba
Musicada per Dijous Paella

L´any dels lladregots

Va ser l´any dels pescadors
i la mar estava en calma,
De nit nadaven estels
per donar llum a les barques,
cada barca era un fanal
i a cada casa una xarxa.

Va ser l´any dels pescadors
i la mar estava en calma.
Va ser l´any dels pescadors
i la mar estava en calma.

Va ser l´any dels ofegats
la mar es va tornar extranya,
l´horitzó color de dol
i les barques no tornaven,
va ser mal pressentiment
que alguna cosa passava.

Va ser l´any dels ofegats,
la mar es va tornat extranya.
Va ser l´any dels ofegats,
la mar es va tornat extranya.

Va ser l´any dels forasters,
bicicletes a la platja,
gent que venien de lluny
i duien barrets de palla.
Volien conéixer el mar
i els pescadors i les barques.

Va ser l´any dels forasters,
bicicletes a la platja.
Va ser l´any dels forasters,
bicicletes a la platja.

Va ser l´any de la invasió,
amb gent de parles extranyes
que no miraven la mar
i menyspreaven les barques.
Duien la tempesta al cor
amb motors que espetegaven.

Va ser l´any de la invasió,
amb gent de parles extranyes.
Va ser l´any de la invasió,
amb gent de parles extranyes.

Va ser l´any dels lladregots,
dels negocis a la platja,
de les noves construccions
que mataven mar i barques.
La mar anava callant
de vergonya i d´anyorança.

Va ser l´any dels lladregots,
dels negocis a la platja.
Va ser l´any dels lladregots,
dels negocis a la platja.
Va ser l´any que més cap any
sense xarxes, sense barques.

Català

Va ser l´any dels lladregots,
dels negocis a la platja.

Els pescadors seuen sols
manjant sardines de llauna.
Va ser l´any dels lladregots,
dels negocis a la platja.

Ben endins sota la mar
es podreixen les deixalles.
Va ser l´any dels lladregots,
dels negocis a la platja.

Va ser l´any que més cap any
sense xarxes, sense barques.
Va ser l´any dels lladregots,
dels negocis a la platja.

Premsa Lliure

Un energúmen armat
amb un palillero
9 mil·límetres parabellum
ahir va ser arrestat.

La policia tirà un tret a l´aire
i el detingut resultà ferit
de dos trets de bala
quan, volant, intentà fugir.

El Governador ha assegurat
que el criminal va tenir molt mala pata,
ja que va rebre l´impacte del tret,
de pujada i de baixada.

LA PREMSA ÉS LLIURE,
NO HI HA MANIPULACIÓ
I QUI HO DIGUI ESTÀ EN CONTRA
DE LA LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ.

Ressentits, vint manifestants
agrediren salvatgement,
a cops de esquena i de cap,
les porres de quatre-cents,
pobres policies
que passaven per allà
i que no van tenir manera
de poder-se defensar.

Els agents amb dona i tres fills
van suportar estoics l´atac
i, dels vint manifestants, trenta
van haver de ser hospitalitzats.

LA PREMSA ÉS LLIURE,
NO HI HA MANIPULACIÓ
I QUI HO DIGUI ESTÀ EN CONTRA
DE LA LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ.

El Ministre d´Interior,
que és de quinze ONG´s,
s´ha mostrat desolat
per aquest trist succés
i ha assegurat que les porres
que van quedar malmeses
s´havíen d´utilitzar
per lligar la maionesa
per tant no es podran lliurar
les quinze tones d´ensaladilla
que volia enviar a l´Àfrica
aquest nostre govern altruista.

LA PREMSA ÉS LLIURE,
NO HI HA MANIPULACIÓ
I QUI HO DIGUI ESTÀ EN CONTRA
DE LA LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ.

Català
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Quatre banderes

Tenia quatre banderes, tres les vaig perdre en combat;
la bandera que fa quatre l´he desada en un calaix.
No la trauré fins que bufi ben fort el vent de llevant
i s´endugui aquest mal aire que ara ens toca de respirar.

Tenia un jardí amb quatre arbres i un mal vent me´ls ha esfullat;
amb el jardí ple de fulles no em fa de bon caminar.
El mal vent encara bufa i no em canso d´esperar:
per cada fulla caiguda als arbres hi neix un tany.

De dos amors que tenia, l´un en terra, l´altre en mar,
el de terra l´empresonen, l´altre viu exiliat.
Jo ni ploro pel de terra ni em lamento pel de mar.
Plor i laments de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal.

Tinc una llengua tant viva com les més vives que hi ha.
Si quan parlo s´esparveren, jo que sí, em poso a cantar,
canto i canto i cantaria si pogués més fort i clar.
Quan les cançons siguin pedres vinga fones i al combat.

Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar,
qui n´aprèn la cantarella mai més no l´oblidarà.
Si de cas no l´heu apresa no us canseu de preguntar,
que si els mots són com la pluja la terra sóm tots plegats.

Català

Queda´t amb mi

I si vols cantar
i si vols ballar
i si vols cantar
i si vols ballar

No vull que visquis aquesta vida
com l´he hagut de viure jo.
No vull que et creguis les mentides
que m´he hagut de creure jo.
No vull que sentis la revolta
com l´he hagut de sentir jo.
No vull que paguis amb diners
com he hagut de pagar jo.

No vull que beguis té
No vull que beguis café
Vull que beguis el que vulguis
(x2)

I si vols cantar
queda´t amb mi per sempre
I si vols ballar
queda´t amb mi tambè.
(x2)

No vull que ploris per coses tristes
com he hagut de plorar jo.
No vull que vulguis estimar-me
com sempre t´he estimat jo.
No vull que acceptis aquesta terra
com l´he hagut d´acceptar jo.
No vull que paguis amb diners
com he hagut de pagar jo.

No vull que beguis té
no vull que beguis café
vull que beguis el que vulguis
(x2)

I si vols cantar
queda´t amb mi per sempre
I si vols ballar
queda´t amb mi també.
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(x2)

Ull de vidre

La vida que jo porto
no m'agrada gens,
perquè,
la vida que tu portes
m'agrada molt més.

El cotxe que tu portes
m'agrada molt més,
perquè,
el cotxe que jo porto
no m'agrada gens.

El cotxe que jo porto
no m'agrada gens,
perquè,
el cotxe que tu portes
m'agrada molt més.

El lloc on jo treballo
no m'agrada gens,
perquè,
el lloc on tu treballes
m'agrada molt més.

La vida que jo porto
no m'agrada gens,
perquè,
la vida que tu portes
m'agrada molt més.

La vida que tu portes
m'agrada molt més,
perquè,
la vida que jo porto
no m'agrada gens.
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Un senyor de Puerto Rico

Un senyor de Puerto Rico
al balcó tenia un lloro,
ric de ploma i de bon pico,
d´aquells lloros que fan oro,
dels que costen un bon pico.

I un veí seu que era moro
de Tetuan va rebre un mico,
i amarrà aquet mico el moro,
al balcó quedà el lloro,
a l´altra banda lluny del mico.

Tant i tant xerrava el lloro
que s´empipa un dia el mico
i amb rabiós alè de toro embesteix,
s´amaga el lloro
i trenca la cadena el mico.

Salta a la gàbia del lloro,
surt el lloro, pica al mico,
xiscla el mico, xerra el lloro
i esverats surten el moro
i el senyor de Puerto Rico.

Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.
Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.

Perquè no tanca el seu lloro?
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Perquè no amarra el seu mico?
Van cridar tots dos fent coro,
volent l´un agafar el lloro
i estirar-li l´altre el mico.

Cau el mico sobre el lloro
i li clava el lloro el pico,
reganyà les dents del mico
i esverat mossega el moro
i el senyor de Puerto Rico.

I renega aquet del lloro
prometent matar el mico,
mentre que furiós el moro
provoca l´amo del lloro
i embesteix el lloro al mico.

Cap amunt s´enfila el lloro,
cap avall s´esmuny el mico
i faltant tots el decoro
agarrats queden el moro
i el senyor de Puerto Rico.

Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.
Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.

Ai moro si perdo el lloro!
li diu ja el de Puerto Rico,
replicà cremat el moro,
pagaràs ben car el lloro,
al cristià si es perd el mico.

L´escarneix ara del lloro,
a baix fa mueca del mico
i no se sap si és el moro
o el que parla o bé el lloro
o el senyor de Puerto Rico.

El brunzit creix, vola el lloro
i al carrer cau sobre el mico
corre en guà el de Puerto Rico
veient-se en perill el lloro
altra volta sobre el mico.

Es desfà com pot del moro,
entra i pega un tiro al mico,
però l´erra i mata al lloro,
desmaiat cau, riu el moro
i ja fuig a buscar el mico.

Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.
Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.

Eixerit retorna el moro
amb el lloro mort i el mico,
a auxiliar al de Puerto Rico
i després envia el lloro
amb una carta pel mico que diu:

"Seis onzas de oro
per l´ataque en contra un mico
d´un cristià reclama un moro,
guardi´s ara dissecat el lloro
i pagui´m ara a mi aquest pico."

Veu això l´amo del lloro
i es tira sobre el mico,
mata el mico, mata el moro
i mort el moro, el mico, el lloro,
tot pel senyor de Puerto Rico.

Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.

Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.

Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.
Un lloro, un moro, un mico
i un senyor de Puerto Rico.

Vosaltres i Nosaltres.

Vosaltres estimant a qui ja ho ben està,
un llit de bona fusta i coixins especials.
Nosaltres estimant, és fàcil d´arreglar,
coixins que guai que hi siguin i sense també es va.

Mentides, mentides, mentides, mentides.

Vosaltres estimant consulteu el rellotge,
perquè el tems que perdeu us costa molts diners.
Nosaltres estimant, sense pressa però amb passió,
disfrutem el moment i ens surt barata la funció.

Mentides, mentides, mentides, mentides.
Mentides, mentides, mentides, mentides.

Vosaltres estimant calculeu l´interès,
començant a oblidar i ho troneu a calcular.
Nosaltres estimant, és com tornar a començar,
començant a oblidar i també ens ho passem bé.

Mentides, mentides, mentides, mentides.
Mentides, mentides, mentides, mentides.
Mentides, mentides, mentides, mentides.

Català

Dikers

Ronco Invierno

Sueño de pisar relojes
desoyendo las voces
que no quieren hablar de ti
Sueño de alcanzar el día
de menos tontería
de la que anoche yo le di

Y sentir en la lengua hablar
de morir por casualidad
por decir siempre la verdad
cuando miento al despertar..
Despertar.. al clamor de perros en la cama
Despertar.. con aceite hirviendo en la almohada
Despertar.. cuando el Sol me está dando patadas
Despertar.. junto a ti..

Sueño de trenzar balcones
con hilos de colchones
contigo sin pensar en ti
Sueño de bisutería
en el que nadie fía
a cambio de lo que perdí

Y sentir en la lengua hablar
de morir por casualidad
por decir siempre la verdad
cuando miento al despertar..
Despertar.. al clamor de perros en la cama
Despertar.. con aceite hirviendo en la almohada
Despertar.. cuando el Sol me está dando patadas
Despertar.. junto a ti..
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es besar un ronco invierno..

Despertar junto a ti..
ver a la Luna muriendo..
Junto a ti..
Remendar la vida en las pestañas..
Junto a ti..
El silencio es una piedra helada
Junto a ti..
Ver llorar la luz en las ventanas
Junto a ti..
Tengo todo no teniendo nada
Junto a ti..
Junto a ti..
Junto a ti..
Junto a ti..

Junto a ti..
Junto a ti..
Junto a ti..

Si tú te vas

No tengo nada que contarte cuando te miro y veo que,
de lo que fuimos antes no queda nada en pie.
Si tu te vas ya sabré que hacer, la ciudad puesta del revés,
si tu te vas guardaré mi piel, que más me da si te vuelvo a ver.
Si encuentro quien me abrace, no dejaré que escape.

Y voy cerrando los bares, y el sol me dice que ya está bien,
resbalaré las calles, no es la primera vez.
Si tú te vas ya sabré que hacer, la ciudad puesta del revés,
si tú te vas guardaré mi piel, que más me da si te vuelvo a ver.
Si tu te vas... Si tu te vas... Si tu te vas...
Si encuentro quien me abrace, no dejaré que escape...

Castellà

Sigo en pie

Que yo no caigo de nuevo, no puede ser
que se volvieron cemento alma y pies
de primavera al invierno puede ser
donde se muera mi tiempo, mi quehacer
y de cartón son mis sueños
de cartón piedra mis suelas
piedra serán los recuerdos para mí
cuando el recuerdo me duela

Me despeño, sigo en pie, sigo en pie
cuando duermo, sigo en pie
por el suelo, sigo en pie, sigo en pie
si me muero, sigo en pie

si me dejas, sigo en pie

Y nos hicimos pequeños para caber
dentro del sueño del ojo de un alfiler
y si nos vence el sueño remover
en el cajón de mi tiempo mi quehacer
será de plumas el sueño
si con el viento se vuela
mierda serán los recuerdos para mí
si recordar me la pela

Descosido, sigo en pie, sigo en pie
aún vencido, sigo en pie
en el fango, sigo en pie, sigo en pie
tropezando, sigo en pie
no te olvido y sigo en pie

Susurros de miel calmando mi sed
tratando de ser como era ayer
soñando soñar, queriendo querer

Castellà

seré otra vez yo si te vuelvo a ver
en los huesos, sigo en pie, sigo en pie
sin tus besos, sigo en pie
sin sentido, sigo en pie, sigo en pie
resabido, sigo en pie
sigo vivo y sigo en pie

Dio

Dawson Creek Theme

So open up your morning light,
And say a little prayer for I.
you know that if we are to stay alive.
Then see the peace in every eye.

She had two babies. One was six months, one was three
In the war of ´44.
Every telephone ring, every heartbeat stinging
When she thought it was God calling her.
Oh would her son grow to know his father?

(chorus)
I don´t want to to wait for our lives to be over,
I want to know right now what will it be.
I don´t want to wait for our lives to be over,
Will it be yes or will it be sorry?

He showed up all wet on the rainy front step.
Wearing shrapnel in his skin.
And the war he saw lives inside him still,
It´s so hard to be gentle and warm.
The years pass by and now he has granddaughters

(chorus)

You look at me from across the room
You´re wearing your anguish again
Believe me I know the feeling
It sucks you into the jaws of anger.
So breathe a little more deeply my love
All we have is this very moment
And I don´t want to do what his father,
and his father, and his father did,
I want to be here now.

So open up your morning light,
And say a little prayer for I
You know that if we are to stay alive,
Then see the love in every eye.

Anglès

We stars

Ronnie James Dio (Dio):
Who cries for the children?
I do
Dave Meniketti (Y&T):
Some time in the night
When you´re feeling the cold
Ronnie James Dio:
Take a look at the sky above you
Rob Halford (Judas Priest):
Those are faces in the light
If the story were told
Ronnie James Dio:
They are calling you, calling you
Yeah
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We are magic in the night
Kevin DuBrow (Quiet Riot):
We are shadow, we are light
Dave Meniketti:
We are forever you and I
Chorus (vocal lead: Rob Halford):
We´re stars
We´re stars
Eric Bloom (Blue Oyster Cult):
We can be strong
We are fire and stone
Paul Shortino (Quiet Riot, Rough Cutt):
And we all want to touch a rainbow
Geoff Tate (Queensryche):
But singers and songs
Will never change it alone
We are calling you, calling you
Don Dokken (Dokken):
We´re the beating of a heart
The beginning we´re the start
Paul Shortino:
Forever we will shine
Yeah
Chorus (vocal leads: Paul Shortino, Don Dokken, Ronnie James Dio, Geoff Tate):
We´re stars
We´re stars
We´re stars
We´re stars
Kevin DuBrow:
We are magic in the night
Rob Halford:
We are shadow, we are light
Geoff Tate:
We are forever you and I
Chorus (vocal leads: Dave Meniketti, Eric Bloom, Rob Halford)
We´re stars
We´re stars
We´re stars
We´re stars

We´re stars, yeah
We´re stars
We are shadow, we are light
We´re stars
We are magic in the night
We´re stars, oh yeah
We´re stars
We´re stars
We are magic in the night
We´re stars
We are shadow, we are light

We´re stars
We´re stars
We´re stars
We´re the magic
We´re stars
We´re stars
We´re the beating of a heart

We´re stars
Forever we will shine
We´re stars
We´re stars
We´re stars
We´re stars

Dire straits

Angel of Mercy

Well there's a Peter Pan moon shepherd's delight
I got to dragon at noon, yes and I won the fight
Now I want my reward in heaven tonight, just like you promised
Angel of Mercy, you'll come to no harm
Angel of Mercy, there's no need for alarm
The knight in his armor wants a night in your arms
You know he's honest

Angel of Mercy, angel delight, give me my reward in heaven tonight
And if I give up my sword, won't you give me the right
Sweet angel

Well now it's too late for talking we can talk later on
Let the saxophone play us till the chorus of dawn
And all I need is a little oblivion, you don't need protection
Well now here come the moonlight down on your bed
Angel of mercy let your heart rule your head
I don't want your money, I want you instead
Don't need rejection yeah

Angel of Mercy, angel delight, give me my reward in heaven tonight
And if I give up my sword, won't you give me the right
Angel of Mercy give me heaven tonight
Well if you cross your heart
And spit and swear upon the grave of your mother
You got to get into it, you gotta tell me that I'm more than a lover

Yeah Angel of Mercy angel delight
Give me my reward in heaven tonight
And if I give up my sword, won't you give me the right
Angel of Mercy give me heaven tonight

Yeah Angel of Mercy, angel delight
Give me my reward in heaven tonight
And if I give up my sword, won't you give me the right
Angel of Mercy give me heaven tonight

Yeah Angel of Mercy angel delight
Give me my reward in heaven tonight
And if I give up my sword, won't you give me the right
Angel of Mercy give me heaven tonight

Anglès

Brothers in arms

These mist covered mountains
Are a home now for me
But my home is the lowlands
And always will be
Some day you'll return to
Your valleys and your farms
And you'll no longer burn
To be brothers in arm

Through these fields of destruction
Baptism of fire
I've watched all your suffering
As the battles raged higher
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms

There's so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones

Now the sun's gone to hell
And the moon's riding high
Let me bid you farewell
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Every man has to die
But it's written in the starlight
And every line on your palm
We're fools to make war
On our brothers in arms

Calling Elvis

calling elvis - is anybody home
calling elvis - I'm here all alone
did he leave the building
or can he come to the phone
calling elvis - I'm here all alone

well tell him I was calling just to wish him well
let me leave my number - heartbreak hotel
oh love me tender - baby dob't be cruel
return to sender - treat me like a fool

calling elvis - is anybody home
calling elvis - I'm here all alone
did he leave the building
or can he come to the phone
calling elvis - I'm here all alone

why don't you go get him - I'm his biggest fan
you gotta tell him - he's still the man
long distance baby - so far from home
don't you think maybe you could put him on

well tell him I was calling just to wish him well
let me leave my number - heartbreak hotel
oh love me tender - baby dob't be cruel
return to sender - treat me like a fool

calling elvis - is anybody home
calling elvis - I'm here all alone
did he leave the building
or can he come to the phone
calling elvis - I'm here all alone

Anglès

Down to the waterline

G / Bm / G / Bm

Bm       F#m   A        E7      Bm
Sweet surrender on the quay side
Bm      F#m    A        E7         Bm
You remember we used to run and hide
        Bm                   F#m
In the shadows of cargoes, I take you on time,
A                     (D)-E
Counting all the numbers
                  Bm
Down to the waterline

Near misses on the dogleap stairways
French kisses in the darkened doorways
Foghorn blowing out wild and cold
A policeman shines a light upon my shoulder

Lead 1  G / Bm / G / A / Bm

Up comes a coaster, fast and silent through the night
Over my shoulder, all you can see are pilot lights
No money in our jackets and jeans are torn
Your hands are cold but your lips are warm

        G / Bm / G / A -

solo:   E / C#m / C

Anglès

        G / C       (?)
        D / A
        F# / G / A / Bm

she can see you in the jetty where you used to go
she can see you in the places where the sailors go
when she's walking down the river on the railway line
she can still hear you whisper
Lets go down to the water line

come on.
        G / Bm / G / A / Bm / G / A / Bm-#9-9 end||

Heavy fuel

last time I was sober, man I felt bad
worst hangover that I ever had
it took six hamburgers and scotch all night
nicotine for breakfast just to put me right
'cos if you wanna run cool
if you wanna run cool
if you wanna run cool, you got to run
on heavy, heavy fuel

my life makes perfect sense
lust and food and violence
sex and money are my major kicks
get me in a fight I like dirty tricks
'cos if you wanna run cool
yes if you wanna run cool, you got to run
on heavy, heavy fuel

my chick loves a man who's strong
the things she'll do to turn me on
I love the babes, don't get me wrong
hey, that's why I wrote this song

I don't care if my liver is hanging by a thread
don't care if my doctor says I ought to be dead
when my ugly big car won't climb this hill
I'll write a suicide note on a hundred dollar bill
'cos if you wanna run cool
if you wanna run cool
yes if you wanna run cool, you got to run
on heavy, heavy fuel

Anglès

How long

how long, how long baby
how long has it been
how long you gonna keep me wondering
how long before you see
stallin' me was wrong - how long

how long, how long you gonna keep
slappin' my hands away
how long you gonna keep my love at bay
how long before you're sure
my love is strong - how long

how long, how long you gonna keep
tellin' me you like me fine
how long until I'm gonna make you mine
how long before you wake up
and find a good man gone - how long

Anglès

I think I love you too much

I'm not alone sitting right there
How come I get the feeling you'd vanish into the air
I love you more than anybody else, babe
Can't you tell I'm an easy touch.
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Baby, baby, I think I love you too much

If I picked you up, oh you'd slip right away
If I locked you up, you'd find a way to make me pay.
You're gonna hurt me more than anybody else babe
Can't you tell I'm an easy touch
Baby, baby, I think I love you too much.

BRIDGE:
Guess I'm gonna get you what you want
Cuz I'm so into you
You don't even give an inch to me baby
Though I've been giving you a mile or two

BRIDGE

Verse 1

Baby, baby, I think I love you too much (repeat)

Investigaciones privadas (private investigations)

Es un misterio para mi
comienza el juego
Por el precio habitual, mas gastos
Información confidencial, está en un diario
Esta es mi investigación, no es una encuesta pública

Voy a examinar los informes, removiendo la suciedad
Encuentras  de todo en este tipo de trabajo
Alevosía y traición, siempre hay una excusa
Y cuando encuentro la razón todavía no puedo hacerme a la idea

Y ¿qué has logrado al final del día?
¿Qué has conseguido llevarte?
Una botella de whisky y un nuevo montón de mentiras
Persianas en la ventana y un dolor tras los ojos

Pavor por la vida, no compensa
Investigaciones privadas..

Castellà

Iron Hand

with all the clarity of dream
the sky so blue, the grass so green
the rank and file and the navy blue
the deep and strong, the straight and true

the blue line they got the given sign
the belts and boots marched forward in time
the wood and the leather the club and shield
swept like a wave across the battlefield

now with all the clarity of dream
the blood so red, the grass so green
the gleam of spur on the chestnut flank
the cavalry did burst upon the ranks

oh the iron will and the iron hand
in england's green and pleasant land
no music for the shameful scene
that night they said it had even shocked the queen

well alas we've seen it all before
knights in armour, days for yore
the same old fears and the same old crimes
we haven't changed since ancient times

Anglès

Money for nothing

Now look at them yo-yo's that's the way you do it
You play the guitar on the MTV
That ain't workin' that's the way you do it
Money for nothin' and chicks for free
Now that ain't workin' that's the way you do it
Lemme tell ya them guys ain't dumb
Maybe get a blister on your little finger
Maybe get a blister on your thumb

We gotta install microwave ovens
Custom kitchen deliveries
We gotta move these refrigerators
We gotta move these colour TV's

See the little faggot with the earring and the makeup
Yeah buddy that's his own hair
That little faggot got his own jet airplane
That little faggot he's a millionaire

We gotta install microwave ovens
Custom kitchens deliveries
We gotta move these refrigerators
We gotta move these colour TV's

I shoulda learned to play the guitar
I shoulda learned to play them drums
Look at that mama, she got it stickin' in the camera
Man we could have some fun
And he's up there, what's that? Hawaiian noises?
Bangin' on the bongoes like a chimpanzee
That ain't workin' that's the way you do it
Get your money for nothin' get your chicks for free

We gotta install microwave ovens
Custom kitchen deliveries
We gotta move these refrigerators
We gotta move these colour TV's, Lord

Now that ain't workin' that's the way you do it
You play the guitar on the MTV
That ain't workin' that's the way you do it
Money for nothin' and your chicks for free
Money for nothin' and chicks for free

Anglès

News

He sticks to his guns
He take the road as it comes
It take the shine off his shoes
He says it's a shame
You know it may be a game
Ah, but I won't play to lose

He's burning the grass
He take up a glass
He swallow it neat
He crosses the floor
He open the door
He take a sniff of the street

And she tell him that he's crazy
She's a-saying listen baby
I'm your wife
She tell him that he's crazy
For gambling a-with his life

But he climbs on his horse
You know he feel no remorse
He just kicks it alive
His motor is fine
He take it over the line
Until he's ready to dive

And she tell him that he's crazy
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Yes she's saying listen baby
I'm your wife
Yeah She tell him that he's crazy
For gambling with his life

He sticks to his guns
He take the road as it comes
It take the shine off his shoes
He says it's a shame
You know it may be a game
Ah but I won't play to lose

He sticks to his guns
He take the road as it comes
It take the shine off his shoes
He's too fast to stop
He take it over the top
He make a line in the news

On every street

there's gotta be a record of you some place
you gotta be on somebody's books
the lowdown - a picture of your face
your injured looks

the sacred and profane
the pleasure and the pain
somewhere your fingerprints remain concrete
and it's your face I'm looking for on every street

a ladykiller - regulation tattoo
silver spurs on his heels
says - what can I tell you as I'm standing next to you
she threw herself under my wheels
oh it's a dangerous road
and a hazardous load
and the fireworks over liberty expode in the heat
and it's your face I'm looking for on every street

a three-chord symphony crashes into space
the moon is hanging upside down
I don't know why it is I'm still on the case
it's a ravenous town
and you still refuse to be traced
seems to me such a waste
and every victory has a taste that's bittersweet
and it's your face I'm looking for on every street

Anglès

Once upon a time in the west

Some people get a cheap laugh breaking up the speed limit
Scaring the pedestrians for a minute
Crossing up progress driving on the grass
Leaving just enough for room to pass
Sunday driver never took a test
Oh yeah, once upon a time in the west

Yes, it's no use saying that you don't know nothing
It's still gonna get you if don't do something
Sitting on a fence that's a dangerous course
Oh, you could even catch a bullet from the peace-keeping force
Even the hero gets a bullet in the chest
Oh yeah, once upon a time in the west

Mother Mary your children are slaughtered
Some of you mothers ought to lock up your daughters
Who's protecting the innocenti
Heap big trouble in the land of plenty
Tell me how we're gonna do what's best
You guess once upon a time in the west

Anglès

Once upon a time in the west...

Portobello belle

Bella donna's on the high street
Her breasts upon the off beat
And the stalls are just the side shows
Victoriana's old clothes
And yes her Jeans are tight now
She gonna travel light now
She's gonna tear up all her roots now

She got a turn up for the boots now
Yeah she thinks she's tough
She ain't no English rose
But the blind singer
He's seen enough and he knows
Yes and he do a song
About a long gone Irish girl
But I got one for you Portobello Belle

She sees a man upon his back there
Escaping from a sack there
And Belladonna lingers
Her gloves they got no fingers
Yeah, the blind man he's singing Irish
He gets his money in a tin dish
Just a corner serenader
Upon a time he could have made her, made her
Yeah, she thinks she's tough
She ain't no English rose
Ah, but the blind singer
He's seen enough and he knows
Yeas and do a song
About a long gone Irish girl
Ah but I got one for you Portobello Belle

Yes and these barrow boys are hawking
And a parakeet is squawking
Upon a truck there is a rhino
She get the crying of a wino
And then she get the reggae rumble
Bella donna's in the jungle
But she is no garden flower
There is no distress in the tower
Oh, bella donna walks
Bella donna taking a stroll
She don't care about your window box
Or your button hole
Yes and she sing a song about a long gone Irish girl
But I got one for you Portobello Belle

Anglès

Private investigations

It's a mystery to me - the game commences
for the usual fee - plus expenses
confidential information - contained in a diary
this is my investigation - not a public inquiry

I go checking out the reports - digging up the dirt
you get to meet all sorts in this line of work
treachery and treason - there's always an excuse for it
and when I find the reason I still can't get used to it

And what have you got at the end of the day?
what have you got to take away?
a bottle of whisky and a new set of lies
blinds on the windows and a pain behind the eyes

Scarred for life - no compensation
private investigations
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Romeo and Juliet

a lovestruck romeo sings a streetsuss serenade
laying everybody low with a lovesong that he made
finds a convenient streetlight steps out of the shade
says something like you and me babe how about it?

juliet says hey it's romeo you nearly gimme a heart attack
he's underneath the window she's singing hey la my boyfriend's back
you shoudn't come around here singing up at people like that
anyway what you gonna do about it?

juliet the dice were loaded from the start
and i bet and you exploded in my heart
and i forget i forget the movie song
when you gonna realize it was just that the time was wrong juliet?

come up on different streets they both were streets of shame
both dirty both mean yes and the dream was just the same
and i dreamed your dream for you and now your dream is real
how can you look at me as i was just another one of your deals?

when you can fall for chains of silver you can fall for chains of gold
you can fall for pretty strangers and the promises they hold
you promised me everything you promised me thick and thin
now you just say oh romeo yeah you know i used to have a scene with him

juliet when we made love you used to cry
you said i love you like the stars above i'll love you till i die
there's a place for us you know the movie song
when you gonna realize it was just that the time was wrong?

i can't do the talk like they talking on the tv
and i can't do a love song like the way its meant to be
i can't do everything but i'd do anything for you
i can't do anything except be in love with you

and all i do is miss you and the way we used to be
all i do is keep the beat and bad company
all i do is kiss you through the bars of a rhyme
julie i'd do the stars with you any time

juliet when we made love you used to cry
you said i love you like the stars above i'll love you till i die
there's a place for us you know the movie song
when you gonna realize it was just that the time was wrong?

a lovestruck romeo sings a streetsuss serenade
laying everybody low with a lovesong that he made
finds a convenient streetlight steps out of the shade
says something like you and me babe how about it?

Anglès

Setting me up

A
You say I'm the greatest bound for glory
				  E  D
Well the word is out and I learned
A
I got the latest side of the story
        G          D              A
You're pulling out before you get burned

Well your hands are squeezing me down to the bone
I never saw you breaking no law
Stands to reason I've got to leave you alone
What you take me for

	A                      D
You're setting me up to put me down

Anglès

        E                        A
You're making me out to be your clown
           A                        D
You're just setting me up to put me down
            E
You better give it up
                        A
Quit your messing around

You think I care about your reaction
You think I don't understand
All you wanted was a piece of the action
Now you talk about another man

Six blade knife

Your six blade knife can do anithing for you
Anithing you want it to
One blade for breaking my heart
One blade for tearing me apart
Your six blade knife- do anything for you

You can take away my mind like you take away the top of a tin
When you come up from behind and lay it down cold on my skin

Took a stone from my soul when i was lame
Just so you could make me tame
You take away my mind like you take away the top of a tin

I´d like to be free of it now- I don´t want it no more
I´d like to be free of it now- you know I don´t want it no more

Everybody got a knife it can be just what they  want it to be

A needle a wife or something that you just can´t see

You know it keeps you strong
Yes and it´ll do me wrong
Your six blade knife- do anithing for you

Anglès

So far away

Here I am again in this mean old town
And you're so far away from me
And where are you when the sun goes down
You're so far away from me

So far away from me
So far I just can't see
So far away from me
You're so far away from me

I'm tired of being in love and being all alone
When you're so far away from me
I'm tired of making out on the telephone
And you're so far away from me

So far away from me
So far I just can't see
So far away from me
You're so far away from me

I get so tired when I have to explain
When you're so far away from me
See you been in the sun and I've been in the rain
And you're so far away from me

So far away from me
So far I just can't see
So far away from me
You're so far away from me
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Solid rock

well take a look at that
i made a castle in the sand
saying this is where it's you know
couldn't understand now
if i realised that the chances were slim
how come i'm so surprised when the tide rolled in

i wanna live on solid rock
i'm gonna live on solid rock
i wanna give i don't wanna be blocked
i'm gonna live on solid rock

well i'm sick of potential
i'm sick of vanity now
i'm sticking to essential reality now
i don't know what's worse
try to make a silk purse
living an illusion living in confusion

well a house of cards
was never built for shock
you could blow it down in any kind of weather
now two solid rocks two solid blocks
you know they're gonna stick
yeah they're gonna stick together

because the heart that you break
that's the one that you rely on
the bed that you make
that's the one you gotta lie on
when you point your finger cos your plan fell through
you got three more fingers pointing back at you

i wanna live on solid rock
i'm gonna live on solid rock
i wanna give i don't wanna be blocked
i'm gonna live on solid rock
i'm solid rock now

Anglès

Sultans of swing

You get a shiver in the dark
It's been raining in the park but meantime
South of the river you stop and you hold everything
A band is blowing Dixie double four time
You feel all right when you hear that music ring

You step inside but you don't see too many faces
Coming in out of the rain to hear the jazz go down
Too much competition too many other places
But not too many horns can make that sound
Way on downsouth way on downsouth London town

You check out Guitar George he knows all the chords
Mind he's strictly rhythm he doesn't want to make it cry or sing
And an old guitar is all he can afford
When he gets up under the lights to play his thing

And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene
He's got a daytime job he's doing alright
He can play honky tonk just like anything
Saving it up for Friday night
With the Sultans with the Sultans of Swing

And a crowd of young boys they're fooling around in the corner
Drunk and dressed in their best brown baggies and their platform soles
They don't give a damn about any trumpet playing band
It ain't what they call rock and roll
And the Sultans played Creole
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And then the man he steps right up to the microphone
And says at last just as the time bell rings
'Thank you goodnight now it's time to go home'
and he makes it fast with one more thing
'We are the Sultans of Swing'

Telegraph road

A long time ago came a man on a track
walking thirty miles with a pack on his back
and he put down his load where he thought it was the best
made a home in the wilderness
he built a cabin and a winter store
and he ploughed up the ground by the cold lake shore
and the other travellers came riding down the track
and they never went further, no, they never went back
then came the churches then came the schools
then came the lawyers then came the rules
then came the trains and the trucks with their loads
and the dirty old track was the telegraph road

Then came the mines - then came the ore
then there was the hard times then there was a war
telegraph sang a song about the world outside
telegraph road got so deep and so wide
like a rolling river. . .

And my radio says tonight it's gonna freeze
people driving home from the factories
there's six lanes of traffic
three lanes moving slow. . .

I used to like to go to work but they shut it down
I got a right to go to work but there's no work here to be found
yes and they say we're gonna have to pay what's owed
we're gonna have to reap from some seed that's been sowed
and the birds up on the wires and the telegraph poles
they can always fly away from this rain and this cold
you can hear them singing out their telegraph code
all the way down the telegraph road

You know I'd sooner forget but I remember those nights
when life was just a bet on a race between the lights
you had your head on my shoulder you had your hand in my hair
now you act a little colder like you don't seem to care
but believe in me baby and I'll take you away
from out of this darkness and into the day
from these rivers of headlights these rivers of rain
from the anger that lives on the streets with these names
'cos I've run every red light on memory lane
I've seen desperation explode into flames
and I don't want to see it again. . .

>From all of these signs saying sorry but we're closed
all the way down the telegraph road
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The bug

well it's a strange old game - you learn it slow
one step forward and it's back to go
you're standing on the throttle
you're standing on the breaks
in the groove 'til you make a mistake

sometimes you're the windshield
sometimes you're the bug
sometimes it all comes together baby
sometimes you're a fool in love
sometimes you're the louisville slugger
sometimes you're the ball
sometimes it all comes together baby
sometimes you're going to lose it all

you gotta know happy - you gotta know glad
because you're gonna know lonely
and you're gonna know bad
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when you're rippin' and a ridin'
and you're coming on strong
you start slippin' and slidin'
and it all goes wrong because

sometimes you're the windshield
sometimes you're the bug
sometimes it all comes together baby
sometimes you're a fool in love
sometimes you're the louisville slugger baby
sometimes you're the ball
sometimes it all comes together baby
sometimes you're going to lose it all

one day you got the glory
one day you got none
one day you're a diamond
and then you're a stone
everything can change
in the blink of an eye
so let the good times roll
before we say goodbye, because

sometimes you're the windshield
sometimes you're the bug
sometimes it all comes together baby
sometimes you're a fool in love
sometimes you're the louisville slugger baby
sometimes you're the ball
sometimes it all comes together baby
sometimes you're going to lose it all

The man's too strong

I'm just and ageing drummer boy
And in the wars I used to play
And I've called the tune
To many a torture session
Now they say I am a war criminal
And I'm fading away
Father please hear my confession

I have legalised robbery
Called it a belief
I have run with the money
And hid like a theif
I have re-written history
With my armies and my crooks
Invented memories
I did burn all the books
And I can still hear his laughter
And I can still hear his song
The man's too big
The man's too strong

Well I have tried to be meek
And I have tried to be mild
But I spat like a woman
And sulked like a child
I have lived behind walls
That have made me alone
Striven for peace
Which I have never known
And I can still hear his laughter
And I can still hear his song
The man's too big
The man's too strong

Well the sun rose on the courtyard
And they all did hear him say
'You always were a Judas
But I got you anyway
You may have got your silver
But I swear upon my life
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Your sister gave me diamonds
And I gave them to your wife'
Oh father please help me
For I have done wrong
The man's too big
The man's too strong

Ticket to heaven

I can see what you're looking to find
in the smile on my face
in my peace of mind
in my state of grace
I send what I can
to the man from the ministry
he's a part of heaven's plan
and he talks to me

now I send what I can to the man
with the diamond ring
he's a part of heaven's plan
and he sure can sing
now it's all I can afford
but the lord has sent me eternity
it's to save the little children
in a poor country

I got my ticket to heaven
and everlasting life
I got a ride all the way to paradise
I got my ticket to heaven
and everlasting life
all the way to paradise

now there's nothing left for luxuries
nothing left to pay my heating bill
but the good lord will provide
I know he will
so send what you can
to the man with the diamond ring
they're tuning in across the land
to hear him sing

I got my ticket to heaven
and everlasting life
I got a ride all the way to paradise
I got my ticket to heaven
and everlasting life
all the way to paradise
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Tunnel of love

getting crazy on the waltzers but it's the life that I choose
sing about the sixblade sing about the switchback and a torture tattoo
and I been riding on a ghost train where the cars they scream and slam
and I don't know where I'll be tonight but I'd always tell you where I am

in a screaming ring of faces I seen her standing in the light
she had a ticket for the races just like me she was a victim of the night
I put a hand upon the lever said let it rock and let it roll
I had the one arm bandit fever there was an arrow through my heart and my soul

and the big wheel keep on turning neon burning up above
and I'm just high on the world
come on and take a low ride with me girl
on the tunnel of love

it's just the danger when you're riding at your own risk
she said you are the perfect stranger she said baby let's keep it like this
it's just a cake walk twisting baby step right up and say
hey mister give me two give me two cos any two can play
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and the big wheel keep on turning neon burning up above
and I'm just high on the world
come on and take a low ride with me girl
on the tunnel of love

well it's been money for muscle another whirligig
money for muscle and another girl I dig
another hustle just to make it big
and rockaway rockaway

and girl it looks so pretty to me just like it always did
like the spanish city to me when we were kids
oh girl it looks so pretty to me just like it always did
like the spanish city to me when we were kids

she took off a silver locket she said remember me by this
she put her hand in my pocket I got a keepsake and a kiss
and in the roar of the dust and diesel I stood and watched her walk away
I could have caught up with her easy enough but something must have made me stay

and the big wheel keep on turning neon burning up above
and I'm just high on the world
come on and take a low ride with me girl
on the tunnel of love

and now I'm searching through these carousels and the carnival arcades
searching everywhere from steeplechase to palisades
in any shooting gallery where promises are made
to rockaway rockaway from cullercoats and whitley bay out to rockaway

and girl it looks so pretty to me like it always did
like the spanish city to me when we were kids
girl it looks so pretty to me like it always did
like the spanish city to me when we were kids

Twisting by the pool

A
We're going on a holiday, now
D                       E
Gonna take a villa or a small chalet
A
Costa Del (?), magnifico,
             D                   E
You know the cost of living's so low

CHORUS :
D            E
Yeah, gonna be so neat
D             E
Dance, to the Euro-beat
D           E
Yeah, gonna be so cool
E
Twistin' by the (twisting-by-the)
E                                         A
Twistin' by the (twisting-by-the), by the pool
A               D
Twistin' by the pool
A               D
Twistin' by the pool (twistin' by the pool)
A               D
Twistin' by the pooooool

Verse 2 :
Sitting in a small cafe now
Swing-swing-swinging to the cabaret
Wanna see a movie, take in a show
Meet new people at the disco, yeah

Repeat chorus
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Bm
And we can still get information
F#
Reading all about inflation
Bm                     D/E
And you're never gonna be out of reach
E
There's a clubhouse on the beach
E
A one, a two, a-one-a-two-a-three-a-four

Solo : Same chords as verse

A                   C#m
Mmmm, you're gonna look so cute
D           E
Sunglasses, bathing suit
A           C#m
Be the lady of my dreams
D                      E
Like the ladies in the magazines

Repeat chorus and fade

Note : I use a regular D chord with the first E string open for
D/E - sounds close, anyway.

Trascription by

Walk of live

Here comes Johnny singing oldies, goldies
Be-Bop-A-Lula, Baby What I Say
Here comes Johnny singing I Gotta Woman
Down in the tunnels, trying to make it pay
He got the action, he got the motion
Yeah, the boy can play
Dedication devotion
Turning all the night time into the day

He do the song about the sweet lovin' woman
He do the song about the knife
He do the walk, he do the walk of life

Here comes Johnny and he'll tell you the story
Hand me down my walkin' shoes
Here come Johnny with the power and the glory
Backbeat the talkin' blues
He got the action, he got the motion
Yeah, the boy can play
Dedication devotion
Turning all the night time into the day

He do the song about the sweet lovin' woman
He do the song about the knife
He do the walk, he do the walk of life

Here comes Johnny singing oldies, goldies
Be-Bop-A-Lula, Baby What I Say
Here comes Johnny singing I Gotta Woman
Down in the tunnels, trying to make it pay
He got the action, he got the motion
Yeah the boy can play
Decidation devotion
Turning all the night time into the day

And after all the violence and double talk
There's just a song in the trouble and the strife
You do the walk, you do the walk of life
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Water of love

Intro: 2 x D  C  G  D

D
High and dry in the long hot day
Lost and lonely in every way
        Am7
Got the flats all around me, sky up above,
D
Yes, I need a little water of love

D
I've been too long lonely and my heart feels pain,
Crying out for some soothing rain
                Am7
I believe I've taken enough,
D
I need a little water of love

Chorus:
Am7
Water of love deep in the ground,
           G                 D
but there aint no water here to be found
Am7
Some day baby when the river runs free,
            G  (stop)           D
It's gonna carry that water of love to me

Solo like intro: D  C  G  D   1 time

          D
There's a bird up in a tree, sitting up high,
Just a-waitin' for me to die
Am7
If I don't get some water soon,
         D
I'll be dead and gone in the afternoon

Chorus + solo like intro: D  C  G  D   1 time

D
Once I had a woman I could call my own,
Once I had a woman now my woman is gone
Am7
Once there was a river now there's a stone
D
You know it's evil when you're living alone

Chorus + outro: D  C  G  D   1 time

Anglès

What's the matter baby

there's a shadow hanging over the valley
a total eclipse of the moon
closing up the gates of the city
the wind it plays a wild tune
don't you put a lock on your window
don't you put the bar on your door
don't you cry for the rain in the sky
you've seen the storm before

yea now what's the matter with you baby
baby what's the matter now
what's the matter your running in the shadows
everytime you hear the wild man yell
come on tell me what's the matter with you baby
baby what's the matter now
what's the matter your running in the shadows
everytime you hear the wild man yell
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-

now lightnings going to strike at midnight
thunder going to shake the ground
don't you flinch don't give a inch
just a let the flood come down

come on tell me what's the matter with you baby
baby what's the matter now
what's the matter your running in the shadows
everytime you hear the wild man yell
come on tell me what's the matter with you baby
baby what's the matter now
what's the matter your running in the shadows
everytime you here the wildman yell

--------------------------------------------------------------------------------

When it comes to you

if we can't get along we oughta be apart
and I'm wondering where'd you get that cold, cold heart
set me free - sign my release
I'm tired of being the villain of the peace

you been giving me a bad time
tell me what I'd do
how come I always get a hard time
honey when it comes to you
sayin' things that you didn't have to
how come I always get a hard time
honey when it comes to you

you only get one life - this I know
I wanna get my licks in now before I go
the fire of love is dead and cold
I gotta satisfy the hunger in my soul

and you been giving me a bad time
tell me what I'd do
how come I always get a hard time
honey when it comes to you
sayin' things that you didn't have to
how come I always get a hard time
honey when it comes to you
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Where do you think you're going

Where do you think you're going?
Don't you know it's dark outside?
Where do you think you're going?
Don't you care about my pride?
Where do you think you're going?
I think that you don't know
You got no way of knowing
There's really no place you can go

I understand your changes
Long before you reach the door
I know where you think you're going you
I know what you came here for
And now I'm sick of joking
You know I like you to be free
Where do you think you're going?
I think you better go with me girl

You say there is no reason
But you still find cause to doubt me
If you ain't with me girl
You're gonna be without me
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Where do you think you're going?
Don't you know it's dark outside?
Where do you think you're going?
Don't you care about my pride?
And now I'm sick of joking
You know I like you to be free
So where do you think you're going?
I think you better go with me girl

Why worry

Baby I see this world has made you sad
Some people can be bad
The things they do, the things they say
But baby I'll wipe away those bitter tears
I'll chase away those restless fears
That turn your blue skies into grey

Why worry, there should be laughter after the pain
There should be sunshine after rain
These things have always been the same
So why worry now

Baby when I get down I turn to you
And you make sense of what I do
I know it isn't hard to say
But baby just when this world seems mean and cold
Our love comes shining red and gold
And all the rest is by the way

Why worry, there should be laughter after pain
There should be sunshine after rain
These things have always been the same
So why worry now
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Your latest trick

All the late night bargains have been struck
Between the satin beaus and their belles
And prehistoric garbage trucks
Have the city to themselves
Echoes roars dinosaurs
They're all doing the monster mash
And most of the taxis and the whores
Are only taking calls for cash

I don't know how it happened
It all took place so quick
But all I can do is hand it to you
And your latest trick

My door was standing open
Security was laid back and lax
But it was only my heart got broken
You must have had a pass key made out of wax
You played robbery with insolence
And I played the blues in twelve bars down Lover's Lane
And you never did have the inteligence to use
The twelve keys hanging off my chain

I don't know how it happened
It all took place so quick
But all I can do is hand it to you
And your latest trick

Now it's past last call for alcohol
Past recall has been here and gone
The landlord finally paid us all
The satin jazzmen have put away their horns
And we're standing outside of this wonderland
Looking so bereaved and so bereft
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Like a Bowery bum when he finally understands
The bottle's empty and there's nothing left

I don't know how it happened
It was faster than the eye could flick
But not all I can do is hand it to you
And your latest trick

Diverses dibuixos

10+2

Hi ha una escola a prop
En un racó del cor,
Si arribes a la porta
Només has d’obrir
Dos ratolins són els que trobaràs dins
Tindràs dos nous amics.

Quan entris ja veuràs,
El grup no t’ho creuràs
De números jugant,
Això és ben estrany,
És una classe i són deu alumnes
Els que t’estan esperant.

10+2, 10+2 vine a cantar amb nosaltres!
10+2, 10+2. (bis)

Per l’hora falta poc,
Tothom està al seu lloc,
La lliçó serà molt fàcil...
Pensa que és un joc!
Seu amb el quatre, amb el cinc o el zero,
N’aprendràs més amb el 9.

Tots ells són especials,
no n’hi ha cap que sigui igual,
però seran els teus companys
d’ara en endavant.
Sumes i restes
I deu mil conceptes,
Noves portes s’obriran...

10+2, 10+2 vine a cantar amb nosaltres!
10+2, 10+2. (bis)

10+2, 10+2 vine a cantar amb nosaltres!
10+2, 10+2. (bis)

Has de saber contar
I no t’has d’equivocar,
Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8.
Milers d’aventures, somnis i sorpreses,
Tu podràs viure aquí.

Hi ha una escola a prop
En un racó del cor,
Si arribes a la porta
Només has d’obrir
Dos ratolins són els que trobaràs dins
Tindràs dos nous amics.
10+2, 10+2 vine a cantar amb nosaltres!
10+2, 10+2. (bis)

10+2, 10+2 vine a cantar amb nosaltres!
10+2, 10+2. (bis)
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Beauty and the beast

Alan Menken

Celine Dion & Peabo Bryson

(F) Tale as old as time, true as it can be.
      Barely even friends, then somebody bends, unexpectedly
(M) Just a little change, small to say the least, both a little scared,
      neither one prepared,

(B) BEAUTY AND THE BEAST

(B) Ever just the same, Ever a surprise
(B) Ever as before and ever just as sure as the sun will rise.

	INSTRUMENTAL

(B) Ever just the same,
(M) Ever a surprise
(B) Ever as before,
(F) and ever just as sure
(B) as the sun will rise.
(F) Tale as old as time, tune as old as song,
(B) Bitter sweet & strange,
(B) finding you can change, learning you were wrong
(M) Certain as the sun
[(F) Certain as the sun],
(M) Rising in the east
(F) Tale as old as time,
(B) Song as old as rhyme, Beauty & the Beast
(F) Tale as old as time,
(M) Song as old as rhyme,
(B) BEAUTY...BEAST

Anglès

Bella i la bestia

Alan Menken

Sento una canço
que em fà tremolar
i em parla el cor
d´una sensació
tan gran com el mar.

Un canvi entre tots dos
sense mes voler
neix una ilusió
tremolen d´emoció
bella i bestia son.

Avui com ahir
però mai igual
sempre al arriscar
pots endevinar
l´elecció final.

Has d´apendre ja
et diu la canço
que avans de jutjar
hauràs d´arribar
fins a dins del cor.

Tan cert com el sol
que ens dóna calor
no hi ha mes veritat
la bellessa està
al fons de tot cor
neix una ilusió
tremolen d´emoció
bella i bestia son.

Català

Bella Notte - La Dama i el Rodamon

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Aquesta és la nit de misteri infinit
que anomenen Bella Notte.
Brillen els cels, amb els ulls plens d’estels,
en aquesta Bella Notte.

Ben a prop de qui estimes,
viuràs l’encantament.
La màgia d’una nit d’estiu
ha inspirat l’amor naixent.

Aquesta és la nit, en el cel està escrit:
l’anomenen Bella Notte.

Català

Belle - La Bella i la Bèstia

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

BELLE
El poblet. Un lloc ple de calma,
on avui és igual que ahir.
Un poblet ple de gent senzilla
que es desperta i diu...

SENYOR
Bonjour!

HOME QUE TRAGINA UN SAC DE GRA
Bonjour!

OUATAIRE
Bonjour!

RENTADORA
Bonjour!

FORNER
Bonjour!

BELLE
Surt el forner de bon matí, com sempre,
amb pa i brioixos fets amb mel.
El mateix cada matí,
des que vam arribar aquí,
en aquest poblet rural.

FORNER
Bon dia, Belle!

RETADORA i BUGADERA
És una noia d’allò més estranya.
Té els pensaments posats al cel.

SENYORA AMB CRIATURA
I va sola a tot arreu.

CARNISSRER
Tan distreta que ni et veu.

ALGUNS VILATANS
És un element rebel, aquesta Belle!

BARRETER
Bonjour!

SENYORA AMB CRIATURA
Com va?

BARRETER
I la família?

LLETERA
Bonjour!
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HOME QUE TRAGINA UN SAC DE BLAT
Salut!

LLETERA
I la muller?

SENYORA DEL PA
Comprem sis ous.

MARIT
Ui, costen massa!

BELLE
La vida no pot ser només això!

CARNISSER, FORNER i CANDELER
Aquesta noia no deu ser molt sana,
d’enteniment n’hi falta un pèl.

TOTES LES VILATANES
I somia pels carrers.

TOTS ELS VILATANS
Amb el nas entre papers.

TOTS JUNTS
Per al poble és un misteri, aquesta Belle!

BELLE
Oh! Tot això és fantàstic!
Ve la millor part, perquè... veureu:
és quan es troba el príncep,
però no ho descobrirà fins al
capítol deu!

SENYORA
No és cap secret que el seu nom vol dir “bella”.
La noia no té paral·lel!

BARRETER
Però, de façana endins,
té la closca aixins-aixins.
Diferent de tots nosaltres és.

MÉS VILATANS
Molt rara, entre nosaltres és.

TOTS JUNTS
Ningú que coneguem és com la Belle!

GASTON
Així que vaig posar-li l’ull a sobre,
vaig dir “Vatua!”, ple de zel.
La més guapa de per aquí
natualment és per a mi.
Ja he planificat les bodes amb la Belle.

NOIES XIMPLETES
Mireu: és ell!
Un noi de somni.
Monsieur Gaston.
És tan forçut!
El cor em surt
i no respiro.
És un tros d’home
gran, gros, fosc i brut.

SENYORA
Bonjour!

GASTON
Perdó.

BELLE
Com va?

RENTADORA
“Mais oui!”

SENYORA AMB CRIATURA
D’això en diu “bacon”?

SENYORA DEL PA
Bonic raïm!

FORNER
“Gruyère”...

NOIA DE L’EMBOTIT
.. un tall!

HOME QUE TRAGINA UN SAC DE GRA
Cent grams.

GASTON
Sisplau!

CARNISSER
Un ganivet.

GASTON
Deixeu passar!

RENTADORA
El pa...

SENYORA
El peix...

RENTADORA
... és dur.

SENYORA
... no és fresc.

FORNER
Que s’equivoca!

RENTADORA
Bé, potser sí.

TOTS JUNTS
Bon dia!

BELLE
La vida no pot ser només això!

TOTS JUNT
Oh, bon dia!

GASTON
T’ho dic: ens casarem, ja Belle i jo!

TOTS JUNTS
Mireu la Belle: és una noia estranya.
Una curiosa “mademoiselle”.
Una pena de vertitat.
No està bé del terrat.

Com que aquí no hi ha posat l’arrel,
tothom la tracta amb molt recel.
Però és radiant com un estel...
La Belle!

Bibbidi-Bobbidi-Boo - La Ventafocs

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Sala-gadoola-menchicka-boo-la,
bibbidi-bobbidi-boo.
Posa-les juntes i aprèn la lliçó:
bibbidi-bobbidi-boo.

Sala-gadoola-menchicka-boo-la,

Català
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bibbidi-bobbidi-boo.
Poden fer màgia, t’ho creguis o no.
Bibbidi-bobbidi-boo.

Amb sala-gadoola tens
un menchicka booleroo.
Però el més important de tot l’encant
és bibbidi-bobbidi-boo!

Sala-gadoola-menchicka-boo-la,
bibbidi-bobbidi-boo.
Posa-les juntes i aprèn la lliçó:
bibbidi-bobbidi
bibbidi-bobbidi
bibbidi-bobbidi-boo.

Bola de Drac GT

Sempre em sento atret pel teu somriure
i pel teu cor que m´il•lumina,
escapem-nos d´aquesta immensa foscor
dóna’m la màa...

Quan et vaig coneixer
vaig recorda imatges
k guardava dins el cor
des k era petit

Vols ballar en mi
En aquest difícil camí
De llum i ombra
Encara m’estimes
Vols k continuem el viatge junts

A vegades vull mirar enrere
a vegades vull mirar
cap a una altra banda
però lluitaré amb amor, coratge i orguuuuuuuuuuuull

Sempre em sento atret pel teu somriure
que és un racó immens d´esperança
en aquest univers [...]

Encara que faci veure que no m´importes
la veritat és que t´estimo molt [...]

Català

Bon Profit - La Bella i la Bèstia

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

LUMIÈRE
Bon pro... fit.
Bon profit.
El client serà servit.
Pots posar-te el tovalló, “chérie”,
que aquí tens el convit:
“soupe du jour”,
uns entrants...
Cada plat té els seus encants.
La barreja, tota junta,
és gustosa. Tu pregunta!

T’oferim
balls i cants.
No cal dir-ho:
“c’est la France!”
I els sopars aquí són àpats especials!
Pots demanar a la carta
fins que quedis farta.
Bon profit.
“Bon appetit.”

Català

Bon profit!

L’estofat,
el “soufflé”
i un bon púding “en flambé”!
Hem muntat, amb voluntat,
un culinari “cabaret”!
Et fa por,
tot és nou.
Però no hi pensis: menja i prou!
No hi ha lloc per la protesta,
participa de la festa!

Fem humor,
trucs també:
jo mateix i el Candeler!

TASSES
Tot amb molt bon gust,
com pots imaginar!

TOTS
Au, brinda i fes bondat
perquè t’ho has ben guanyat!
Molt bon profit!

LUMIÈRE
Si has patit,
t’aconsello un bon rostit.

TOTS
Bon profit!
Bon profit!
Bon profit!

LUMIÈRE
No saps com pateixen
uns servents que no serveixen.
No hem cuidat ni un convidat des de fa tant...
Ah, quins temps aquells, quan érem útils!...
Bruscament aquells temps van passar.

Deu anys d'apatia,
fent dissabte cada dia,
sense més motius per moure l'esquelet.
Deu anys rovellant-nos, morts de fàstic.
Era una agonia.
Però tu ets just el que ens calia!

SRA. POTTS
Bon profit!
Bon profit!
El cel sigui beneït!
Ai Senyor, quina il·lusió!
Tot ha d’estar net i polit.
Voldrà te,
que és molt bo.
Ningú ho sap millor que jo!
Que les tasses facin via:
jo ja bullo d’alegria!

Estaré
aviat.
Valga’m déu: si l’heu tacat!
Afanyeu-vos, perquè cal que aquesta nit
estigui tot preciós.
¿Serà un terròs o dos,
“pour ma petite”?

TOTS
Bon profit!

SRA. POTTS
Bon profit!

TOTS
Bon profit!

Bon profit!
Bon profit!
Tot desig serà obeït.

Pàgina 378 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Diverses dibuixos

Són deu anys de no fer res
i ens desfoguem
amb un gran crit!
Què prendràs?
Estàs bé?
Et voldríem satisfer!
Mentre ens quedin energies,
que no et faltin cortesies!

Un per un.
Plat a plat.
Ja diràs: “Me n’he atipat!”.
I llavors podràs anar a pair-ho al llit!
Però, abans d’anar a fer nones,
menja menges bones.
Bon profit!
Bon profit!
Bon profit!
Molt bon profit!

Cruel·la De Ville - 101 Dalmates - Disney

Cruella De Ville
Cruella De Ville
La veus i t'espantes,
respires perill.
De cop i volta, el cor se't posa a mil.
Cruella, Cruella,
I et sents com un conill penjat d'un fil.
Vigila amb Cruella De Ville.

Primer li trobes fila de dimoni,
després quan t'has recuperat del xoc,
t'acabes adonant,
que allò t'està mirant.
Sents com si et clavés un cop de roc.
És com un vampir, és un escurçó,
hauria d'estar-se en una presó.
Sense ella el món seria més bonic.
Cruella, Cruella De Ville.

----------------------------------------------------------

[La7]Cruella De Ville
Cru[Re7]ella De Ville
La [La7]veus i t'espantes,
res[Re7]pires perill.
De [La7]cop i volta, el cor se't posa a [Fa#7]mil.
Cru[sim]ella, Cru[Mi7]ella,
I et [La7]sents com un conill penjat d'un [Fa#7]fil.
Vi[sim]gila amb Cru[Mi7]ella De [La]Ville.

Pri[do#]mer li trobes [do#/Sol#]fila de di[Fa#m]moni,
des[do#]prés quan [do#/Sol#]t'has recuperat del [Fa#m]xoc,
t'a[Si7]cabes adonant,
que allò t'està mirant.
[Mi7]Sents com si et clavés un cop de roc.

És [La7]com un vampir,
és [Re7]un escurçó,
hau[La7]ria d'estar-se
en [Re7]una presó.
Sense [La7]ella el món seria més bo[Fa#7]nic.
Cru[sim]ella, Cru[Mi7]ella De [La]Ville.

Català

Doraemon (final)

Mireu, mireu les flors
com brillen amb el sol
us saluden dient: Bon dia!
Anem fent saltirons
i cantem la cançó:

Català

"la la la la la la.. la la i ro!"

Som els nens de la Terra
anem tots plegats per construïr
una ciutat de mervavella, fantasia, amor
i viurem sense oblidar mai aquesta il.lusió.

Som els nens de la Terra
ajunta les mans, farem tots plegats
un país de meravella, fantasia, amor
i viurem sense oblidar mai aquesta il.lusió.

Dos Mons - Tarzan - Disney

Busca sempre el que més t'estimes
dos mons, només un cor,
obre els ulls i creu en tu,
refia't del destí.

Un paradís mai descobert,
només l'amor hi és admès.
No hi ha maldat, si no en cal.

És allò que et porta a fer la vida,
dos móns, només un cor.
Obre els ulls i creu en tu,
refia't del destí.

La selva et dóna protecció,
el refugi de l'amor,
no hi ha maldat, si no en cal.

Treu la força, no et pots rendir
lluita pels que t'estimen.

Aixeca els punys, defensa't bé.
La vida comença i hauràs d'afrontar perills.

Quan una mare perd un fill,
li esclata el cor en mil bocins.

Un somni és mort, però dins del cor;
escoltes una veu que et crida,
dos móns, només un cor.
Obre els ulls i creu en tu,
refia't del destí.

====================================

Dos Mons II

Cap amor no pot tenir més força.
Dos móns, només un cor,
obre els ulls i creu en tu,
refia't del destí...

Català

El cercle sens fi - El rei Lleó

Des del dia que al món tu arribes
i et cega la claror del sol,
per veure tens
molt més del que veuràs
i més per fer del que la força et deixarà

Són molt més grans el tresors
del que mai es podran descobrir.
I sota el sol protector
mai hi haurà distinció.
Xics i grans tots allà conviuran.

En un cicle sens fi
que ens mou a tots
i encara que sols
haurem d´esperar
per poder trobar
el nostre gran llegat

Català
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en un cicle, un cicle
sens fi.

El cercle vital - El rei Lleó - Disney

El Cercle Vital (El Rei Lleó)

Des del dia que arribem a la terra
Amb ulls clucs avancem cap al sol
Veurem quelcom, però no ho veurem tot
Per fer hi ha el que mai no farem.
Hi ha més del que mai no tindrem
Per trobar hi ha el que mai trobarem
Però el sol roda en pau
En un cel safir blau
Gran i petit en un cercle infinit.

És el cercle vital
El que ens mou a tots
Per la por i la sort
Per la fe i l'amor
Fins trobar algun lloc
En una clariana
En el cercle
El cercle vital.

És el cercle vital
El que ens mou a tots
Per la por i la sort
Per la fe i l'amor
Fins trobar algun lloc
En una clariana
En el cercle
El cercle vital.

(Traducció i ajust: Marc Arambudo)

Català

Els colors del vent - Pocahontas - Disney

Tu creus que pot ser teva cada terra
i que la terra és morta i de tothom
però cada arbre, roca i criatura
té un cor, té una vida, té un nom.

Tu penses que només son persones
les persones que són igual que tu
però si d'un estranger el seu pas segueixes
aprendràs coses que mai no has conegut.

Has sentit el llop plorar a la lluna cel amunt?
O has vist el linx algun cop somrient?
Pots cantar amb totes les veus de la muntaya?
O també pintar amb tots els colors del vent?
O també pintar amb tots els colors del vent?

Correm enmig dels pins que el bosc amaga
Tastem tots els fruits dolços dels conreus
Gaudim de la riquesa que ens envolta
Per un cop, no preguntis el seu preu.

El riu i la tempesta els meus germans són
La garsa i la llúdria els meus amics
i estem els uns als altres molt units tots
en un cercle que no acaba ni te fi

Com d'alt aquest arbre creixerà?
Si tu el talles cau i mai no ho sabràs...

Cap llop sentiràs plorar a la lluna cel amunt

Català

No importa si ets blanc o bru de pell.
Cal cantar amb totes les veus de la muntanya
i també pintar amb tots el colors del vent...

Tu a la terra pots seguir,
i la terra pots tenir
si tu pots pintar amb tots els colors del vent.

(Traducció de Ramon Corretgé)

---------------------------------------------------

[Sol]
Tu creus que pot ser teva cada [mim]terra
i [Sol]que la terra és morta i de to[sim]thom
però [mim]cada arbre, roca i cria[lam]tura
té un [Re]cor, té una [sim]vida, té un [mim]nom.

[Sol]Tu penses que només son per[mim]sones
les [Sol]persones que són igual que [sim]tu
però [mim]si d'un estranger el seu pas se[lam]gueixes
apren[Re]dràs coses que mai no has cone[Sol]gut.

Has sentit el [mim]llop plorar a la lluna [sim]cel a[Do]munt?
O has [mim]vist el linx algun cop somri[sim]ent?
Pots can[Do]tar amb totes les [Re]veus de la mun[Sol]taya?[mim]
O tam[lam]bé pintar amb tots els colors del [Re]vent?
O tam[Do]bé pintar amb tots [Re]els colors del [Sol]vent?

Correm enmig dels pins que el bosc amaga
Tastem tots els fruits dolços dels conreus
Gaudim de la riquesa que ens envolta
Per un cop, no preguntis el seu preu.

El riu i la tempesta els meus germans són
La garsa i la llúdria els meus amics
i estem els uns als altres molt units tots
en un cercle que no acaba ni te fi

Com d'alt [Do]aquest arbre [lam]creixerà?
Si tu el [sim]talles cau i mai no ho sa[dom]bràs...

Cap llop sentiràs plorar a la lluna cel amunt
No importa si ets blanc o bru de pell.
Cal cantar amb totes les veus de la muntanya
i també pintar amb tots el colors del vent...

Tu a la [Doterra pots se[lam]guir,
i la [sim]terra pots te[Do]nir
si tu [lam]pots pintar amb tots [Re]els colors del [Sol]vent.

Ese es mi destino (b.s. Hercules)

Siempre yo sentí que en algún lugar,
hallaría un hueco esperando por mi.
Se que triunfaré y me aclamarán,
una voz me dice que yo debo estar allí.

Se que llegaré ese es mi destino,
esforzándome ya cercano estoy,
llegaré al final no me importa cuán,
al lugar de donde soy y a mi lugar me voy.

Se que llegaré ese es mi destino,
sólo un paso doy y más cerca estoy,
llegaré al final se muy bien a cual,
al lugar de donde soy y a mi lugar me voy.

Venceré al luchar, ese es mi destino,
me sabré enfrentar contra el mundo hoy,
lo voy a lograr ese es mi destino,
voy a ser un heroe, en mi lugar y allá me voy.

Canço dedicada a Ferràn Gonzàlez el noi que va
cantar la banda sonora de la peli en català i
castellà (no el Ricki Martin) i bon amic meu.

Castellà
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Estranys com jo - Tarzan

(Traducció oficial)

Allò que pots fer, també ho vull fer.
Descobreix-me tots els meus secrets.
Tot sembla tan fàcil, però no entenc res de res.
Tot em sembla tan familiar,
i tanmateix és molt llunyà.
Em veig per fi com tots em veuen.
Al vostre món m'hi esperen tantes coses.

Fes-me saber el que senten,
aquests estranys que tan s'assemblen a mi.
Vull saber d'on vénen,
aquests estranys que tant s'assemblen a mi.

Cada gest seu, cada cop que obre els ulls,
el meu cor batega més fort.
Com és que tinc aquest desig de ser prop d'ella?
No coneixia aquests sentiments,
són d'un altre món que ha de ser molt lluny,
on l'horitzó s'abraça al cel,
on hi ha una altra vida que m'espera.

Fes-me saber el que senten,
aquests estranys que tan s'assemblen a mi.
Vull saber d'on vénen,
aquests estranys que tant s'assemblen a mi.

Vine amb mi i et duré al meu món,
no has somniat res de tan bonic.
Que potser sents el mateix que jo per tu?
Vine amb mi, queda tant per descobrir...

Fes-me saber el que senten,
aquests estranys que tant s'assemblen a mi.
Vull saber d'on vénen,
aquests estranys que tant s'assemblen a mi.

Ho he de saber...

Català

Faig tard - Alícia al país de les meravelles

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Faig tard, faig tard.
Gairebé ja passa un quart!
Bon dia, no tinc temps.
Adéu!
Faig tard, faig tard, faig tard!

No, no, no, no, no, no, no!
Estic suant,
això és molt important!
Bon dia, no tinc temps.
Adéu!
Faig tard, faig tard, faig tard!

Català

Fill de l'home - Tarzan

Fill de l'home - Tarzan - (Traducció oficial)

L'energia per a ser fort,
i el talent per a ser el més llest,
has de descobrir-los amb el temps.
En aquest estrany viatge
et caldrà buscar els camins,
i tot sol has d'afrontar-los,
tot sol has de fer el cim.

Català

Fill de l'home, mira el cel.
Has d'anar amb el cap ben alt,
tu pots fer-ho, posa't dret.
Fill de l'home, un home tu seràs.

No tens pas qui t'aconselli ni et dugui de la mà,
però amb paciència i bon criteri
en un home et convertiràs.

Fill de l'home, mira el cel.
Has d'anar amb el cap ben alt,
tu pots fer-ho, posa't dret.
Fill de l'home, un home tu seràs.

Aprèn i ensenyaràs,
i a ensenyar n'aprendràs més.
Allò que estimes ara queda a prop.
Tot allò que imaginaves,
els sonmis que has tingut.
Ara el temps ja te'ls dibuixa
i els has de viure tu.

Fill de l'home, mira el cel.
Has d'anar amb el cap ben alt,
tu pots fer-ho, posa't dret.
Fill de l'home, un home tu seràs.

Al final,
fill de l'home,
en un home t'has tornat.

Fora - El Geperut de Notre Dame

(Traducció oficial)

FROLLO
El món és dur, el món es aspre.
Estàs ben sol, ningú no et vol
ves quina vida.
Jo sóc el teu amic.
Jo, que t'alimento i et vesteixo.
Jo, que per tu vetllo dia i nit.
Com puc protegir-te noi
a menys que et quedis sempre aquí,
ben lluny, aquí.
Estàs mal fet,

QUASIMODO
Estic mal fet,

FROLLO
Fa por de veure

QUASIMODO
Fa por de veure

FROLLO
i això són crims pels quals el món no sent cap pena.
Com és que no ho entens?

QUASIMODO
Vos em sabeu convèncer.

FROLLO
Fora et tractaran sols com un monstre.

QUASIMODO
Sóc sols un monstre

FROLLO
Sembles una bèstia sense cor.

QUASIMODO
Tan sols un monstre

FROLLO
Mai seràs algú com ells, no pots canviar-te,

Català
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ets així, no fugis de mi.
Queda't amb mi.
Fes el que et dic,
no pots marxar d'aquí. QUASIMODO
No fujo,
Em quedo.

Marxar d'aquí.

...

QUASIMODO
Rere les finestres, rere aquests empits sagrats,
miro com la gent de baix passegen.
M'he passat la vida contemplant-los d'amagat,
m'he inventat les coses que no em deien.
He pogut memoritzant els rostres,
ja els conec encara que no em veuen.
He viscut dient-me com deu ser passar un moment
prop d'on són ells,
voltar com ells.

A fora, a la llum del sol.
Sols un dia a fora,
un moment tan sols
feliç de viure fora,
per sentir-me com la gent.
Què puc dir?
Com deu ser?
Què se sent allà al carrer?

A fora veig fusters i teixidors amunt i avall,
volto pels terrats i veig com viuen.
Sempre estan cridant i escarressant-se pel treball.
Déu els ha fet sans, ¿per què no riuen?
Si mai fos dintre seu
viuria cada dia...

A fora, passejant pel món,
dia i nit a fora,
un home qualsevol,
que és viu a totes hores.
Sols això, res més,
m'hauríeu fet content,
fent-me ser
com la gent.
No perdré
cap moment.
Ja sabré
què se sent allà al carrer.

Fushigi Yûgi (1r ending)

Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d´un bell somni mort feia molt de
temps. Mai m´hauria imaginat que jo podria, tenir la inmensa sort, de retrobar-te. Entre la
moltitud miraves fixament la noia que duia el meu pantinat, una noia especial que et
seduïa, per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairabé a l´instant
que era jo l´escollida i venies amb mi. I la intensitat, dels bategs del cor, fan bullir la sang
per tot el meu cos. M´he de mantenir, ben ferma i resistir, he de procurar no perdre el
control. Però no corris tan, que m´espantaràs, sóc com un gatet perdut el l´univers. Però si
la dolçor l´aboques sobre mi, no m´escaparé i seré un gatet tranquil, meeeeeeu....

Català

Fushigi Yûgi (1r opening)

Balla i enlaira´t, Suzaku, ets un miracle.
 Una gran llegenda s´ha posat en moviment, revelant l´ésser i qui sóc en realitat. Un eco
molt llunyà em diu t´estimo i em duu al teu costat, el meu esperit es desfà, tot inundant de
llum, un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m´estimo tan, que estimo
tan. No hi ha cap somni tan impossible que, no es pugui fer, real. A cegues i penso que
l´amor ho salva tot, ho salva tot. Obre la porta de la ment cap a l´infinit.

Català

Fushigi Yûgi (4t ending)

Tot torna a començar de nou, aquest conte tan bonic. Aquí comença el paradís, comença
a partir d´aquí. De seguida que obro els ulls i et trobo a aquí al costat, vull agraïr aquest
moment, perquè estic amb tu. Has de portar alegria, per tot arreu del món, sigues com
ets, no vulguis ser, com ningú més. Ja veuràs com pots ser feliç si vols, i podràs riure i
cantar sense parar. Podràs ser molt feliç si ho desitjes, jo sóc feliç si estic amb tu, quan
estic amb tu, sóc feliç, sóc molt feliç. Els cors que saben estimar, ens construiran un futur,
i així desapareixarà, el programa del destí. Sempre que pugui tenir algú, per dir-li bona nit,
la vida m´anirà molt bé, i tindrà sentit. Fas un munt de coses, i et diverteixes molt, sigues
com ets, no vulguis ser, com ningú més. Ja veuràs com pots ser feliç si vols i podràs riure
i cantar sense parar, podràs ser molt feliç si ho destijes, jo sóc feliç, si estic amb tu, quan
estic amb tu, sóc feliç, sóc molt feliç. Tot torna a començar de nou aquest conte tant
bonic, aquí comença el paradís, comença a partir d´aquí.

Català

Fushigi Yûgi (4t opening)

La força que em dónes tu, fa que encara sigui a aquí, m´omples de la teva llum, sense tu
no hi ha coratge no Oh!oh! La claror que veig allà lluny i que em mostra on puc anar, tot
m´ho has ensenyat tu, els ulls que van avançant. Són els únics que no m´ensenyin a
venir, qui s´ho havia d´esperar ara tot cobra sentit. Tot i que no estiguem junts, i m´aparti
lluny de tu, el meu cor s´escaparà, per empendre un nou món. Tinc les ales per volar,
perquè me les dónes tu, l´amor teu ja sé d´on vé, és una constel·lació Oh!Oh! Quan
començo a caminar sol, sempre molt fred tinc al cor, vull tornar a ser el d´abans, quan no
et coneixia bé. Digues´m si aquest sentiment tant dolorós, durarà encara molt temps i el
patiré per sempre més. Sigui com sigui el futur, vingui el que pugui venir jo continuaré
creient, tan sols en els teus ulls. La força que em dónes tu, fa que encara sigui a aquí,
m´omples de la teva llum, i em dónes cotatge. Si mai ningú et vol fer mal, jo t´ajudo, vindré
corrents cap a tu amb les meves mans. Aquesta angoixa que m´omple tot el cor, em fa
viure enmig d´un plor sense tu no sé on anar. Tot i que no estiguem junts i m´aparti lluny
de tu, el meu cor s´escaparà, per empendre un nou món. Tinc les ales per volar, perquè
me les dónes tu, l´amor teu ja sé d´on vé, és una constel·lació.

Català

Gaston - La Bella i la Bèstia

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

LEFOU
Ostres! Fa pena de veure’t, Gaston,
quan se t’abaixen els fums.
Pensa que aquí tots voldrien, Gaston,
un cos tan ple de volums.

Ningú en tot el poble no és tan admirat.
En tu té tothom molta fe.
Tots et respecten i et tenen temor.
I no cal preguntar-se per què.

Que traçut és Gaston!
I que astut és Gaston!
I ningú no té un coll tan gruixut com Gaston!
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Per això no n’hi ha cap que l’iguali.
Ell és l’autèntic, el gran.
Si ho preguntes a Tom, Dick o Stanley,
de seguida et diran en l’equip de qui estan...

TOM, DICK i STANLEY
Jugadors com Gaston
no n’hi ha dos, com Gaston.

LEFOU
I ningú no té un sot al mentó com Gaston!

GASTON
S’ha d’admetre que sóc intimidatori!

TOTS
Oi quin gran noi, en Gaston!

Fem cinc “Hurras”!
Fem deu “Hip-hips”!

LEFOU
Davant d’en Gaston,
tots es queden petits.

TOTS
Amb el puny, en Gaston,
va molt lluny, en Gaston!

COL·LEGA
I quan lluita, mossega i fa un gruny, en Gaston!

NOIES XIMPLETES
Una massa de músculs massissa.

GASTON
Tinc prou bíceps per a qualsevol duel.

LEFOU
No hi ha ni un gram de carn malaltissa.

GASTON
Tinc tots els racons del meu cos plens de pèl!

COL·LEGUES
El terror és Gaston!

VILATÀ
Però té humor, en Gaston!

LEFOU
Competir sempre és un gran error, amb Gaston!

GASTON
Especialment sóc bo fent escopinades.

TOTS
Deu punts per Gaston!

GASTON
Quan era petit, em prenia vint ous
cada dia, per fer-me més alt.
Però ara, que ho sóc, ja me’n prenc trenta-dos:
estic fet un bon tros d’animal!

TOTS
El trabuc d’en Gaston
no té truc. Oi, Gaston?

LEFOU
Però, en canvi, li treu tot el suc, en Gaston!

GASTON
Casa meva està plena de cornamentes!

TOTS
Torna-ho a dir!

Qui és l’estrella d’aquí?
Som-hi un altre cop, nois:
qui és l’heroi entre herois?

Només hi ha un home deu.
Qui pot ser? No ho sabeu?
Els seus fans i companys ho diran.

Un sol home al poblat és tot ell qualitat.

LEFOU
Ell es diu G-A-S... T...
G-A-S-T... I...
G-A-S-T-O... Oh!

TOTS
Gaston!

La bola del Drac - Inici (País Valencià)

Si vols descobrir
la bola del drac
has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar.
Hauràs de lluitar la bola del drac
és un gran misteri que ens pot capficar.

Cap a un món d´encís i un país encantat
anirem sense parar, sempre cap avant.
En moltes coses noves
ens podrem transformar
Viatjarem per l´espai amb un núvol sideral
l´aventura comenca,
anem-la a buscar, anem, anem, anem, anem.

Per mars i per montanyes
i per tot l´univers
intentarem trobar les set boles del drac
i al final segur
les boles del drac seran nostres.

Intentem-ho sense cap por uneix-te a Goku
no hi ha perill
sempre avant i amb molt de valor
s´obrin fronteres noves
s´arriba a un món millor,

Si vols descobrir
la bola del drac
has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar.
Hauràs de lluitar la bola del drac,
és un gran misteri que ens pot capficar.

Cap un món d´encís i un país encantat
anirem sense parar, sempre cap avant.

Català

La cançó del no-aniversari - Alícia al país de les meravelles

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Feliç no-aniversari
per mi!
Segur?
Doncs sí.
Bé, tu!

Feliç no-aniversari
per tu!
Vols dir?
Segur!
Ah, sí!

Ho haurem de celebrar
bevent un altre glop de te.
Feliç no-aniversari per tu!

Català

Pàgina 383 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Diverses dibuixos

Estimats companys:
tots fem anys
un dia.

T’hi fixes?
Un sol dia, en tot un any!

Ah!
Però hi ha 364 no-aniversaris!

I això és el que hem vingut a celebrar!

Feliç no-aniversari...
Per mi?
Per tu.
Feliç no-aniversari...
Per mi!
Per tu.

Doncs bufa i pensa algun desig
que creguis oportú.

Feliç no-aniversari
Per tu.

La cursa dels cactus - Alícia al país de les meravelles

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Gira, roda, dins i fora.
Tu t’hi has d’afegir:
si vols assecar-te,
no hi ha lloc millor que aquí.

Dins i fora, gira, roda.
Veus que original?
No hi ha hagut principi
ni tampoc hi haurà final.

... corre, salta i bota.
No et pots avorrir!
Vam sortir demà.
Jo crec que arribarem ahir.

Volta, volta i voltaràs
fins vés a saber quan.
Estaves a darrere
i ara et trobes a da...

Gira, roda, dins i fora.
Tu t’hi has d’afegir:
si vols assecar-te,
no hi ha lloc millor que aquí.
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La Marxa del Coronel Hathi  - El Llibre de la Selva

La cançó dels elefants
(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

El treball del regiment
no està pas tan malament:
desfilem formats
per turons i prats
amb propòsits militars!
Amb propòsits militars!

D’un en un o en batalló
explorem cada racó.
I quan fem un pas
ho deixem tot ras
a l’estil dels militars!
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A l’estil dels militars!

(REPRESA)

Oh, marxem per aquí i per allà,
sense cap trajecte clar.
Si sentiu remor
entre l’espessor,
és la marxa militar!
És la marxa militar!

Som un grup de paquiderms
valerosos, grans i ferms.
Preferim abans
travessar pantans
que agafar-nos un descans!

Les Brases - El Geperut de Notre Dame

(Traducció oficial)

Beata Maria,
ja saps que sóc un home bo,
tinc l'orgull de dir-me bon cristià.
Beata Maria,
ningú no hi ha més pur que jo,
en mi no trobo rastre de pecat.
Doncs diga'm, Maria,
què pretén ballant així.
Juga amb la meva anima com vol.
La sento, la miro,
el sol que encén els seus cabells
em deixa abandonat al seu control.

Les brases, m'abracen,
tinc brases dins la carn.
Se'm claven espases
que em porten cap al mal.

Jo no he pecat,
jo no he fet res.
La culpa és seva,
sí, és ella qui m'ha encès!
Jo no he pecat,
és déu qui ho fa,
posant a prova la virtut del ser humà.

Defensa'm Maria,
que estic sotmès al seu govern.
No veus que se m'està cremant el cor?
Sotmet Esmeralda,
que tasti el foc de tot l'infern
o fes que sigui meva fins la mort.

...

Infama gitana
és hora de triar.
Apio a les brases.
Rendeix-te o cremaràs!
Déu apiada't de tot.
Déu apiada't de mi.
Si no és sols per mi
ja pot cremar.
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Part d'aquell món - La Sireneta

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Mira què tinc.
Oi que és curiós?
Mai no hauràs vist res tan meravellós.
Mai no t’hauries pensat
que jo, aquí dins, tinc de tot!

És un tresor
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vast i complet.
Quantes sorpreses, en un sol indret!...
Ara mateix deus pensar
–Oi?–: “Ella té de tot!”.

Tinc objectes de totes les menes.
Són andròmines, trastos, invents.
Si vols estris així,
n’hi ha desenes!

Però tant és,
no en tinc prou.
Vull molt més...!

Vull descobrir
gent de tot arreu.
Veure com són
i esbrinar com dansen,
com es desplacen a
–No me’n recordo–... Ah, peu!

Moure’s nedant
pot ser tan pesat...
Ells, amb les cames,
s’enfilen, salten,
fan passejades pel
–He oblidat el nom–... Prat!

Vull escapar.
Vull alçar el vol,
veure la terra, l’aire i el sol.
Lliure, al carrer,
vull ser també
part d’aquell món!

¿Què puc donar,
per viure allà,
fora de l’aigua...

... i sentir el vent
suau i calent
sobre la pell?

Crec que els humans
són tolerants.
Crec que no
renyen mai les filles.
Presumides. Somiadores.
Noies radiants!

En vull saber més.
Els conec tan poc!...
Vull fer preguntes,
trobar respostes:
d’on prové l’escalfor d’aquell
–com es diu?– foc!

Com ho sabré?
Quan podrà ser?
M’encantaria viure també...

... fora del mar.
Jo vull ser part,
part d’aquell món!

Pintem els rosers de roig - Alícia al país de les meravelles

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Tots els rosers de roig,
pintem els rosers de roig.
Amb tot detall,
amunt i avall.
Així faran més goig.
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Pintem els rosers de roig...
Pintem els rosers de roig.

Oh... Totes de carmesí,
les roses d’aquest jardí.
Això no és bo.
Ai, pobra flor.
De fet, es pot morir.
És trist, però tot i així...
pinta-les carmesí.

Roig, roig, roig.
Roig, roig, roig, roig.

Tots els rosers de roig,
pintem els rosers de roig.

Però si és nociu,
¿per quin motiu
estan pintant de roig?

Eh?! Oh! Bé: el cas és, senyoreta, que hem plantat
rosers blancs per error. I...

La reina els vol vermells,
s’estirarà els cabells.
Si veu el nyap...
Si mai ho sap...
Segur que ens talla el cap.
Per tant, és un bon consell...
pintar tot això vermell.

Totes de carmesí,
les roses d’aquest jardí.
Donem per fet
que és un secret,
ningú no ens pot sentir.
Doncs les roses d’aquest jardí...
Sí, totes de carmesí!

Ni verd.
Ni groc.
Ni gris com un roc.
Les roses, de carmesí!

Què et cal de debò? - El Llibre de la Selva

(La cançó de l'ós Baloo)
(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Pregunta’t què et cal de debò:
el simple, el bàsic... tot això.
I mai més no tindràs un dia gris.
Vull dir que... què vols de debò,
si la natura et dóna allò
que cal per sobreviure i ser feliç?

Jo dormo a la fresca
i em banyo en el riu.
Aquí tens de tot, noi:
has de ser viu!

Si et ve de gust, de bon matí,
trobarem mel per compartir.
Més tard, quan vulguis un bon dinar,
només et cal allargar la mà.
Formigues: tasta-les!

Ja veus que tot allò que et cal és a l’abast,
al teu abast.

Pregunta’t què et cal de debò:
el simple, el bàsic... tot això.
I mai més no tindràs un dia gris.
Vull dir que... què et cal de debò,
si tens un ós trempat com jo
que fa d’aquesta jungla un paradís?
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...

Vull dir que tot allò que et cal és a l’abast,
al teu abast!

...

T’adonaràs que és innecessari.
Doncs molt millor:
ja no has de pensar-hi.
La vida m’ha ensenyat
que aquí tinc tot allò que em cal de veritat!

Pregunta’t què et cal de debò:
el simple, el bàsic... tot això.
I mai més no tindràs un dia gris.
Vull dir que... què et cal de debò,
si tens un ós trempat com jo
que fa d’aquesta jungla un paradís?

Seguint el líder - Peter Pan

(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Tots seguim el líder, el líder, el líder.
Anem seguint el líder
a tot arreu on va.
Tee-dum, tee-dee, a-teedle-ee-do-tee-dee.
Tee-dum, tee-dee. Nosaltres juguem així.
Tee-dum, tee-dee. Paraules fàcils de dir
són el teedle-ee-dum i el teedle-ee-do-tee-dee.

Tee-dum, tee-dee, a-teedle-ee-do-tee-dó.
Som un per tots, i tots per la diversió.
Marxem plegats en línia de batalló
amb el teedle-ee-dum i el teedle-ee-do-tee-dó.

Tots seguim el líder, el líder, el líder.
Anem seguint el líder
a tot arreu on va.
Farem la guerra als indis, als indis, als indis.
Farem la guerra als indis:
ho mana el capità.

Tee-dum, tee-dee, a-teedle-ee-do-tee-dee.
Marxem lleugers i no ens cansarem de dir:
Tee-dum, tee-dee, a-teedle-dee-deedle-dee-dee.
Oh, i el teedle-ee-dum i el teedle-ee-do-tee-dee.
Oh, i el teedle-ee-dum i el teedle-ee-do-tee-dee.
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Seré el Rei Lleó (I Just Can´t Wait to Be King)

SERÉ EL REI LLEÓ
( I Just Can&#8217;t Wait to Be King -  El Rei Lleó)

Simba
Quan sigui gran el Rei seré,
i molta por faré,
Zazu
Doncs de moment mai hi ha hagut,
un rei tan poc pelut.

Simba
Sóc el més fort i el més valent,
sóc ràpid com el vent.
Seré un ferotge i gran felí,
mireu tots quin rugit: rrroar!

Zazu
Doncs a mi em sembla un crit ben esquifit!
Simba
Oh! de gran jo seré el Rei Lleó!
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No vull que em diguin,
el que he de fer.
No vull que em diguin,
com hauré de ser.
Vull ser lliure i fer el meu camí.
Vull ser lliure i viure el meu destí.

Zazu
S&#8217;acosta l&#8217;hora en què potser,
hauríem de parlar.
Simba
A mi no em calen els consells,
no els vull pas escoltar.

Zazu
Si creus que així el teu mandat,
serà molt apreciat.
Ben lluny d&#8217;aquí jo marxaré,
i més feliç viuré.
Aquest reiet em fa perdre els estreps!
Simba
Oh! de gran jo seré el Rei Lleó!

Tots cap a l&#8217;esquerra.
Tots cap a la dreta.
Tota aquesta terra,
és la meva meta.

Cor
Crideu ben fort arreu, sense dubtar.
Que ho sentin des dels boscos fins al mar.
Canteu-li al rei Simba la cançó:
Oh! de gran ell serà: Rei Lleó! (3)

(Adaptació i traducció:Roser Salietti)

Shin Chan

Sóc graciós, divertit
sóc genial
i tothom s´enfada molt amb mi!!  (Shin Chan!!)
Sóc un nervi que no para en tot el dia i no deixa d´empipar! (Shinozuke!!)
Quan es tracta de lligar..
deixeu-me fer a mi..
siguin tres o siguin quatre
 l´energia no s´acava!

Escolta maca
escolta maca
a mi no m´agrada el pebrot!
Quina trompa, mira quina trompa
troooooompaa, troooooompaa i tothom....
sap sóc Shin-Chan

Venir, venir, venir, venir
em veuen i s'en van
ei que jo sóc un nen genial,
si vens amb mi et divertiràs.
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Shin-Chan

 [Sol]Sóc graciós, divertit
Sóc genial i tothom s'en[Mim]fada molt amb mi
Són un [Do]nervi que no para
en tot el [Re]dia i no deixa d’empi[Sol]par.

Quan es [Sol]tracta de lli[Mim]gar
dei[Do]xeu-me fer a [Re]mi
siguin [Sol]tres o siguin [Mim]quatre
l’ener[Do]gia no s’a[Re]caba.

Es[Do]colta, maca, escolta maca,
a [Sol]mi no m’agrada el pebrot.

Català
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[La]Quina trompa! Mira quina trompa!
[Re]Trompa! Trompa!
Tothom sap [Do]que sóc en Shin-[Re]chan!

[Sol]Pànic, pànic! Pànic, pànic!
Em [mim]veuen i se’n van.
[Do]Ei. Que jo sóc un nen genial.
[Re]Si véns amb mi et diverti[Sol]ràs.

Un món perfecte - L'Emperador i les seves bogeries

(Traducció oficial)

VEU (Hi ha) tirans sense manies,
i dictadors absolutistes,
de sang blava (p'ro amb) cervells com els mosquits.
(Hi ha) monarques miserables,
amb uns costums tan deplorables,
que (ni els) micos (no els) voldrien obeir.
Ell va néixer per manar,
pe(rò és) el rei més popular
en mil anys d'història del vell continent.
Un miste(ri i)nescrutable,
aquest rei tan formidable.
No (n'hi ha) cap de tan perfecte com (ho és) ell!
I tant!

És el gran senyor d'aquest poble!
És el més genial (i el) més noble!
Ell és l'alfa (i és) l'omega; és diví.
(I en) aquest món ideal
tot el (que ell) vol es fa real.
I (si el) món és ideal es deu a ...
KUZCO ...mi!
VEU Com es diu?
COR Kuzco!
VEU És tan viu!
COR Kuzco!
VEU És el rei d'aquest món!
COR Kuzco!
VEU És el més genial!
COR Kuzco!
VEU Sí!

VEU Com es diu?
COR Kuzco!
VEU Kuzco!
COR Kuzco!
VEU Com es diu?
COR Kuzco! Kuzco!
VEU És el més genial!
COR Kuzco!
VEU No sabeu (que és) el rei d'aquest món?
COR Kuzco!
VEU UOA! Sí! UAU!
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Un mon tot nou, Aladdin

Alan Menken

Aladdin: Vols conèixer un món nou
        on podries ser lliure
        vine amb mi, decideix-te
        volarem a un nou futur.

        S’obriran als teus ulls
        milers de meravelles
        envoltats per estrelles
        entre els núvols viatjarem
        a un món millor
        un món feliç ple d’il·lusions
        ningú ens aturarà haurem trobat
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        allò que tant buscàvem.

Jasmine: Un món millor
        que mai no havia imaginat
        avui he despertat i m’he adonat
        que junts podem trobar un món millor.

Aladdin: Junts podem trobar un món millor.

Jasmine: Lluna i sol s’han trobat
        es de nit o es de dia
        sóc com el vent que ens guia
        tot el mar vull travessar

        un món millor                      Aladdin: Agafats de la mà
Jasmine: Anar volant fins l’horitzó        Aladdin: Cada instant m’enlluerna

Jasmine: Sóc un estel fugaç
        no puc tornar
        a un palau que viu d’esquena al món.

Aladdin: Un món millor                    Jasmine: Ple d’amor i amistat
Aladdin: On no hi ha prínceps ni bufons   Jasmine: ets la força que em falta

Junts  :Junts el podem trobar
        molt aviat
        deixa’m descobrir aquest món amb tu.

Aladdin: Un món millor    Jasmine: Un món millor

Aladdin: per compartir   Jasmine: per compartir

Aladdin: per somiar  Jasmine: per estimar

Junts  :per tu i per mi.

Voldria ser com tu - El Llibre de la Selva

Voldria ser com tu (La cançó del mico) - El Llibre de la Selva
(Traduïda i ajustada per Vicenç Vidal-Forner)

Aquí tens el rei del ritme, noi:
un tipus im-por-tant!
És un honor ser superior.
Però, com tot, t’acaba cansant.

Jo vull molt més que això, nano,
vull viure en un poblat.
Vull ser tal com els homes són.
Fer el mico ja s’ha acabat!

Oh, oobee doo,
voldria ser com tu!
Vull caminar com tu,
ser algú. Tu!
Estic segur
que fa per mi
aprendre a ser un humà com tu!

No et facis el ximple, nano.
He fet un tracte amb tu!
T’ho he dit fa poc: la flor del foc
desitjo com ningú!

Au: digues què cal fer, nano.
Vinga: digues què he de dur.
Parla, confessa. Tinc molta pressa
per ser, per fi, com tu!

Tu!
Voldria ser com tu!
Jo vull parlar com tu,
ser algú. Tu!

Estic segur
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que fa per mi
aconseguir ser un monarca així.
Aconseguir ser un humà com tu!
Aconseguir ser un monarca així!

Vull viure d´aventures

Intro: Do

Do      Lam Sol Lam  Do    Lam  Sol   Lam
Tot és molt fabulós, misteriós, somniador
        Rem                Fa               Sol
jo vull fer amb tu aquest viatge estrany i molt llunyà.

Do      Lam  Sol Lam      Do  Lam      Sol   Lam
Has de viure ben despert, no mirar cap enrere mai
        Rem           Sol              Do    (Do7)
només així ben a l´aguait podràs triomfar.

           Mi                                 Lam
Aixeca el cap, omple´t el pit si vols que t´estimi
           Rem                              Sol   Sol#
l´amor és fort i resplandent, has de ser valent.

      Do          Mi       Lam               Do
Vull viure d´aventures, i vull viure-les amb tu
Fa            Sol          Do
   perquè sé que també ho vols.

    Do                                 Lam
Tothom vol sentir amor i tenir joia al cor
   Fa           Sol#                 Do
però per aconseguir-ho abans hauràs de lluitar.

    Do                                         Lam
Ja sé que ho faràs per mi, perquè vols el meu amor
      Fa             Sol  Fa                      Sol#
si estàs allunyat de mi, pensa que amb la teva absència
                Do   Rem Sol Do
el meu cor és trist.

Català

Yawara (Cinturó negre)

(Cançó de la Ginger de Cinturó Negre)

kuchibiru ni MERODI itsu shika kizamu yuugure
machi wo mi-oroseba kimi no sugata mieru
akiramekirenai
yume no KAKERA sutenaide
mo ichido sono mune
atatame naoshite yo......
kousaten no hito no nagare
ima, dare, doko, nani shiteru?
suna no naka no DAIYAMONDO
sagasu mitai na tokimeki

* Miracle Girl
kiseki wa itsudemo kimi no HAATO shidai
Miracle Girl
hitomi no negai wa itsuka kanau hazu yo
wow wow, Miracle Girl

munashisatte koto ni madowasarenaide ite ne
me ni mieru mono ga subete to iwanaide...
shite hoshii koto wo
shite agerareru ENAJII
sore wa kaze no naka
kimi wo matte iru sa
kokoro no naka hirogaru sora

Japonès

ai, yume, mirai, uzumaku
mizu no ue no namida no iro
fui ni kagayaki wo masu yo

** Miracle Girl
BARA no kuchibiru ni hohoemi ukabereba
Miracle Girl
tsui sakki made no kimi ga kawaru hazu sa
wow wow, Miracle Girl

* ** Repeat
Miracle Girl

Singer: Nagai Mariko
Lyricist: Airin
Composer: Fujii Kouichi/Hirokazu(?)
Arranger: Negishi Takayuki

Diverses espanyoles

A fuego (Extremoduro)

A FUEGO

A fuego lento no se calientan mis huesos y bajé al infierno a ver cómo se cuecen tus
besos
cansado de buscar un trocito de cielo
lleno de pelos.

Y a deshora sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día

¿Dónde están los besos que te debo?
En una cajita;
que nunca llevo el corazón encima
por si me lo quitan.

Me salgo de mi casa,
me estrello contra la acera;
no puedo recordar qué clase de mundo hay fuera:
salté por la ventana buscando una liana
-¡Árbol va!- y Tarzán al suelo.

Y harto de buscarte siempre a oscuras
y de volverme en puro hielo
tiré toda mi vida a la basura,
y ni las ratas se la comieron.
Nadie me persigue pero yo acelero.
Llaman a mi puerta y yo ya a nadie espero.

Pero ¿dónde están los besos que te debo?
En una cajita;
que nunca llevo el corazón encima
por si me lo quitan.
Pero ¿dónde están los besos que me debes?
En cualquier esquina,
cansados de vivir en tu boquita
siempre a la deriva

Y llega en tu braguita el amor de visita y en mis pantalones entre los cojones.
Voy a tatuarme ,azul, una casita
para que allí vivan nuestros corazones.

Y a deshora sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día.
¿Dónde están los besos que te debo?
En una cajita;
que nunca llevo el corazón encima
por si me lo quitan.
Pero ¿Dónde están los besos que me debes?
En cualquier esquina,
cansados de vivir en tu boquita
siempre a la deriva
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Cuando ya no puedo más saco para respirar
un ratito el corazón, que lo tengo en carne viva;
sólo un poco de calor hace que me vuelva a la vida
y lo pongo a secar al sol escondido en un renglón.

Y a deshora sale el sol alumbrando una esquina y alegrándome el día.

¿Dónde están los besos que te debo...?

Ansiedad

(Nat King Cole)

Ansiedad de tenerte en mis brazos
musitando palabras de amor.
Ansiedad de tener tus encantos.
En la boca volverte a besar.
Tal vez está llorando mi pensamiento.
Mis lágrimas son perlas que caen al mar.
El eco adormecido de este lamento
hace que estés presente en mi soñar.
Quizás estés llorando al recordarme,
y estreches mi retrato con frenesí.
Hasta tu oído llegue la melodía salvaje,
del eco de la pena de estar sin tí.

Castellà

Bésame mucho

Bésame,
bésame mucho
como si fuera esta noche
la última vez
Bésame,
bésame mucho
que tengo miedo perderte
perderte después.
~ repite ~

Quiero tenerte muy cerca
mirarme en tus ojos
verte junto a mí
piensa que tal vez mañana
yo estaré lejos,
muy lejos de aquí.

Bésame,
bésame mucho
como si fuera esta noche
la última vez
Bésame,
bésame mucho
que tengo miedo perderte
perderte después.

Castellà

Camino verde

Hoy he vuelto a pasar
por aquel camino verde
que por el valle se pierde
con mi triste soledad.

Hoy he vuelto a rezar

Castellà

a la puerta de la ermita
y pedí a la virgencita
que yo te vuelva a encontrar.

En el camino verde,
camino verde
que da a la ermita
desde que tú te fuiste
lloran de pena
las margaritas.

La fuente se ha secado
las azucenas
están marchitas
en el camino verde,
camino verde
que da a la ermita.

Hoy he vuelto a pasar
por aquel camino verde
y en el recuerdo se pierde
toda mi felicidad.

Hoy he vuelto a grabar
nuestros nombres en la encina
he subido a la colina
y allí me he puesto a llorar.

En el camino verde,
camino verde
que da a ala ermita
desde que tú te fuiste
lloran de pena
las margaritas.

La fuente... etc.

Candilejas

Tu llegaste a mi, cuando me voy;
Eres luz de Abril, yo tarde gris.
Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol;
Trajiste a mi, tu juventud, cuando me voy.

Entre candilejas te adoré,
Entre candilejas, yo te amé;
La felicidad, que diste a mi vivir se fue,
No volverá, nunca jamas, lo se muy bien.

Castellà

Cuando un amigo se va

Cuando un amigo se va
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.

Cuando un amigo se va
queda un tizón encendido
que no se puede apagar
ni con las aguas de un río.

Cuando un amigo se va
una estrella se ha perdido
la que ilumina el lugar
donde hay un niño dormido.

Cuando un amigo se va
se detienen los caminos
se empieza a revelar
el duende manso del vino.

Cuando un amigo se va
galopando su destino
empieza el alma a vibrar,
porque se llena de frío.
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Cuando un amigo se va
queda un terreno baldío
que quiere el tiempo llenar
con las piedras del hastío.

Cuando un amigo se va
se queda un árbol caído
que ya no vuelve a brotar
porque el viento lo ha vencido.

Cuando un amigo se va
queda un espcaio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.

Cuando vuelva a tu lado

Cuando vuelva a tu lado
no me niegues tus besos
que el amor que te he dado
no podrás olvidar.
No me preguntes nada
que nada he de explicarte
que el beso que negaste
ya no lo puedes dar.

Cuando vuelva a tu lado
y estés sólo conmigo
las cosas que te digo
no repitas jamás,
por compasión...
Une tu labio al mío
y estréchame en tus brazos
y cuenta los latidos
de nuestro corazón.
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Cuentame

Re Re4 Re Rem9 Re Re4 Re
Rem9 Re Re4 Re
CUENTAME,
Rem9 La La9 La
COMO TE HA IDO,
La9 Sol Sol9
EN TU VIAJAR,
La La9 Re Re4 Re
POR ESE MUNDO DE AMOR.

Rem9 Re Re4 Re
VOLVERAS,
Re4 La La9 La
DIJE AQUEL DIA,
La9 Sol Sol9
NADA TENIA,
La La9 Re Re4 Re
Y TU TE FUISTE DE MI.

Rem9 Fa#m Sim
HABLAME DE LO QUE HAS ENCONTRADO,
Fa#m Sim
EN TU LARGO CAMINAR,
Sol La Re
CUENTAME
La
COMO TE HA IDO
Sol
SI HAS CONOCIDO
La Re
LA FELICIDAD.
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Sol La Re
CUENTAME... (BIS)

Re Re4 Re
Rem9 Re Re4 Re
COMO ESTAS,
Re4 La La9 La
SIN UN AMIGO,
La Sol Sol9
TE HAS CONVENCIDO
La La9 Re Re4 Re
QUE YO TENIA RAZON.

Re4 Re Re4 Re
ES IGUAL,
Re4 La La9 La
VENTE CONMIGO,
La9 Sol Sol9
AUN SIGUE VIVO
La La9 Re Re4 Re
TU AMOR EN MI CORAZON.

HABLAME DE LO QUE HAS ENCONTRADO,
EN TU LARGO CAMINAR,
CUENTAME COMO TE HA IDO,
SI HAS CONOCIDO LA FELICIDAD.
CUENTAME COMO TE HA IDO,
SI HAS CONOCIDO
La Fa#m
LA FELICIDAAAAAAD.....
Sol Fa#m
QUE SOÑABA, SIN CESAR Y ACERTE.
Sol
YA LO VES, Y UN AMOR EN MI SER
La
REPETIA, EN UN NUEVO DIA,
VOLVERAS, EN UN NUEVO DIA,
VOLVERAAAAAS....
Sol La Re
CUENTAME .... (3 VECES)

Don diablo

Miguel Bosé

Don Diablo se ha escapado
tú no sabes la que ha armado
ten cuidado yo lo digo por si

anda por rincones
o se esconde en los cajones
de la presa que decida conseguir

seguid, si sigue así yo se lo voy a decid
que le cante a mi niña
como gozo cuando guiña
yo quisiera darle un beso chiquitín
con un swing por aquí, por allí
un beso chiquitín con un swing, sí!
un beso chiquitín con un swing

me agarra muy suavemente
me atrapa en un tris tras
no tiene moral y es difícil de saciar
le gusta, y todo lo da

Don Diablo que es muy cuco
siempre sale con el truco
del futuro colorado colorín

los encanta poco a poco
a cualquiera vuelve loco
recibidle si te empieza a perseguir

seguid, si sigue así yo se lo voy a decir
que le cante a mi niña
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como gozo cuando guiña
yo quisiera darle un beso chiquitín
con un swing por aquí, por allí
un beso chiquitín con un swing, sí!
un beso chiquitín con un swing

me agarra muy suavemente
me atrapa en un tris tras
no tiene moral y es difícil de saciar
le gusta, y todo lo da

Don Diablo que se esfuma
y se afeita con espuma
en su forma que le gusta presumir

anda tras de ustedes
y usará de mil placeres
para ver como los puede conseguir

seguid, si sigue así yo se lo voy a decid
que le cante a mi niña
como gozo cuando guiña
yo quisiera darle un beso chiquitín
con un swing por aquí, por allí
un beso chiquitín con un swing, sí!
un beso chiquitín con un swing

me agarra muy suavemente
me atrapa en un tris tras
no tiene moral y es difícil de saciar
le gusta, y todo lo da

Un beso chiquitito, un swing agarradito la, la, la...

El hombre del piano

Letra y música: Billy Joel
Intérprete: Ana Belén

   Ésta es la historia de un sábado
   de no importa qué mes,
   y de un hombre sentado al piano
   de no importa qué viejo café.

   Toma el vaso y le tiemblan las manos,
   apestando entre humo y sudor,
   y se agarra a su tabla de náufrago
   volviendo a su eterna canción.

   Na, na na, na na na,
   na na na, na na na, na na...

   TOCA OTRA VEZ, VIEJO PERDEDOR,
   HACES QUE ME SIENTA BIEN.
   ES TAN TRISTE LA NOCHE QUE TU CANCIÓN
   SABE A DERROTA Y A MIEL.

   Cada vez que el espejo de la pared
   le devuelve más joven la piel
   se le encienden los ojos y su niñez
   viene a tocar junto a él.

   Pero siempre hay borrachos con babas
   que le recuerdan quién fue,
   el más joven maestro al piano
   vencido por una mujer.

   Na, na na...

   Ella siempre temió echar raíces
   que pudieran sus alas cortar,
   y en la jaula metida la vida se le iba
   y quiso sus fuerzas probar.

Castellà

   No lamenta que dé malos pasos,
   aunque nunca desea su mal,
   pero a ratos, con furia, golpea el piano,
   y hay algunos que le han visto llorar.

   Na, na na...

   TOCA OTRA VEZ, VIEJO PERDEDOR...

   El micrófono huele a cerveza
   y el calor se podría cortar,
   solitarios oscuros buscando pareja,
   apurándose un sábado más.

   Hay un hombre aferrado a un piano,
   la emoción empapada en alcohol,
   y una voz que le dice: "Pareces cansado",
   y aún no ha salido ni el sol...

   Na, na na...

   TOCA OTRA VEZ, VIEJO PERDEDOR...

Esta tarde ví llover

Esta tarde ví Llover
Introducción:
Esta tarde ví llover
Ví gente correr
Y no estabas tú
La otra noche ví brillar
Un lucero azul
Y no estabas tú
La otra tarde vi que un ave enamorada
Daba besos a su amor ilusionada
Y no estabas

(Estribillo):
Esta tarde ví llover
Ví gente correr
Y no estabas tú
El otoño ví llegar
Al mar oí cantar
Y no estabas tú
Yo no sé cuanto me quieres
Si me extrañas o me engañas
Sólo sé que vi llover
Ví gente correr
Y no estabas tú

Castellà

Eva María se fue

DO FA SOL DO
EVA MARIA SE FUE BUSCANDO EL SOL EN LA PLAYA
FA SOL DO FA SOL LAm
CON SU MALETA DE PIEL Y SU BIQUINI DE RAYAS
FA
ELLA SE MARCHO Y SOLO ME DEJO DO RECUERDOS DE SU AUSENCIA
FA SOL DO
SIN LA MENOR INDULGENCIA
FA DO FA SOL DO
EVA MARIA SE FUE
PASO LAS NOCHES ASI PENSANDO EN EVA MARIA
CUANDO NO PUEDO DORMIR MIRO SU FOTOGRAFIA
QUE BONITA ESTA BAÑANDOSE EN EL MAR TOSTANDOSE EN LA ARENA
MIENTRAS YO SIENTO LA PENA DE VIVIR SIN SU AMOR
DO FA
¿QUÉ VOY HA HACER?
SOL DO
¿QUÉ VOY HA HACER?
DO FA SOL DO
¿QUÉ VOY HA HACER SI EVA MARIA SE FUE? BIS
(SUBE UN TONO)
RE RE SOL LA RE
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APENAS PUEDO DORMIR PENSANDO SI ELLA ME QUIERE
SOL LA RE SOL LA SIm
SI NECESITA DE MI Y SI ES AMOR LO QUE SIENTE
SOL
ELLA SE MARCHO Y SOLO ME DEJO RE RECUERDOS DE SU AUSENCIA
SOL LA RE
SIN LA MENOR INDULGENCIA
SOL RE
EVA MARIA SE FUE.
RE SOL
¿QUÉ VOY HA HACER.?
LA RE
¿QUÉ VOY HA HACER?
RE SOL LA RE
¿QUÉ VOY HA HACER SI EVA MARIA SE FUE?
EVA MARIA SE FUE....(CON ECO)

Gracias a la vida

(Violeta Parra)

Gracias a la _vida que me ha dado tanto: mi-Si7-mi
m_edió dos luceros que cuando los abro RE-SOL
perfecto distingo lo negro del blanco, S0L7-SI7-sí
y en el alto _cielo su fondo estrellado, SI7-mi
y en las multitudes la mujer que yo amo. SI7-mi

Gracias a la vida que me ha dado tanto:
me ha dado el oido, que en todo su ancho,
graba noche y día grillos y canarios,
martillos, turbinas,ladridos,chubascos
y la voz tan tierna de mi bién amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto:
me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro:
padre,amigo,hermano y luz alumbrando
la ruta del alma de la que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto:
me ha dado la marcha a mis pies cansados,
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos,montañas y llanos
y la casa tuya, tu taller, tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto:
me dié el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano,
cuando miro al bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto:
me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es mi propio canto.
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La chica ye-ye

No te quieres enterar, que te quiero de verad...
No te quieres enterar...
No te quieres enterar...ye-ye
Que te quiero de verdad...ye-ye-ye-ye
Y vendrás a pedirme de rodillas, un poquito de amor.

Pero no te lo daré...ye-ye
porque no te quiero ver...ye-ye-ye-ye.
Porque tu no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón.

Búscate una chica, una chica ye-ye,
que tenga mucho ritmo y que cante en inglés
que tenga el pelo alborotado,las medias de color.
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Una chica ye-ye,una chica ye-ye que te comprenda como yo.

Ah,ah,ah...
No te quieres enterar...ye-ye.
Que te quiero de verdad...ye-ye-ye-ye.
Y vendrás a pedirme y a rogarme,
y vendrás como simepre a suplicarme,
que sea tu chica, tu chica ye-ye,que sea tu chica ye-ye.

Libre

Bravo, Nino

TIENE CASI VEINTE AÑOS Y YA ESTÁ

CANSADO DE SOÑAR

PERO TRAS LA FRONTERA ESTÁ SU HOGAR

SU MUNDO Y SU CIUDAD

PIENSA QUE LA ALAMBRADA SÓLO ES

UN TROZO DE METAL

ALGO QUE NUNCA PUEDE DETENER

ANSIAS DE VOLAR.

LIBRE...

COMO EL SOL CUANDO AMANECE YO SOY LIBRE

COMO EL MAR

LIBRE...

COMO EL AVE QUE ESCAPÓ DE SUS PRISIÓN

Y PUEDE AL FIN VOLAR

LIBRE...

COMO EL VIENTO QUE RECOGE

MI LAMENTO Y MI PESAR

CAMINÓ SIN CESAR

DETRÁS DE LA VERDAD

Y SABRÉ LO QUE ES AL FIN LA LIBERTAD.

CON SU AMOR POR BANDERA SE MARCHÓ

CANTANDO UNA CANCIÓN

MARCHABA TAN FELIZ QUE NO ESCUCHÓ

LA VOZ QUE LE LLAMÓ

Y TENDIDO EN EL SUELO SE QUEDÓ

SONRIENDO Y SIN HABLAR

SOBRE SU PECHO FLORES CARMESÍ

BROTABAN SIN CESAR.

LIBRE....
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Mescalina

Los rebeldes

Mescalina soy feliz
cuando estás dentro de mí.
Siempre que me besas
en la boca o en la nariz.
Haces que me vuelva loco
no puedo parar de reír.
Tu no eres como las demás,
una ruina y nada más.
En cambio tú eres un amor,
la reina de mi corazón.
Pues has llenado mi vida
con puro sexo y rock'n roll.

Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Puedes perder la razón,
Mescalina mi amor.

Mescalina soy feliz
cuando estás dentro de mí.
Siempre que me besas
en la boca o en la nariz.
Haces que me vuelva loco
no puedo parar de reír.
Aún llevo muy dentro de mí
la noche en que te conocí.
En la luna de Valencia
yo me enamoré de tí.
Bailando hasta la madrugada
me hiciste gritar así.

Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Me haces perder la razón,
Mescalina mi amor.

Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Mescalina mi amor.
Me haces perder la razón,
Mescalina mi amor.
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Noche de ronda

Noche de ronda, que triste pasas,
Que triste cruzas por mi balcón.
Noche de ronda, como me hieres,
Como lastimas mi corazón.

Luna que se quiebra
Sobre la tiniebla de mi soledad,
A donde vas?
Dime si esta noche
Tu te vas de ronda como ella se fue.
Con quien estas?

Dile que la quiero,
Dile que me muero de tanto esperar,
Que vuelva ya;
Que las rondas no son buenas,
Que hacen daño, que dan penas,
Que se acaba por llorar.
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Nosotros

Atiéndeme, quiero decirte algo
Que quizá no esperes,
Doloroso tal vez.
Escúchame que aunque me duela el alma,
Yo necesito hablarte y así lo haré.

Nosotros, que fuimos tan sinceros,
Que desde que nos vimos
Amándonos estamos.

Nosotros, que del amor hicimos
Un sol maravilloso,
Romance tan divino.

Nosotros, que nos queremos tanto,
Debemos separarnos,
No me preguntes mas.

No es falta de cariño,
Te quiero con el alma,
Te juro que te adoro,
Y en nombre de este amor
Y por tu bien te digo adiós.
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Operación triumfo

Si no te conociera
si no estuviera aquí,
no habría encontrado
la alegría de vivir,

Enciendes melodías
que brotan en tu voz
que calman i apaciguan
 mi lucha interior

Y aunque somos diferentes
nos une una obsesión
cantar es nuestra vida
y mi música es tu voz

Cuenta con mi vida,
 que hoy la doy por ti
mi pasión la quiero compartir

A tu lado me siento seguro
 a tu lado no dudo
 a tu lado yo puedo volar
atu lado hoy brilla mi estrella
a tu lado mi sueño
se hará por fín realidad,
a tu lado.

Estamos hoy unidos
 cantando está canción
mañana separados
pero unido está el corazon

Y aunque somos diferentes
nos une una obsesion
cantar es nuestra vida
y mi música es tu voz

ESTRIBILLO
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Perfidia

Nadie comprende lo que sufro yo,
Canto, pues ya no puedo sollozar,
Solo, temblando de ansiedad estoy,
Todos me miran y se van.
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Mujer, si puedes tu con dios hablar,
Pregúntale si yo alguna vez
Te he dejado de adorar.

Y al mar, espejo de mi corazón,
Las veces que me ha visto llorar
La perfidia de tu amor.

Te he buscado donde quiera que yo voy
Y no te puedo hallar.
Para que quiero otros besos
Si tus labios no me quieren ya besar?

Y tu, quien sabe por donde andarás,
Quien sabe que aventura tendrás
Que lejos estas de mi.

Piel canela

Que se quede el infinito sin estrellas
O que pierda el ancho mar su inmensidad,
Pero el negro de tus ojos que no muera
Y el canela de tu piel se quede igual.

Si perdieran el arco iris su belleza
Y las flores su perfume y su color,
No seria tan inmensa mi tristeza
Como aquella de quedarme sin tu amor.

Me importas tu y tu y tu
Y solamente tu y tu y tu,
Me importas tu y tu y tu
Y nadie mas que tu.

Ojos negros, piel canela,
Que me llega a desesperar.
Me importas tu y tu y tu...
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Reloj

Reloj no marques las horas
porque voy a enloquecer
ella se irá para siempre
cuando amanezca otra vez

No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor
y su tic tac me recuerda
mi irremediable dolor

Reloj detén tu camino
porque mi vida se apaga
ella es la estrella que alumbra mi ser
yo sin su amor no soy nada

Detén el tiempo en tus manos
Haz de esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí
para que nunca amanezca.

Detén el tiempo en tus manos
Haz de esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí
para que nunca amanezca.

Reloj detén tu camino
porque mi vida se apaga
ella es la estrella que alumbra mi ser
yo sin su amor no soy nada
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Sabor a mi

Tanto tiempo disfrutamos este amor,
Nuestras almas se acercaron tanto así,
Que yo guardo tu sabor,
Pero tu llevas también sabor a mi.

Si negaras mi presencia en tu vivir,
Bastaría con abrazarme y conversar,
Tanta vida yo te di
Que por fuerza tienes ya sabor a mi.

No pretendo ser tu dueño,
No soy nada, yo no tengo vanidad;
De mi vida doy lo bueno,
Soy tan pobre, que otra cosa puedo dar

Pasaran mas de mil anos, muchos mas,
Yo no se si tenga amor la eternidad,
Pero allá tal como aquí
En tu boca llevaras sabor a mi.

Castellà

Serenade - Dover

SERENADE (Dover)

Mim                Si7                     Mim
   And I relate to my best friend, she would advice me
                 Si7                     Mim
   she broke our code and she put on her jacket
          Lam                          Mim
   now it scares me because she´s really gone.
   Lam			Mim
   oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
   Lam       Do        Re       Do       Re
   oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

 Mim                Si7                   Mim
   And I related my best friend, do you remember?
                Si7                       Mim
   she was so young and now that we´re burning
            Lam                        Mim
   they´re scared because she´s really gone.
   Lam                Mim
   oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
   Lam       Do        Re       Do       Re
   oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
               Mim            Lam  Re
   And if it´s going to be my destiny
           Mim                  Lam     Re
   I don´t want to wait till it comes to me
          Mim             Lam        Re
   I will work so hard my hands will hurt
          Mim                 Lam    Re
   I will pay for my sins, if so in hell.

       Sol      Re           Mim
   Serenade,          serenade me
   Do           Re                Sol       Re
   they say and dry but I´m just sick
            Mim
   serenade me
   Do         Re         Sol      Re
   they say I´m cold but I´m just sick
            Mim          Do         Re (y vuelve al principio)
   serenade me.

Anglès

Si los hombres han llegado hasta la luna

Si los hombres han llegado hasta la luna  (Siempre Asi)
Las estrofas y el coro tienen los mismos acordes

CORO:

Castellà
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Solb Si Reb
Te enviare un ramo de besos que hice con mi corazon
Solb Si Reb
y en el cielo dormiremos entre nubes de algodon
Si reb
gritare a los cuatro vientos
Solb
que eras tu la ilusion
Mimb
que llevaba adentro
Solb Si Solb
y veras como es posible nuestro amor

1era estrofa:
Solb Si Reb
Si los hombres han llegado hasta la luna
Solb Si Reb Si
desde Sevilla puedo hablar con alguien que esta en Nueva York
Si Reb
Si la medicina cura
Solb Minb
lo que antes era una muerte segura
Solb Reb Solb
dime porque no es posible nuestro amor

2da estrofa:
Si la bella con un beso convirtio a la bestia en un galan si las flores se marchitan y mas
tarde vuelven a brotar si hay abuelos que se quieren y su amor es todo lo que tienen dime
porque no lo vamos a intentar
CORO
3era estrofa:
Si hay poemas que se escriben con el alma y miradas que se empañan cuando suena
una cancion si los ojos son sinceros cuando alguien te mira y se escapa un te quiero dime
porque no es posible nuestro amor
4ta estrofa:
Si en la caracola se oyen los rumores de la mar las estrellas se encienden y mas tarde se
vuelen a apagar si amanece cada dia y hay momentos que valen toda una vida dime
porque no lo vamos a intentar
CORO (se repiten) 1era estrofa 2da estrofa

Si tu me dices

Interprete: Jose Luis Rodriguez  y  Los Panchos

Si tu me dices ven
lo dejo todo
si tu me dices ven
sera todo para ti

Mis momentos mas ocultos
tambien te los dare
mis secretos que son pocos
seran tuyos tambien

Si tu me dices ven
todo cambiara
si tu me dices ven
habra felicidad

Si tu me dices ven
si tu me dices ven

No detengas el momento
por las indecisiones
para unir alma con alma
corazon con corazon

reir contigo ante cualquier dolor
llorar contigo
llorar contigo

Castellà

sera mi salvacion.

Pero si tu me dices ven
lo dejo todo
que no se te haga tarde
y te encuentres en la calle
perdida, sin rumbo y en el lodo

Si tu me dices ven
lo dejo todo.

Solamente una vez

Solamente una vez ame en la vida,
Solamente una vez y nada mas,
Una vez nada mas en mi huerto
Brillo la esperanza, la esperanza
Que alumbra el camino de mi soledad.

Una vez nada mas se entrega el alma,
Con la dulce y total renunciación,
Y cuando ese milagro
Realiza el prodigio de amarse,
Hay campanas de fiesta
Que cantan en el corazón.

Castellà

temblando

hombres g
temblando

Temblando,
con los ojos cerrados
el cielo está nublado
Y a lo lejos tu
Hablando de lo que te ha pasado
intentando ordenar palabras
para no hacerme tanto daño
y yo sigo temblando

De la mano y con mucho cuidado
os besasteis en silencio  donde no había luz
y me hace gracia tu manera de contarlo
como el que cuenta que ha pensado
que ha decidido
que seguimos siendo amigos
y yo estoy temblando

y llorando
habría jurado que nunca hiba a llorar
escuchando cada palabra que no quiero escuechar
desgarrándome suplicándote
intentando hacerte recordar
pero tu , solo dices
"voy a colgar"

Castellà

Tóa tóa tóa

Jesulín de Ubrique

Nezecito estar sólo,
alejarme de tóo,
de la noche del ruido,
las locuras y amigos

y buscarte de nuevo
encontrarte zzi puedo

Castellà
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dezite que te quiero
intental-lo otra vé

Nezezito creé
que te volveré a vée
que no hay nada ni naidie
que me pueda vencée

que mi adios fue idiota
no te quiero perdée
porque sin ti no vivo
sin ti no se que hacée

Tóa, tóa tóa
te nezecito tóa
como anteéee... toóoaáaá
Perdon por haver zido
un loco distraido
te nezecito tanto como antez

Nezecito que zepas
que buscando el olvido
me aturdí en otroz brazos
pero fué sin sentirlo
que mi alma desieta
esta zolo tu cuerpo
dando vueltaz y vueltaz
nezecito que sepaz

Tóa, tóa tóa ...
Tóa, tóa tóa ...

Un beso y una flor

Dejaré mi tierra por ti
dejaré mis campos y me iré
lejos de aquí.
Cruzaré llorando el Jardín
y con tus recuerdos partiré
lejos de aquí.

De día viviré
pensando en tu sonrisa
de noche las estrellas me acompañarán.
Serás como una luz
que alumbre en mi camino
me voy pero te juro
que mañana volveré.

Al partir un beso y una flor
un te quiero, una caricia y un adiós
un ligero equipaje
para tan largo viaje
las penas pesan en el corazón.

Más alla del mar habrá un lugar
donde el sol cada mañana brille más
forjarán mi destino
las piedras del camino
lo que nos es querido siempre queda atrás.

Buscaré un hogar para ti
donde el cielo se une con el mar
lejos de aqui.
Con mis manos y con tu amor
lograré encontrar otra ilusión
lejos de aquí.

De día viviré
pensando en tu sonrisa
de noche las estrellas me acompañarán.
Serás como una luz
que alumbre en mi camino
me voy pero te juro
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que mañana volveré.

Al partir un beso y una flor
un te quiero, una caricia y un adiós
un ligero equipaje
para tan largo viaje
las penas pesan en el corazón.

UN BESO Y UNA FLOR

UN BESO Y UNA FLOR
Nino Bravo

Dejaré mi tierra por ti
Dejaré mis campos y me iré
Lejos de aquí
Cruzaré llorando el jardín
Y con tus recuerdos partiré
Lejos de aquí.

De día viviré pensando en tus sonrisas
De noche las estrellas me acompañarán
Serás como una luz que alumbra mi camino.
Me voy pero te juro que mañana volveré.

ESTRIBILLO

Al partir, un beso y una flor
Un "te quiero", una caricia
Y un adiós
Es ligero equipaje
Para tan largo viaje.
Las penas pesan en el corazón.

Más allá del mar habrá un lugar
Donde el sol cada mañana
Brille mas
Forjarán mi destino
Las piedras del camino
Lo que nos es querido
Siempre queda atrás.

Buscaré un lugar para tí
Donde el cielo se une con el mar,
Lejos de aquí
Con mis manos y con tu amor
Lograré encontrar otra ilusión,
Lejos de aqui.

De día viviré pensando en tus sonrisas
De noche las estrellas me acompañarán
Serás como una luz que alumbra mi camino.
Me voy pero te juro que mañana volveré.
(AL ESTRIBILLO)

Castellà

Diversos

A un amic (xirat)

A UN AMIC
Parlem de tu a tu, de tot allò que no funciona.
No puc treure’m del cap tot el viscut,
no hi renuncio.
Potser no hem escoltat  la nostra veu,
ens fa vergonya.
Potser no és amistat, només records que no s’esborren...

QUAN SENTS QUE UN AMIC

Català
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HA MARXAT TAN LLUNY
I EL TENS AL COSTAT
I NO POTS APROPAR-TE.
QUAN SENTS QUE EL TEU COR NO SAP OBLIDAR
I ESPERES QUE EL TEMPS FARÀ LA FEINA PER TU

NO SAPS QUÈ PENSAR
NO SAPS SI ESTIMAR
NO SAPS SI EL FUTUR ET TORNARÀ LA CONFIANÇA
VOLDRIA PARLAR
VOLDRIA CANTAR
SENTIR QUE EL TRESOR NO S’HA PERDUT EN ELTEMPS.

Caldrà veure ben clar,
si és l’entorn el que ens separa,
caldrà acceptar el destí
volar plegats amb confiança.
No sé si una cançó
pot arreglar un llarg silenci.
Potser només serveix per acceptar que tot s’acaba.

Autor: Xavier Parras
Grup: Xirat

Al amanecer

No es que me emocione otro amanecer
es que es el primero que me vienes a ver
y es que yo ya no quiero verme sola otra vez
es que sola no tiene gracia ni placer

1,2,3 i...

cuando tus ojos se fijan en mi
vivo mil aventuras sin salir de aquí
es que yo ya no puedo parar de reír
porque sé que tu vés todo lo que yo ví

pideme lo que quieras y diré que si
pide una tonteria pero nunca:
no me faltes nunca,
yo tengo derecho a ser feliz
no te vayas lejos,
lejos es muy lejos para mi
donde vas, volverás
dime que me llevarás
quiereme, besame, dejame tu huella al amanecer

y es que si estás cerca me siento mejor
entra que te conozco eso es mucho mejor
se que puedo amarte todavia mejor
quiero que me ayudes con la respiración

si me caigo al suelo ya no siento el dolor
si te beso y bebo no distingo el sabor
no me faltes nunca,
yo tengo derecho a ser feliz
no te vayas lejos,
lejos es muy lejos para mi
donde vas, volverás, dime que me llevarás
quiereme, bésame, déjame tu huella al amanecer

cuabdo tus ojos si fijan en mi
vivo mil aventuras sin salir de aquí,
es que yo ya no puedo parar de reír
porque se que tu ves todo lo que yo vi
pideme lo que quieras y diré que si
pide una tonteria pero nunca:
no me faltes nunca,
yo tengo derecho a ser feliz
no te vayas lejos,
lejos es muy lejos para mi
donde vas, volverás?
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dime que me llevarás,
quiéreme, bésame, déjame tu huella al amanecer!!

Child is my name (kemopetrol)

Immortal angels
Dressed up as junkies
I´m going out tonight
It´s gonna be alright

It´s gonna happen
It´s gonna happen, right?
It´s gonna happen
It´s gonna happen

I take the blame
And child is my name
And I believe your words
Whatever you might say
This is my hand
Shaking and raised
Reaching out for something more
Than mere play

Immortal junkies
Dressed up as angels
I´m meeting you tonight
It´s gonna be alright

It´s gonna happen
It´s gonna happen, right?
It´s gonna happen
It´s gonna happen

I take the blame
And child is my name
And I believe your words
Whatever you might say
This is my hand
Shaking and raised
Reaching out for something more
Than mere play

I take the blame
And child is my name
And I believe your words
Whatever you might say
This is my hand
Shaking and raised
Reaching out for something more
Than mere play
Than mere play
Than mere play

Anglès

Cookie

DO SOL Lam Mim FA REm SOL SOL

Recordo aquells moments,
en un temps passat
que ja no poden tornar.
I ara que no hi ets,
la vida segueix,
però jo sé que dins del meu cor...
Però jo sé que dins del meu cor
et recordaré sempre a tu

Cookie ja no pots retornar
espero algun dia reunir-me amb tu.

I quan la vida segueixi
i el sol recorri el món,
tots els homes moriran
per veure un altra món,

Català
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un món ple d&#8217;amor.
Amor, he dit al vent
amor, he dit al vent que et busqui
per veure si ets feliç

Cookie ja no pots retornar
espero algun dia reunir-me amb tu
reunir-me amb tu.

És súper fort!

Jo era una ànima amb pena
Sempre plorant pels records
Trist pessimista de mena
Malgastant il•lusions
Però ja he deixat de ser tímid
He descobert la veritat
Sóc un home sense límits
Ara m’ he desmelenat

És súper fort, quan la gent amb somriu
És súper fort quan em banyo en un riu
Es súper fort quan em menjo meló
Es súper fort quan em fas un petó
És súper fort, súper fort.... és quan em sento millor

La vida és una sorpresa
Et xucla com una compresa
La vida és amor i alegria
Una party de nit i dia

És súper fort, quan la gent amb somriu
És súper fort quan em banyo en un riu
Es súper fort quan em menjo meló
Es súper fort quan em fas un petó
És súper fort, súper fort.... és quan em sento millor (x2)
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fran perea

Mi corazón

Mi corazón se ha cansado de esperar
Quiere vivir
Persiguiéndote hasta el fin
Mi corazón
Está cansado de soñar
Quiere salir
Y bailar hasta morir
Por el río hasta el mar
Voy buscando mi oportunidad si me pierdo sin llegar
Hazme un sitio en tu memoria...
Mi corazón
Ya no quiere escuchar más
Quiere cantar
Hasta quedarse sin voz
Mi corazón
Se quedó sin ilusión
Quiere volar
Para no volver jamás
Por el río hasta el mar
Voy buscando
mi oportunidad
si me pierdo
sin llegar
hazme un sitio
en tu memória...
si me pierdo
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en la oscuridad
piensa que prefiero naufragar
a desesperar
por el río hasta el mar
voy buscando
mi oportunidad
si me pierdo sin llegar
hazme un sitio
en tu memória...
mi corazón, mi corazón

FRIDAY NIGHT_THE DARKNES

The Darkness - Friday Night

Hey you!
Do you remember me
I used to sit next to you at school
We indulged in all the extra-curricular activites
We weren´t particularly cool

Monday cycling
Tuesday gymnastics
Dancing on a Friday night
I got Bridge Club on Wednesday
Archery on Thursday
Dancing on a Friday night

Hey you!
Could you ever fall for me
The way I fell for you
And do you dwell upon the thoughts that I occupy
Or do you give yourself things to do?

Monday rowing
Tuesday badminton
Dancing on a Friday night
I got ping pong on Wednesday
Needlework on Thursday
Dancing on a Friday night
With you, with you

Monday, Tuesday
Wednesday, Thursday
Dancing on a Friday night
Let the music smother me
Whole weekend recovery
Dancing on a Friday night

See the lady I adore
Dancing on the dancing floor
Dancing on a Friday night
God, the way she moves me
To write bad poetry
Dancing on a Friday night
With you.

(Viernes Noche)

¡Hey, tú!
¿Te acuerdas de mí?

Yo solía sentarme a tu lado en el colegio
Nos dimos el gusto con todas las actividades extra-curriculares
No éramos particularmente enrollados

Los lunes íbamos en bicicleta
Los martes hacíamos gimnasia
Bailábamos el viernes noche
Íbamos a un club de bridge los miércoles
Tiro al arco los jueves
Bailábamos el viernes noche

¡Hey, tú!
¿Podrías enamorarte de mí
de la forma en la que yo me enamoré de ti?
¿Y le das vueltas a los pensamientos de los que yo me ocupo?

Anglès
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¿O te das a ti mismo cosas que hacer?

Los lunes remábamos
Los martes, badminton
Bailábamos el viernes noche
Jugábamos al ping pong los miércoles
Costura los jueves
Bailábamos el viernes noche

Contigo, contigo

Lunes, martes
Miércoles, jueves
Bailábamos el viernes noche
Deja que la música me envuelva
Todo el fin de semana para recuperarme
Bailábamos el viernes noche

Mira a la mujer que adoro
Bailando en la pista de baile
Bailando el viernes noche
Dios, la forma en la que ella me motiva
para escribir mala poesía

Bailando el viernes noche
Contigo, contigo

Gira

Gira gira la roda i sempre es tomba al seu cantó mai aturis la volta o el sistema es
trencarà, et trencarà. Gira gira la roda aixeca’t, crida molt més fort no arraconis la força i
no deixis trepitjar. Atreveix-te a jugar-hi!! a qüestionar els paranys que t’expliquin! i et
despleguin! tots els interrogants. Gira gira gira, gira gira gira gira gira, i atura el
pensament. Gira gira gira, gira gira gira gira gira , gira la roda. Gira gira la roda i sempre
es tomba al seu cantó mai aturis la volta o el sistema es trencarà. Salta salta la roda no
t’aturis vés més enllà salta i trenca la corda i crida fort que ja es no ets seu.

Català

Himne del Barça

Tot el camp,
és un clam,
som la gent blaugrana,
tant se val d´on venim,
si del sud o del nord,
ara estem d´acord, estem d´acord,
una bandera ens agermana,
blaugrana al vent,
un crit valent,
tenim un nom, el sap tothom

BARÇA, BARÇA, BARÇA

Jugadors, seguidors,
tots units fem força,
són molts anys plens d´afanys,
són molts gols que hem cridat,
i s´ha demostrat, s´ha demostrat,
que mai ningún no ens podrà tòrcer,
blaugrana al vent,
un crit valent,
tenim un nom, el sap tothom,
BARÇA, BARÇA, BARÇA.

Ignasi Ferrer    (...un kumba com n´hi ha pocs!)
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Idil·li de l´astre rei

Idil·li de l’astre rei.

Lletra: Carles Suero
Música: Pilar Canyelles

Idil·li de l´astre rei, no l´envegis a aquell vell			     Sol Re Mim Do
tan si creixes, com si minves, tens doncelles; no pas ell.	     Sol Do Re Sol
Per castell tens l’Univers, amb parets de negre i blau.	     Sol Re Mim Do
Les portes al matí es tanquen, neix el dia i la nit cau.	     Sol Do Re Sol

Lluna amaga´t que el Sol ja és aquí,		Do Re Sol Mim
cuita que arriba el matí.			Do Re Sol
Fes l´equipatge i reprèn el camí		Do Re Sol Mim
has d´anar a un altre país.			Do Re Sol

Ets princesa de la nit, al regne de la foscor;			Sol Re Mim Do
el Sol et segueix de dia, cavaller de la claror.		Sol Do Re Sol
Els bufons del teu regnat són tots els estels errants		Sol Re Mim Do
que fan salts i tombarelles i piruetes elegants.		Sol Do Re Sol

Els teus peus són els reflexes de la mar i els oceans,	Sol Re Mim Do
i els núvols es converteixen en la capa i els guants.	Sol Do Re Sol
Si els somnis pogués triar, cada nit et somniaria 		Sol Re Mim Do
per veure el món des de dalt, vora teu viatjaria.		Sol Do Re Sol

Català

It´s a Heartache

It´s a hearthache
nothing but a heartache
Hits you when it´s too late
Hits you when you´re down.

It´s a fool´s game
nothing but a fool´s game
Standing in the cold rain
Feeling like a clown

It´s a heartache
Nothing but a heartache
Love him till your arms brake
Then he lets you down

It ain´t right with love to share
When you find he doesn´t care for you
It ain´t wise to need someone
As much as I depended on you.

It´s a hearthache
nothing but a heartache
Hits you when it´s too late
Hits you when you´re down

It´s a fool´s game
nothing but a fool´s game
Standing in the cold rain
Feeling like a clown

--Instrumental--

It ain´t right with love to share
When you find he doesn´t care for you
It ain´t wise to need someone
As much as I depended on you.

Oh, it´s a heartache
nothing but a heartache
Love him till your arms brake
Then he lets you down.
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It´s a fool´s game
Standing in the cold rain
Feeling like a clown
It´s a heartache
Love him your arms brake
Then he lets you down
it´s a fool´s game
Standing in the cold rain...

I´m only happy when it rains

Garbage

I´m only happy when it rains
I´m only happy when it´s complicated
And though I know you can´t appreciate it
I´m only happy when it rains
You know I love it when the news is bad
Why it feels so good to feel so sad
I´m only happy when it rains
Pour your misery down
Pour your misery down on me
Pour your misery down
Pour your misery down on me
I´m only happy when it rains
I feel good when things are going wrong
I only listen to the sad, sad songs
I´m only happy when it rains
I only smile in the dark
My only comfort is the night gone black
I didn´t accidentally tell you that
I´m only happy when it rains
You´ll get the message by the time I´m through
When I complain about me and you
I´m only happy when it rains
Pour your misery down
(Pour your misery down)
Pour your misery down on me
(Pour your misery down)
Pour your misery down
(Pour your misery down)
Pour your misery down on me
(Pour your misery down)
Pour your misery down
(Pour your misery down)
Pour your misery down on me
(Pour your misery down)
Pour your misery down
(Pour your misery down)
(You can keep it over me
As long as you don´t care
I´m only happy when it rains
You wanna hear about my new obsession?
I´m riding high upon a deep depression
I´m only happy when it rains
Pour some misery down on me
I´m only happy when it rains
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La font de Vilafant

LA FONT DE VILAFANT és un vers d`Agustí Bernaus que es va popularitzar moltíssim
gràcies a l`espai "Versos diversos" D`el Matí de Catalunya Ràdio.Aquesta poesia ha sigut
musicalitzada i interpretada per Celdoni Fonoll.

"A Vilafant fan una font,
però la fan tan lentament
que, mentre fan el tros que fan,
el tros antic ja es va desfent,
i mai sabreu si l`estan fent
o, pel contrari, la desfan.
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El pressupost, però, s`hi fon,
i, és clar, la gent de Vilafant
creu que amb l`excusa de la font,
l`Ajuntament se’ls va rifant,
i que més d`un s`està refent,
i més de quatre revifant.
A Vilafant fan una font,
però la fan tan lentament
que, mentre fan el tros que fan,
el tros antic ja es va desfent,
i mai sabreu si l`estan fent
o, pel contrari, la desfan.

I, fins dels pobles del voltant,
en rialles esclafint,
els van dient i apostrofant
que, si van fent com ara fan,
de l`aigua aquella no en beuran
ni el que ja és vell ni el que és infant,

A Vilafant fan una font,
però la fan tan lentament
que, mentre fan el tros que fan,
el tros antic ja es va desfent,
i mai sabreu si l`estan fent
o, pel contrari, la desfan.
El pressupost, però, s`hi fon,
i, és clar, la gent de Vilafant
creu que amb l`excusa de la font,
l`Ajuntament se’ls va rifant,
i que més d`un s`està refent,
i més de quatre revifant.
I, fins dels pobles del voltant,
en rialles esclafint,
els van dient i apostrofant
que, si van fent com ara fan,
de l`aigua aquella no en beuran
ni el que ja és vell ni el que és infant,
perquè quan brolli per la font,
tot Vilafant serà difunt.

A Vilafant fan una font,
però la fan tan lentament
que, mentre fan el tros que fan,
el tros antic ja es va desfent,
i mai sabreu si l`estan fent
o, pel contrari, la desfan.”

Maria

Blondie

She moves like she don´t care
Smooth as silk cool as air
Ooh it makes you wanna cry
She doesn´t know your name
And your heart beats like a subway train
Ooh it makes you wanna die
Ooh Don´t ya wanna take her
Ooh Don´t ya wanna make her all your own
(Chorus)
Maria
You´ve got to see her
Go insane and out of your mind
Regina
Ave Maria
A million and one
Candle lights
I´ve seen this thing before
In my best friend
And the boy next door
Fool for love
Fool on fire
Won´t come in from the rain
Sees oceans running down the drain
Blue as ice and desire
Ooh Don´t you wanna make her
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Ooh Don´t you wanna take her home
(Repeat Chorus)
She walks like she don´t care wanna take her everywhere
Ooh Makes you wanna cry
She´s like a millionaire
Walking on imported air
Ooh it makes you wanna die

MÁS ALLÁ

Cuando das sin esperar
cuando quieres de verdad
cuando brindas de perdón
en lugar de rencor
hay paz en tu corazón.

Cuando sientes compasión
del amigo y su dolor
cuando miras la estrella
que oculta la niebla
hay paz en tu corazón.

Más allá del rencor
de las lágrimas i el dolor
brilla la luz del amor
dentro de cada corazón.
Ilusión, Navidad
pon tus sueños a volar
siembra paz
brinda amor
que el mundo entero pide paz

Cuando brota una oración
cuando aceptas el error
cuando encuentras lugar
para la libertad
hay una sonrisa más.

Cuando llega la razón
y se va la incomprensión
cuando quieres luchar
por un ideal
hay una sonrisa más.

Hay un rayo de sol
a través del cristal
hay un mundo mejor
cuando aprendes a amar

Más allá del rencor
de las lágrimas i el dolor
brilla la luz del amor
dentro de cada corazón.
Ilusión, Navidad
pon tus sueños a volar
siembra paz
brinda amor
que el mundo entero pide paz

Cuando alejas el temor
y prodigas tu amistad
cuando a un mismo cantar
has unido tu voz
hay paz en tu corazón.

Cuando buscas con ardor
y descubres tu verdad
cuando quieres forjar
una mañana mejor
hay paz en tu corazón.

Castellà

Más allá del rencor
de las lágrimas i el dolor
brilla la luz del amor
dentro de cada corazón
Ilusión, Navidad
pon tus sueños a volar
siembra paz
brinda amor
que el mundo entero pide paz

Moi Lolita (alizée)

Moi Lolita

Moi je m´appelle Lolita
Lo ou bien Lola
Du pareil au même
Moi je m´appelle Lolita
Quand je rêve aux loups
C´est Lola qui saigne
Quand fourche ma langue,
j´ai là un fou rire aussi fou
Qu´un phénomène Je m´appelle Lolita
Lo de vie, lo aux amours diluviennes

C´est pas ma faute
Et quand je donne ma langue aux chats
Je vois les autres
Tout prêts à se jeter sur moi
C´est pas ma faute à moi Si j´entends tout autour de moi
Hello, helli, t´es A (L.O.L.I.T.A.)
Moi Lolita

Moi je m´appelle Lolita
Collégienne aux bas
Bleus de méthylène
Moi je m´appelle Lolita
Coléreuse et pas
Mi-coton, mi-laine
Motus et bouche qui n´dis pas
À maman que je suis un phénomène
Je m´appelle Lolita
Lo de vie, lo aux amours diluviennes

REFRAIN

C´est pas ma faute
Et quand je donne ma langue aux chats
Je vois les autres
Tout prêts à se jeter sur moi
C´est pas ma faute à moi Si j´entends tout autour de moi
Hello, helli, t´es A (L.O.L.I.T.A.)
Moi Lolita

Francès

Over The Rainbow

Over The Rainbow
(Arlen-Harburg)
-----------------------------------------------------------

Do        Mim               F
Somewhere over the rainbow
        Do
Way up high
Fa        Do
There´s a land that I heard of
Sol            Do
Once in a lullaby
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Do        Mim               F
Somewhere over the rainbow
            Do
Skies are blue
Fa        Do                      Sol
And the dreams that you dare to dream
                 Do
Really do come true

      Do
Some day I´ll wish upon a star
      Fa
And wake up where the clouds are far behind me
        Do
Where troubles melt like lemondrops
  Re7
Away above the chimney tops
         Sol                      Do...
That´s where you´ll find me

Do        Mim               F
Somewhere over the rainbow
           C
Bluebirds fly
Fa        Do
Birds fly over the rainbow
Sol                    Do
Why then, oh why can´t I?

(instrumental verse):

      Do
Some day I´ll wish upon a star
      Fa
And wake up where the clouds are far behind me
        Do
Where troubles melt like lemondrops
  Re7
Away above the chimney tops
         Sol                      Do...
That´s where you´ll find me

Do        Mim               F
Somewhere over the rainbow
           C
Bluebirds fly
Fa        Do
Birds fly over the rainbow
Sol                    Do
Why then, oh why can´t I?

    Do
If happy little bluebirds fly
  Fa
Beyond the rainbow
           (Sol)   Do... Fa... Do
Why, oh why can´t I?____________

Podría ser peor_Joan Tena

Cuando buscas y no encuentras
cuando te pueda la pereza
cuando crees que nada va a suceder
cuando llueve en pleno agosto
o algun que otro plato se te a roto
la ley de Murphy volverá a aparecer

por la mañana me levanto y no hay sol
me estará volviendo a fallar este maldito contestador
no encuentro el sueño en le que todo marcha bién
tendré que buscarlo hasta el amanecer

Cuando buscas y no encuentras
cuando te pueda la pereza
cuando crees que nada va a suceder
cuando llueve en pleno agosto
o algun que otro plato se te a roto
la ley de Murphy volverá a aparecer

voy por el coche y no esta donde lo dejé
ya está me han robao
mira por donde hay un triángulo en el suelo
a ver si va a ser que se me ha llevado el coche la grúa

cosas que pasan (pasan)

Cuando buscas y no encuentras
cuando te pueda la pereza
cuando crees que nada va a suceder
cuando llueve en pleno agosto
o algun que otro plato se te a roto
la ley de Murphy volverá a aparecer

dicen que al mal tiempo buena cara
pero ya llega un momento en que no sé...

Cuando buscas y no encuentras
cuando te pueda la pereza
cuando crees que nada va a suceder
cuando llueve en pleno agosto
o algun que otro plato se te a roto
la ley de Murphy volverá a aparecer

cosas que pasan (pasan)

Castellà

Recorda respirar

RECORDA RESPIRAR  -- Feliu Ventura
----------------
                                                       E       A                   E   A
(1)Juntes sota el mateix paraigües
                         F#m
entre "vassots¿?" de prejudicis
              E
i males mirades

 A     E   A

       E                F#m          A
(2)Se saben lliures sumant la seua pell
    F#m              A            B
se saben lliures sumant al seua pell

   E                      A        Bsus2

Català
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(3)Passe el que passe recorda respirar
E                      A         B
passe el que passe recorda respirar
        A                                B
que em sentiré ningú si un dia em faltes tu
A                  B
que em sentiré ningú

E   A   x2

(1)juntes en el mateix paissatge
a voltes amb "vistici?¿" però sempre amb coratge
(1)juntes amb el mateix llenguatge
esperen els judicis i esborren les paraules

(2)Se senten soles entre tanta gent
se senten mudes i no els cal la veu

(3)Passe el que passe recorda caminar
passe el que passe recorda caminar
que el pas no el ticn segur si un dia no vens tu
el pas no el tinc segur

(3)Passe el que passe recorda respirar
passe el que passe recorda respirar
Passe el que passe recorda caminar
passe el que passe recorda caminar
Passe el que passe recorda respirar
passe el que passe recorda imaginar
un dia en el futur on siga lliure amb tu

---
- Es pot tocar també (perquè s´assembli més) amb la cejeta al segon trast; per tant , per
exemple, el tros de la tornada:  E  A  B sus2, quedaria: D  G  Asus2

Jordi TM - fes.me.un.peto@gmail.com

Road to Mandalay(Robbie Williams)

Save me from drowning in the sea
Beat me up on the beach

What a lovely holiday
There´s nothing funny left to say

This sombre song would drain the sun
But it won´t shine until it´s sung No water running in the stream
The saddest place we´ve ever been

Everything I touched was golden
Everything I loved got broken
On the road to Mandalay
Every mistake I´ve ever made
Has been rehashed and then replayed
As I got lost along the way

Bom Bom Bom de da da Bom Bom
Bom Bom Bom de da da Bom Bom
Bom Bom Bom de da da Bom Bom
Bom de Dom

There´s nothing left for you to give
The truth is all that you´re left with
Twenty paces then at dawn
We will die and be reborn

I like to sleep beneath the trees
Have the universe at one with me
Look down the barrel of a gun
And feel the Moon replace the Sun

Everything we´ve ever stolen

Anglès

Has been lost returned or broken
No more dragons left to slay
Every mistake I´ve ever made
Has been rehashed and then replayed
As I got lost along the way

Bom Bom Bom de da da Bom Bom
Bom Bom Bom de da da Bom Bom
Bom de Dom

Bom Bom Bom de da da Bom Bom
Bom Bom Bom de da da Bom Bom
Bom de Dom......

. Save me from drowning in the sea
Beat me up on the beach
What a lovely holiday
There´s nothing funny left to say.

Rumbo a aquel lugar  (versión de Wonderwall de OASIS)

Oasis

Hoy puede ser un día más
si no pasa nada en especial,
buscar y nunca encontrar
la manera de poder llegar.

Quieres volar eternamente, crees en no parar
hasta el final.

Así que vete a vestir
que no queda tiempo que esperar,
mi avión que ya se alejó
va directo y rumbo a aquel lugar.

Quieres volar eternamente, crees en  no parar
hasta el final.

Y todos los caminos se entrecruzan,
y todas las palabras se entrelazan,
ten mi mano y mi verdad,
cegados, vamos juntos hacia aquel lugar,
rumbo a aquel lugar.

Y, taalvez, quizás seas tú quien me salve,
después irás rumbo a aquel lugar... (parada)...

Hoy puede ser un día más
si no pasa nada en especial,
buscar y nunca encontrar
la manera de poder llegar.

Quieres volar eternamente, crees en no parar
hasta el final.

Y todos los caminos se entrecruzan,
y todas las palabras se entrelazan,
ten mi mano y mi verdad,
cegados, vamos juntos hacia aquel lugar,
rumbo a aquel lugar.

Puede que, talvez, quizás seas tú quien me salve,
después irás rumbo a aquel lugar,
Puede que, talvez, quizás seas tú quien me salve,
desoués irás rumbo a aquel lugar,
puede que, talvez, quizás seas tú quien me salve,
quizás seas tu quien me salve,
quizás seas tu quien me salve.

Castellà
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Sense horitzons

"Hi, baby"
què fas aquesta nit, baby? (2 bis)
A tu, xato,
t´esperava a tu, xato (2 bis)

Puja, nena, ja tardes (2 bis)

Ei, Elvis,
a on anem, Elvis? (2 bis)

A la fi del món, allà on no hi ha horitzons. (2 bis).

A la fi del món, allà on només hi van les cançons.

Autor cançó: Roger Canals
Cançó-dança d´animació infantil

Català

Sleeping Satellite( Tasmin Archer)

Sleeping Satellite

CHORUS:
I blame you for the moonlit sky
and the dream that died, with the Eagle´s flight
 I blame you for the moonlit nights
when I wonder why, are the seas still dry
Don´t blame this sleeping satellite

Did we fly to the moon too soon, did we spoil another chance
In the rush of the race, the reason we chase
is a lost in romance
And still we try
To justify the waste for a taste
Some man´s greatest adventure, oh

CHORUS:

 Have we lost what it takes to advance, have we been too soon
 If the world is a dream, then why does it scream
under a blue moon
We wonder why
if the earth is sacrificed for a price
of it´s greatest treasure, oh

CHORUS:

 And when we shoot for the stars, what a giant step
 Have we got what it takes, to carry the weight
of it´s consense
Or pass it by
Like a shot in the dark, with some mark
with a sense of adventure, oh

CHORUS:

Anglès

Something stupid

(C. Carson Parks)

És clar que pensaràs que el que vull dir
és ben estúpid però és la veritat.

I que sortir amb tu és com un somni
que ja mai, ja mai, es pot realitzar.

Però la meva ment no para de fer plans

Català

perquè sortim tots dos plegats.

I penso que és possible
i no és estúpid que el et pugui dir
t’estimo molt.

He passat moments feliços tot pensant
en oferir-te allò que et fes feliç.

Tot cercant en el teu rostre el raig de llum
que em deixés clar allò que he d’esperar.

Puc veure en els teus ulls la llum del bon record
de les cançons cantades plegats.

I penso en les paraules
que els poetes han escrit
per a l’eternitat.

I en veure les parelles agafades
que es somriuen passejant pel parc

Ja sé que no és estúpid
estimar, cantar, ballar
quan l’amor és veritat

Si un  dia vaig pensar que és infantil i estúpid
tot el que jo et volia dir.

I vaig passar les nits cercant els mots
per declarar sincerament mont amor.

Però vergonyosament no vaig trobar el moment
per expressar-me tal i com cal.

Per això ara que et tinc amb mi
no vull deixar-te de dir
t’estimo molt.

He passat moments feliços tot pensant
en oferir-te allò que et fes feliç.
Tot cercant en el teu rostre el raig de llum
que em deixés clar allò que he d’esperar.
Puc veure en els teus ulls la llum del bon record
de les cançons cantades plegats.
I penso en les paraules
que els poetes han escrit per a
per a l’eternitat.

I en veure les parelles que es somriuen
passejant pel parc, donant-se les mans
Ja sé que no és estúpid
estimar, cantar, ballar
quan l’amor és veritat

T’estimo molt, t’estimo molt, t’estimo molt.

Wonderwall

Oasis

(Fa servir capo al 2n. traste)
Acords: Mim7 022033    Do9/4  x32033
        Sol  320033   Sol/Fa# 200033
        Re4  xx0233    La4    x02033
       La7/4 x02233

Intro:
Mim7 Sol Re4 La7/4 (x4)

Today is gonna be the day
Mim7     Sol
That they´re gonna throw it back to you
             Re4                    La7/4
by now you should´ve somehow
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Mim7       Sol
realised what you gotta do
   Re4                  La7/4
I don´t believe that anybody feels
Mim7                 Sol      Re4
the way I do about you now
          La7/4            Mim7 Do9/4 Re4

Backbeat the world was on the street
Mim7         Sol
that the fire in your heart is out
         Re4                   La7/4
I´m sure you´ve heard it all before
Mim7             Sol
but you´ve never really had a doubt
           Re4                La7/4
I don´t believe that anybody feels
Mim7                 Sol      Re4
the way I do about you now
          La7/4            Mim7 Sol Re4 La7/4

And all the roads we have to walk are winding
    Do9/4            Re4                Mim7
and all the lights that lead us there are blinding
    DDo9/4              Re4               Mim7
There are many things that I
Do9/4           Re4
would like to say to you but I don´t know how
      Sol    Sol/Fa# Mim7      Do9/4      La4

Because maybe
        Do9/4 Mim7 Sol
you´re gonna be the one that saves me
       Mim7                  Do9/4    Mim7 Sol
and afterr all
 Mim7      Do9/4 Mim7 Aol
you´re my wonderwall
           Mim7 Do9/4 Mim7 Sol Sol/Fa# Mim7 (parada)

La7/4

Today was gonna be the day
Mim7      Sol
but they´ll never throw it back to you
            Re4                    La7/4
by now you should´ve somehow
Mim7        Sol
realised what you´re not to do
   Re4                   La7/4
I don´t believe that anybody feels
Mim7                 Sol      Re4
the way I do about you now
          La7/4            Mim7 Sol Re4 La7/4

And all the roads that lead you there are winding
    Do9/4              Re4                Mim7
and all the lights that light the way are blinding
    Do9/4               Re4               Mim7
there are many things that I
Do9/4           Re4
would like to say to you but I don´t know how
      Sol    Sol/Fa# Mim7      Do9/4      La4

I said maybe
       Do 9/4 Mim7 Sol
you´re gonna be the one that saves me
       Mim7                 Do9/4     Mim Sol
and after all
 Mim7    Do9/4 Mim7 Sol
you´re my wonderwall
         Mim7   Do9/4 Mim7 Sol Sol/Fa# Mim7

I said maybe
       Do9/4 Mim7 Sol
you´re gonna be the one that saves me
       Mim7                 Do9/4     Mim7 Sol
and after all

 Mim7     Do9/4 Mim7 Sol
you´re my wonderwall
          Mim7 Do9/4 Mim7 Sol Sol/Fa# Mim7

I said maybe
       Do9/4 Mim7 Sol
you´re gonna be the one that saves me
       Mim7                  Do9/4    Mim7 Sol
you´re gonna be the one that saves me
       Mim7                  Do9/4    Mim7 Sol
you´re gonna be the one that saves me
       Mim7                  Do9/4    Mim7 Sol

Sol/Fa#
Do9/4 Mim4 Sol Mim7
Do9/4 Mim7 Sol Mim7
Do9/4 Mim7 Sol Mim7
Do9/4 Mim7 Sol Sol/Fa# Mim7

YOU AND ME SONG

The Wannadies - You And Me Song

Always when we fight
I try to make you laugh
Til everything´s forgotten
I know you hate that

ba ba da da ba ba ba ba (x2)

Always when we fight
I kiss you once or twice
And everything´s forgotten
I know you hate that

I love you Sunday song
The week´s not yet begun
And everything is quiet
And it´s always...

You and me always, and forever
You and me always, and forever
ba ba ba ba da ba, it was always
You and me always..

You tell me I´m a real man
and try to look impressed
Not very convincing
But you know I love it

Now we watch TV
Til we fall asleep
Not very exciting
But it´s you and...

Me and we´ll always be together
You and me always, and forever
ba ba ba ba da ba, it was always...
You and me always, and forever
You and me always, and forever
ba ba ba ba da ba, it was always...
You and me always, and forever
You and me always, and forever
ba ba ba ba da ba ba....
ba ra ra
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Colors

La
D'or és el color dels cabells del meu amor
     Re              La
al matí quan surt el sol,
     Re              La
al matí quan surt el sol,
        Mi            Re             La
és el moment, és el moment millor de tots

Blau és el color del cel més pur...

Verd és el color de l'herba del prat...

Tots aquests colors em semblen més purs
si tu ets amb mi, oh, oh...

Lliure sento el cor, feliç de tot,
si no penso, si no penso, en el temps
en el temps dels vells amors.

Català

Colours

Yellow is the colour of my true love's hair,
In the morning, when we rise,
In the morning, when we rise.
That's the time, that's the time,
I love the best.

Blue's the colour of the sky-y,
In the morning, when we rise,
In the morning, when we rise.
That's the time, that's the time,
I love the best.

Green's the colour of the sparklin' corn,
In the morning, when we rise,
In the morning, when we rise.
That's the time, that's the time,
I love the best.

Mellow is the feeling that I get,
When I see her, m-hmm,
When I see her, oh yeah.
That's the time, that's the time,
I love the best.

Freedom is a word I rarely use,
Without thinking, m-hmm,
Without thinking, oh yeah.
Of the time, of the time,
When I've been loved.

Anglès

Colours

Colours
Donovan Leitch

G
Yellow is the colour of my true loves hair
       C               G
in the morning when we rise
       C               G
in the morning when we rise
           D              C               G
That´s the time thats the time I love the best

G
Green´s the colour of the sprklin´ corn

Anglès

       C               G
in the morning when we rise
       C               G
in the morning when we rise
           D              C               G
That´s the time thats the time I love the best

G
Mellow is the feelin´ that I get
       C          G
when I see her Mm hmm
       C            G
when I see her uh - huh
           D              C               G
That´s the time thats the time I love the best

G
Freedom is a word I rarely use
        C             G
Without thinkin´ mm - hmm
        C            G
without thinkin´ mm -hmm
       D           C                   G        C   G
of the time of the time when I´ve been loved

Lalena

(la tocava Deep Purple)

Bm          F#m
When the sun goes to bed
Bm             F#m
That's the time your raise your head
G                        A7
That's your lot in life Lalena
D           F#7
Can't blame you Lalena
Bm       F#m
Arty Tart la de da
Bm           F#m
Can your part get much sadder
G                        A7
That's your lot in life Lalena
D           F#7
Can't blame you Lalena
Bm          F#m
Run you hand thru your hair
Bm       F#m
Paint your face with despair
G                        A7
That's your lot in life Lalena
D           F#7
Can't blame you Lalena
Bm          F#m
When the sun goes to bed
Bm             F#m
That's the time your raise your head
G                        A7
That's your lot in life Lalena
D           F#7
Can't blame you Lalena
Bm       F#m
Arty Tart Oh so la de da
Bm           F#m
Can your part ever get, ever get much sadder
G                        A7
That's your lot in life Lalena
D           F#7
Can't blame you Lalena

Bm   F#m   Em   Dmaj7
Oh, Lalena
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Mellow Yellow

I'm just mad about Saffron
Saffron's mad about me
I'm just mad about Saffron
She's just mad about me

{Refrain}
They call me mellow yellow
(Quite rightly)
They call me mellow yellow
(Quite rightly)
They call me mellow yellow

I'm just mad about Fourteen
Fourteen's mad about me
I'm just mad about Fourteen
She's just mad about me

{Refrain}

Born high forever to fly
Wind velocity nil
Wanna high forever to fly
If you want your cup our fill

{Refrain}

(So mellow, he's so yellow)

Electrical banana
Is gonna be a sudden craze
Electrical banana
Is bound to be the very next phase

They call it mellow yellow
(Quite rightly)
They call me mellow yellow
(Quite rightly)
They call me mellow yellow

Saffron -- yeah
I'm just mad about her
I'm just mad about Saffron
She's just mad about me

{Refrain}
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Dr. Calypso

2.300 milions

2.300 Milions

CALELLA DE LA COSTA UN GUANYADOR
D´UN SORTEIG EL MILLOR
QUI SAP QUÍ? L´AFORTUNAT
ON ESTÀ?eSTÀ OCULTAT.

CALELLA DE LA COSTA S´HA LLEVAT
UN COP DE FORTUNA MASSA GRAN
BONA NOTICIA DE PORTADA
TOTA LA PREMSA S´HA EXAURIT

PERIODISTES I BANQUERS
INFORMADORS I TAFANERS

Català

CATALÀ O BE AFRICÀ?
ES LEGAL O NO TE PAPERS?

DE SOTA LES PEDRES VAN SORTINT
MICROS I "WALKMANS" APUNTANT
PREGUNTES, EMPENTES I MOLTS CRITS
LA BANCA SOSPIRA PER UN TROS DEL PASTÍS

2.300 MILIONS EN UN SOL FULL DE PAPER
RIUS DE TINTA ESCAPMATS PEL CARRER
NO SABEM QUI ÉS DONCS HA TOCAT EL DOS
COM UNA BOLA DE FUM

BUSQUEN BUSQUEN
L´HOME MÉS RIC
PER TREURE,N PROFIT
BUSQUEN BUSQUEN
L´HOME MÉS RIC
PER TREUREN UN PESIC

TREBALL AL CAMP O ES PESCADOR?
EN LA MADUIXA O EL CLAVELL?
ALT I FORT O BAIX I PRIM?
ES CASAT O BE SOLTER?

LA SORT A VEGADES FA PATIR
CALMA PRUDÈNCIA VAL MÉS QUE SI
TENS TOTA LA VIDA PEL DAVANT
ESPERAT NO HO CANTIS TAN AVIAT

Anti-ska

Dime tú si es normal
que solo unos pocos corten todo el bacalao
cuando hablan de igualdad
es una cosa que no puedo soportar
dime si, ves legal
que los mismos siempre hayamos de pringar
cuando ni nos viene ni nos va
por eso diles que no, diles que no

dime si, igual te quedarás
cuando para su guerra dinero te robarán
y parece que nada va mal
es una cosa que debemos arreglar
ya no sé que pensar de este mundo
en que nos quieren dejar
donde todo vale para llegar el primero, el primero

piensa en no dejar que te arrastren
como a todos los demás
y procura siempre rechazar
las mentiras que te quieren colocar
poco a poco¡¡ cuenta se darán
que no todos nos queremos conformar
y por eso decimos una vez más
diles que no¡¡
diles que no¡¡

Català

Aquesta nit

Ombres blanques per la vida  rem/ lam
Ombres negres pel carrer
Alguna de les dues tu molt be podríes ser
Només tens que fer només has de ser
Tot el que tu ens diguis no ens fa falta pas saber

Ni qui son els bons i qui els dolents  si/ lam
Doncs és una cosa que es veu al moment
Només actua i deixa passar el temps
Que la vida t´ensenya encara que tú no l´entens

Aquesta nit, aquesta nit, qualsevol nit

Català
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Ombres blanques per la vida
Ombres negres pel carrer
Vivint el moment, vivint el present
Aguantant el que vingui
I passant-ho bé
Que tot el que tu ens diguis
No ens fa falta pas saber

Per absurd que sembli es l´unica realitat
No li donis més voltes i mira endavant
Només actua i deixà passar el temps
Que la fi arriba sense importar-li gens

Brigadistes internacionals

Tu ja saps no es un conte ni un somni tampoc.
La veritat és ja història i un trist record.
Milers de joves vinguts per a un motiu ben clar : intentar vèncer l´imperi del terror i la por.

Una espurna de llum per vencer la foscor (2)
Voluntat contra bales i foc dels canons. Aturar tropes d´infàmia i humiliació. Homes i
dones de més de 50 orígens diferents, tots fent força sota la frase del "no pasarán".
Del 36 al novembre de l´any 38
Sol brigadistes internacionals
Una espurna ...

Del 36 al novembre de l´any 38. De Terol a Belchite, Jarama i front d´Aragó. A vora de
l´Ebre que hi van deixar la pell, tots aprenents per a una futura guerra mundial.

Del 36...
Vingueren del món amb bona voluntat, txecs i gal•lesos i australians també. Xipriotes,
egipcis i algerians, s´aplegaren els ianquis amb alegres cubans. De la freda Escandinàvia
fins els mexicans, de la brigada Lincoln a la Thaelmann.
Tots fent força sota el "no pasarán".
Tots fent força sota el "no pasarán".

Català

Camí Fàcil

actua, s´amaga continuament
no sap quin dia pot ser el darrer
alerta i atent viu arriscadament
no sap quin dia pot ser el darrer

desperta com cada dia
sentit-se bé sentit-se fort
passa com un cicló
deixant sang, por i destrucció

la resposta depèn de tu
la sortida que tu, que tu has triat
es un arma en les teves mans
per resoldre els problemes a trets

camí fàcil, no gens fàcil

res li fa temer per la seva sort
doncs ja te clar com acaba aixó
fort i segur intimida a la gent
però poc a poc no li fan costat

lluitant per millors temps
i cercant el paradís
bregant pel teu futur
i cercant el paradís

Català

CCCP

CCCP

Intro:

(Baix) E
       ////
(Ventsx2)
A    D  A      E  A
//// // ////// // //

A            D                A
Ep, per Barcelona ens trobareu
                    E     A
de punta a punta de la ciutat
        D          A
amb energia de centpeus
                            E   A
belluguem amb força i no contaminem

C#m             D
Un quintet i un entrepà
                 A
ja estem llestos per rodar
C#m         D
les pujades no ens fan por
                  A
ni a la nit ni en dia plujós
C#m         D
a nosaltres tant ens fa
              A
el límit de velocitat
Bm              Bb        A
doncs sabem que mai arribarem

      D              A
Tot suant durant l´estiu
                   E      A
però a l´hivern no passem fred
               D       A
esquivant tots els merders
               E       A
amb dues rodes pels carrers

C#m          D
Un vermut i una de pam
                 A
ja estem llestos per rodar
C#m         D
les pujades no ens fan por
                  A
ni a la nit ni en dia plujós
C#m         D
a nosaltres tant ens fa
              A
el límit de velocitat
Bm              Bb
doncs sabem que mai arribarem

Pont:

Dm Am Bb Dm   F    C#  C    F  C# C    Bb E
// // // //// //// //  //// // // //// // //

(Ventsx2)
A    D  A      E  A
//// // ////// // //

A           D             A
El nostre esforç ens portarà
                    E         A
on potens motors no poden somiar
A            D            A

Català
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no, no hi ha límits si tu vols
                     E      A
gaudeix moven-te per tot el món

C#m             D
Un quintet i un entrepà
                 A
ja estem llestos per rodar
C#m         D
les pujades no ens fan por
                  A
ni a la nit ni en dia plujós
C#m         D
a nosaltres tant ens fa
              A
el límit de velocitat
Bm              Bb
doncs sabem que mai arribarem

Dm      Am     Bb   Dm            F
Quan trobem pendent baixem tots rient
          C#     C
no ens fa por ni taxis ni camions
F         C#     C
no ens fa por ni taxis ni camions

Dm       Am      Bb           F
i si ens bufa el vent l´aprofitem
          C#     C
no ens fa por ni taxis ni camions
F         C#     C
              ni taxis ni camions

(Baix) E
       ////
C#m        D
Olivetes i vi bo
                 A
ja estem llestos per rodar
C#m         D
les pujades no ens fan por
                  A
ni a la nit ni en dia plujós
C#m         D
a nosaltres tant ens fa
              A       D(Vents)
el límit de velocitat ////

C#m             D
Un quintet i un entrepà
                 A
ja estem llestos per rodar
C#m         D
les pujades no ens fan por
                  A
ni a la nit ni en dia plujós
C#m         D
a nosaltres tant ens fa
              A
el límit de velocitat
Bm              Bb
doncs sabem que mai arribarem

Dm      Am     Bb   Dm            F
Quan trovem pendent baixem tots rient
          C#     C
no ens fa por ni taxis ni camions
F          C#      C
                ni taxis ni camions
Dm       Am      Bb           F
i si ens bufa el vent l´aprofitem
          C#     C
              ni taxis ni camions

F   C#  C    Bb E
//  //  //// // //

Júlia

Julia

No té desig de ser una més, ella vol proclamar el seu somni.
No claudicar davant la gent, "a viva veu" és la seva fletxa.
Pares que vigilen i controlen les sortides,
mares que es projecten i anul.len a les filles,
profe engominat mirant per sota la faldilla,
el rapat de l´insti és un declarat masclista.
Noies desfilant amb modelets de "para pija",
nois amb clentxa al cap i amb cara de seminarista,
mestre amb pinta progre però amb mètodes feixistes,
la teacher d´anglès es tova i plora cada dia.

Júlia I love you, Júlia I need you, my everything.
Júlia I love you, Júlia I need you, you´re my holy youth.
Júlia I love you, Júlia I need you, my lovely way.
Júlia I love you, Júlia I need you, my real destiny.

A mitjans d´abril en una festa es deslliga,
beu cubates amb uns petes i el cap li gira,
troba un noi curiós que agafa gel de la nevera,
ell la mira fix i ella fa un gran somriure.
Quarts de dugues, primavera, que la sang altera,
tots dos junts en un portal entrecreuant les llengües,
l´endemà quan vegi el noi esclatarà de joia,
sentirà el desig de ser una noia estimada.

Català

Mr.Happiness

If you need some to having fun
or just to work or satisfy
if you want something in the morning
or some else late at night

just call me I´ll be there
to give you all you want
you will be all right in a moment
and have a pleasant time

what do you prefer the yellow
and blue, the red or white
California dreams, moroccan
or just colombian stuff

I´m Mr. Hapiness
if you want more or less
show me the colour of your money
cause the solution is in my pocket

I´m the guy that you wait
the man that you need and then you find me
I´ve got the best things
that you can ever try

i`m mr. Happiness....

Anglès

Pole  man

POLE MAN

de l’Àfrica va haver de marxar
per poder-se alimentar
després de voltes, voltes i més voltes
al maresme va parar

treballa tot el dia de sol a sol
i viu amb deu més
no te cap company I ni tan sols
una amiga amb qui dormir

encara el tracten d´inadaptat

Castellà
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i el tenen marginat
si això és civilització
jo m´entorno al tercer món

POLE MAN (TRADUCIDA)
De África tuvo que partir
para poderse alimentar
después de vueltas, vueltas y más vueltas
al Maresme fue a parar

trabaja todo el día de sol a sol
y vive con diez más
no tiene ningún compañero y ni tan solo
una amiga con quien dormir
Aún lo tratan de inadaptado
y lo tienen marginado
si a eso le llaman civilización
yo me vuelvo al tercer mundo

Se´ns pixen

Ja són aquí, ja han arribat
ningú no els ha pas demanat.
Van per carrers cofois i mudats,
amb un gran somriure enganxat.

Van per mercats, pobles i ciutats,
escoles i llars de jubilats.
Els trobareu per tot arreu,
la seva foto a totes les parets.

Van saludant a tort i a dret
i fent petons a petits i grans,
després del xou vés-los a buscar.

Se´ns pixen a sobre i diuen que plou,
només amb paraules no en tenim prou,
les vostres promeses ja no creiem.

Extenuats de tan xerrar
dient que si a les peticions,
fins el dia indicat de votacions,
adéu i gràcies, ja t´ho faràs.

Van saludant a tort i a dret
i fent petons a petits i grans,
després del xou vés-los a buscar.

Se´ns pixen a sobre i diuen que plou,
només amb paraules no en tenim prou,
les vostres promeses ja no creiem.

Pel que fa a mi
no m´enredareu,
la gent com vosaltres,
no m´estafeu.
Un cop heu guanyat
llavors ignoreu,
tot el que heu dit
passa a l´oblit.

Català

The Snake

On her way to work one morning
down thw path alongside the lake
a tender hearted woman saw a poor half-frozen snake
and his pretty coloured kin had been all frosted with the dew
Oh well! she cried. I´ll take you in amd I´ll take care of you!

Take me in oh tender woman

Anglès

take me in for heaven´s sake
take me in tender woman
sighed the snake

Now she wrapped him up all cozy
in a coverture of silk
and then laid him by the fireside
with some honey and some milk
now she hurried home from work that night
as soon as she arrived
she found that pretty snake
she´d taken in had been revived

Take me in oh tender woman
take me in for heaven´s sake
take me in tender woman
sighed the snake

Now she clutched him to her bosom
You´re so beautiful she cry
but if I hadn´t´ve brought you in by now you might have died
Now she stroked his pretty skin again
and then kissed and held him tight
but instead of saying thanks that snake gave her a vicious bite

Take me in oh tender woman
take me in for heaven´s sake
take me in tender woman
sighed the snake

Drive by Truckers

The Day John Henry Died

I watched the rain; it settled in. We disappeared for days again.
Most of us were staying in, lazy like the sky.
The letters flew across the wire filtered through a million liars.
The whole world smelled like burning tires the day John Henry died.

We knew about that big machine that ran on human hope and steam.
Bets on John were far between and mostly on the side.
We heard he put up quite a fight. His hands and feet turned snowy white.
That hammer rang out through the night the day John Henry died.

When John Henry was a little bitty baby nobody ever taught him how to read
but he knew the perfect way to hold a hammer was the way the railroad baron held the
deed.

It didn´t matter if he won, if he lived, or if he´d run.
They changed the way his job was done. Labor costs were high.
That new machine was cheap as hell and only John would work as well,
so they left him laying where he fell the day John Henry died.

John Henry was a steel-driving bastard but John Henry was a bastard just the same.
An engine never thinks about his daddy and an engine never needs to write its name.

So pack your bags, we´re headed west and L.A. ain´t no place to rest.
You´ll need some sleep to pass the test, so get some on the flight
and say your prayers John Henry Ford ´cause we don´t need your work no more.
You should have known the final score the day John Henry died.

Anglès
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Tornadoes

The clouds started forming at five o´clock pm
The funnel clouds touched down
five miles north of Russellville
Sirens were blowing, clouds spat rain
and as the things came threw, it sounded like a train

"It came without no warning" said Bobbi Jo McLean
She and husband Nolen always loved to watch the rain
It sucked him out the window, he ain´t come home again
All she can remember is "It sounded like a train"

Pieces of that truck stop, litter up the highway, I been told
And I hear that missing trucker ended up in Kansas
(or maybe it was Oz).

The Nightmare Tour ended for my band and me
the night all the shit went down
A homecoming concert, the night the tornadoes hit my hometown.
The few who braved the weather were sucked out of the auditorium
I can still remember the sound of their applause in the rain
as it echoed through them storm clouds, I swear, It sounded like a train.

Anglès

Where The Devil Don´t Stay

My Daddy played poker on a stump in the woods back in his younger days
Prohibition was the talk, but the rich folks walked to the woods where my Daddy stayed
Jugs and jars from shiners, these old boys here, they ain´t miners
They came from the twenty-niners
It didn´t take a hole in the ground to put the bottom in their face

Back in the thirties when the dust bowl dried
And the woods in Alabama didn´t see no light
My Daddy played poker by a hard wood fire
Squeezing all his luck from a hot copper wire
Scrap like a wildcat fights till the end
Trap a wildcat and take his skin
Deal from the bottom, put the ace in the hole
One hand on the jug but you never do know

Son come running
You better come quick
This rotgut moonshine is making me sick
Your Mama called the law and they´re gonna take me away
Down so far even the Devil won´t stay
Where I call to the Lord with all my soul
I can hear him rattling the chains on the door
He couldn´t get in I could see he tried
Through the shadows of the cage around the forty watt light

Daddy tell me another story
Tell me about the lows and the highs
Tell me how to tell the difference between what they tell me is the truth or a lie
Tell me why the ones who have so much make the ones who don´t go mad
With the same skin stretched over their white bones and the same jug in their hand

My Daddy played poker on a stump in the woods back when the world was gray
Before black and white went and chose up sides and gave a little bit of both their way
The only blood that´s any cleaner is the blood that´s blue or greener
Without either you just get meaner and the blood you gave gives you away

Anglès

Duble buble

Clava't

Lam Do   ho faré quan menys t'ho esperis
Fa Sol   serà avui
Lam Do   quan et tingui atret
Fa Sol   i ja no puguis fugir
Lam Do   sóc la teva nina blanca
Fa Sib   estic cansada d'esperar
Lam      no puc més
Do Fa    ha de ser aquesta nit

ho faràs quan jo t'ho digui
serà avui
quan la teva llengua
mullarà els meus pits
imagina'm pura i blanca
si t'agrada més així
què més vols
si tu ets l'escollit?

Lam    un dia o altre noi
Do Fa  aquesta flor haurà de morir
Lam    serà una mort tan dolça
Do Fa  crua i dolça si tu ets el botxí

un dia o altre noi
aquesta flor haurà de morir
fes-ho a poc a poc
i clava't ben endins

sóc la teva nina blanca
aquesta nit
sóc valenta noi
i la sang no em fa por
vine acosta't deixa'm veure
el teu verí en copa d'or
vull saber
si tu vols jugar en mi

un dia o altre noi...

fes-ho a poc a poc
i clava't ben endins

Català

El teu nom

Solm  Fa  oh digues el teu nom
Lam Rem   falsa noia del meu somni
          et fondràs en els meus dits
          fins que sigui massa tard

deixa'm estimar el teu nom
per quan se te'n dugui el dia
que sigui el meu record
quan no et pugui contemplar
(Solm Fa Lam Rem)

Solm Fa   deixa'm estimar el teu nom
Rem Sib   puc sentir que es va acostant

Rem Fa  l'alba traïdora
Lam     demà només quedarà al món
Rem Fa  dèbil sombra d'aquest cos
Lam     fet d'algun deliri extrem

dolça metzina
vull quedar-me ja per sempre
enredat als teus cabells

Català
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deixa'm estimar el teu nom

Solm  Fa   deixa'm estimar el teu nom
Lam Rem    falsa noia del meu somni
Solm  Fa   deixa'm estimar el teu nom
Rem Sib    puc sentir que es va acostant

Rem Fa     l'alba traïdora
Lam        demà només quedarà al món
Rem Fa     dèbil sombra d'aquest cos
Lam        fet d'algun deliri extrem

dolça metzina
t'aniràs fonent entre els meus dits
aviat serà molt tard
deixa'm estimar el teu nom

M'estimes tant que m'abonyegues

Lam Do		et sento a través
Fa Mim		del fibrusiment
Lam Do		pots almenys
Fa Mim		tancar la porta

no ser que fer
si no fos que
escolto els teus gemecs
i tornes altre cop
del tot humida

Do Sol Lam Sol		el perfil se't retalla
Do Sol Lam Sol		emmarcat per la porta
Do Sol Lam Sol		se que ja és el moment
Do Sol Lam Sol		de ser el seu vell jarró
Do Sol Lam Sol		obra

Lam Do		et sento a través
Fa Mim		del fibrusiment
Lam Do		murmurant frases
Fa Mim		obscenes

no ser que fer si no fos que
ven acabat vindràs
amb el cap cot rient
a fer-me'n còmplice

Do Sol Lam Sol		el perfil se't retalla
Do Sol Lam Sol		emmarcat per la porta
Do Sol Lam Sol		ser que ja és el moment
Do Sol Lam Sol		de ser el seu vell jarró
Do Sol Lam Sol		abraça'm

el perfil se't retalla
emmarcat per la porta
ser que ja és el moment
de ser el seu vell jarró
obra; abraça'm

Català

Duncan Dhu

Cien gaviotas

la ________ mi _______ Do _____
Hoy el viento sopla más de lo normal,
La _______ mi ________ Do ___
las olas intentando salirse del mar,
La _____ mi _______ Do _____
el cielo gris y tú no lo podrás cambiar,
La _______ mi ________ Do ____
mira hacia lo lejos, busca otro lugar;
Sol-Do Sol-Do
y cien gaviotas dónde irán, dónde irán.

Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar
los muros que gobiernan en esta ciudad.
Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar
placeres que tan sólo tú imaginarás;
y tus miradas dónde irán, dónde irán.

Sol ______ si _____________
Hoy podrás beber y lamentar,
mi ____________ Do7 ____
que ya no volverán sus alas a volar.
____ Sol
Cien gaviotas dónde irán.

Hoy el día ya no es como los demás,
el ron y la cerveza harán que acabes mal;
nena, ven conmigo, déjate llevar,
hoy te enseñaré dónde termina el mar;
y cien gaviotas dónde irán, dónde irán.

Castellà

En algún lugar

_______ mi _ Sol __ Re __ mi ____ (Sol Re mi)
En algún lugar de un gran país,
____________ Sol __ Re __ mi (Sol Re mi)
olvidaron construir,
_______ Sol __ Re ___ mi ______ (Sol Re mi)
un hogar donde no queme el sol,
______________ Sol ______ Re ___ mi (Sol Re mi)
y al nacer no haya que morir.

__ si
Y en las sombras,
___ Do _________ Sol Re __ (mi)
mueren genios, sin saber,
si _______
de su magia,
Do ______________
concebida sin pedirlo,
___________________ Sol
mucho tiempo antes de nacer.

_______ Re _____ mi
No hay camino que llegue hasta aquí
Do _________ Sol
y luego pretenda salir.
_____ Re __ mi
Con el fuego de, el atardecer,
__ Do _________ (mi)
arde la hierba.

En algún lugar...

Un silbido,
cruza el pueblo y se ve
un jinete,
que se marcha con el viento
mientras grita que no va a volver.

Y la guerra aquí es de otro color,
el polvo lo debe saber.
Los hombres que ya no saben si lo son,
pero lo quieren creer.

Castellà
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Las madres que ya no saben llorar,
ven a sus hijos partir.
La tristeza aquí no tiene lugar
cuando lo triste es vivir.

Nai, na na na...

Esos ojos negros

Do ________________________
Esos ojos negros, esos ojos negros
____ Fa _______ Do
no los quiero ver llorar,
Sol __________ Fa __
tan sólo quiero escuchar, dime
Sol ________ la ____ Sol ______ la _____
lo que quiero oír, dime; que vas a reír, dime,
Sol _________ Fa ________ Do
dime ahora que duerme la ciudad.

Hace algún tiempo (bis)
que tu voz parece ser
una pluma y un papel que cuentan
que vas a volar en sueños,
que serán tus ojos negros
los que me iluminen al andar.

Do ______________________
La lluvia cae sobre el suelo gris,
la __________________
el tiempo pasa y no puedo reír;
Do __________________
la noche es larga, mi voz amarga,
Sol
hoy he visto despertar el sol
y tus pupilas brillarán;
___ Fa ____ Sol ___ Do _ la
pero espera, descuida y ya verás,
_ Fa ______ Sol _ Do __ la
los buenos tiempos volverán;
__ Fa ____ Sol ___ Do ___ la
pero espera, descuida y ya vendrán,
___ Fa ____ Sol Do
la lluvia los devolverá.

Castellà

Lobos

Hay lobos rondando cerca
en mi casa diciembre de 2000
hay días en los que muero
y hay abrazos que hacen revivir.

Hay peligros de vida en tus ojos
y hay inviernos más largos que la vida
hay canciones muertas en la calle
y hay golpes que vuelven a doler.

Hay lobos aullando a mediodía
al cielo más triste de Madrid
estoy muriendo un poco cada día
pero si muero en tus brazos no es morir.

Castellà

Hay lobos aullando a mediodía
hay gente con monedas de la suerte
los niños tienen reyes magos
y los magos siempre tienen trucos.

Hay lobos aullando a mediodía
hay silencios subiendo la escalera
hay luna llena hoy en tu risa
iluminando paradas de autobús.

El viento trae su aliento frío
a este inmenso cielo de ceniza
los lobos creo que se han ido
al invierno más crudo de Madrid.

Duran duran

A view to a kill

A View To A Kill

Meeting you with a view to a kill face to face in secret places feel the chill
Nightfall covers me but you know the plans I'm making
Still over sea could it be the whole earth opening wide
A sacred why a mystery gaping inside the weekends why until we

Dance into the fire that fatal kiss is all we need
Dance in the the fire to fatal sounds of broken dreams
Dance in to the fire that fatal kiss is all we need dance into the fire

Choice for you is the view to a kill between the shades assasination standing still
First crystal tears fall of snowflakes on your body
First time in years to drench your skin with lovers rosy stain
A chance to find a phoenix for the flame a chance to die but can we
Dance into the fire that fatal kiss is all we need
Dance into the fire to fatal sounds of broken dreams
Dance into the fire that fatal kiss is all we need
Dance into the fire when all we see is the view to a kill

Anglès

Planet earth

Planet Earth

Only came outside to watch night fall with the rain
I heard you making patterns rhyme like
Some new romantic looking for the TV sound
I'll see you're right some other time love

Look now look all around there's no sign of life
Voices another sound can you hear me now this is planet earth
You're looking at planet earth
Bop bop bop bop bop bop bop bop this is planet earth

My head is stuck on something precious let me know
If you're coming down to land is there
Anybody out there trying to get through
My eyes so cloudy I can't see you

Look now look all around there's no sign of life
Voices another sound can you hear me now this is planet earth
You're looking at planet earth
Bop bop bop bop bop bop bop bop this is planet earth

Anglès
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Look now look all around there's no sign of life
Voices another sound can you hear me now this is planet earth
You're looking at planet earth
Bop bop bop bop bop bop bop bop this is planet earth
Bop bop bop bop bop bop bop bop calling planet earth
Bop bop bop bop bop bop bop bop looking at planet earth
Bop bop bop bop bop bop bop bop this is planet earth

Reflex

The Reflex

You've gone too far this time but I'm dancing on the valentine
I tell you somebody's fooling around with my chances on the dangerline
I'll cross that bridge when I find it another day to make my stand oh-woah
High time is no time for deciding if I should find a helping hand oh-whoa
Why don't you use it try not to bruise it buy time don't lose it
Why don't you use it try not to bruise it buy time don't lose it
The reflex is a lonely child just waiting by the park
The reflex is in charge of finding a treasure in the dark
And watching over lucky clover isn't that bizarre
Every little thing the reflex does leaves you answered with a question mark

I'm on a ride and I wanna get off but they won't slow down the roundabout
I sold the Renoir and the TV set don't wanna be around when this gets out
So why don't you use it try not to bruise it buy time don't lose it
Why don't you use it try not to bruise it buy time don't lose it

The reflex is a lonely child he's waiting in the park
The refelx is in charge of finding a treasure in the dark
And watching over lucky clover isn't that bizarre
Every little thing the reflex does leaves you answered with a question mark

So why don't you use it try not to bruise it buy time don't lose it
Why don't you use it try not to bruise it buy time don't lose it

The reflex is a lonely child just waiting by the park
The reflex is in charge of finding treasure in the dark
And watching over lucky clover isn't that bizarre
Every little thing the reflex does leaves me answered with a question mark
Oh the reflex what a game he's hiding all the cards
The reflex is in charge of finding a treasure in the dark
And watching over lucky clover isn't that bizarre
Everylittle thing the reflex does leaves you answered with a question mark

Anglès

Save a prayer

Save A Prayer

You saw me standing by the wall corner of a main street
And the lights are flashing on your window sill
All alone ain't much fun so you're looking for the thrill
And you know just what it takes and where to go

Don't say a prayer for me now, save it till the morning after
No don't say a prayer for me now, save it till the morning after

Feel the breeze deep on the inside look you down into your well
If you can you'll see the world in all his fire
Take a chance like all dreamers can't find another way
You don't have to dream at all just live a day

Don't say a prayer for me now, save it till the morning after
No don't say a prayer for me now, save it till the morning after

Anglès

Save it till the morning after, save it till the morning after

Pretty looking road I try to hold the rising floods that fill my skin
Don't ask me why I'll keep my promise melt the ice
And you wanted to dance so I asked you to dance but fear is in yor soul
Some people call it a one night stand but we can call it paradise

Don't say a prayer for me now, save it till the morning after
No don't say a prayer for me now, save it till the morning after
Save it till the morning after, save it till the morning after
Save it till the morning after, save it till the morning after
Save a prayer till the morning after, save a prayer till the morning after
Save a prayer till the morning after, save a prayer till the morning after
Save a prayer till the morning after

=======================================================

[Dm]You saw me [F]standing by the [Bbmaj7]wall,      [G]corner of a [F]main street [Dm]
And the [F]lights are flashing [Bbmaj7]on your window [G]sill [C]          [Dm]
All a[F]lone, ain't much [Bbmaj7]fun, so you're [G]looking [F]for the th[Dm]rill
And you [F]know just what it [Bbmaj7]takes and where to [G]go [C]

{start_of_chorus}
[Bm]Don't [Dmaj7]say a prayer for me [G]now, [F#m]save it for the [A]morning af[Bm]ter
No, don't [Dmaj7]say a prayer for me [G]now, [F#m]save it for the [A]morning af...
{end_of_chorus}
(... af)[Dm]ter         [F]          [Bbmaj7]               [G]          [Dm]          [F]          [Bbmaj7]
[G]

[Dm]Feel the [F]breeze deep on the in[Bbmaj7]side, look you [G]down in[F]to the [Dm]well
If you [F]can, you'll see the [Bbmaj7]world in all his [G]fire [C]          [Dm]
Take a [F]chance, like all [Bbmaj7]dreamers you can't [G]find a[F]nother [Dm]way
You don't [F]have to dream it [Bbmaj7]all, just live a [G]day [C]

{comment chorus}
(... af)[Bm]ter      [D]          [G]          [F#m]Save it til the [A]morning af[Bm]ter
         [D]          [G]          [F#m]Save it til the [A]morning af[Dm]ter [F]          [Bbmaj7]
[G]          [C]          [Dm]          [F]          [Bbmaj7]               [G]

[Dm]Pretty looking ro[F]ad I try to [Bbmaj7]hold the rising [G]floods that [F]know my
[Dm]skin
Don't ask me [F]why, I'll keep my pro[Bbmaj7]mise, melt the ice[G]      [C]          [Dm]
And you want[F]ed to dance, so I as[Bbmaj7]ked you to dance, but [G]fear is [F]in your
[Dm]soul
Some people [F]call it a one night sta[Bbmaj7]nd but we can [G]call it par[C]adise

{comment chorus}
(... af)[Bm]ter       [D]          [G]          [F#m]Save it til the [A]morning af[Bm]ter

Wild boys

Wild Boys
Wild boys, wild boys, wild boys, wild boys
Wild (wild) boys (boys, boys)

The wild boys are calling on there way back from the fire
In August moon's surrender to a dust cloud on the rise
Wild boys fallen far from glory reckless and so hungered
On the razors edge you trail because there's murder (murder, murder)
By the roadside in a sore afraid new world
They tried to break us looks like they'll try again
Wild boys (wild boys) never lose it wild boys (wild boys) never chose

Anglès
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this way
Wild boys (wild boys) never close your eyes wild boys always shine

You got sirens for their welcome there's bloodstain for your pain
And your telephone been ringing while you're dancing in the rain
Wild boys wonder where is glory where is all you angels
Now the figureheads have fell (fell, fell) And lovers war with arrows over secrets they could
tell
They tried to tame you looks like they'll try again

Wild boys (wild boys) never lose it wild boys (wild boys) never chose this way
Wild boys (wild boys) never close your eyes wild boys always shine

Wild boys wild boys wild boys wild boys wild boys wild boys wild boys

Wild boys (wild boys) never lose it wild boys (wild boys) never chose this way
Wild boys (wild boys) never close your eyes wild boys always
(Wild boys, wild boys) never lose it (wild boys, wild boys) never chose this way
Wild boys (wild boys) never close your eyes wild boys always
Wild boys (wild boys) never lose it wild boys (wild boys) never chose this way
Wild boys (wild boys) never close your eyes widl boys always wild boys (wild boys)

Dusminguet

Babilonia

Es la esfera del poder
quien queriendo engaña al sensible
es la esfera del poder
quien sin querer aparta a su gente
a quién quieren engañar
si la demoprotesta vaga en los cielos
qué más nos queda
si no el fruto que uno pueda plantar
Vecino, alarga tu mano
y déjame escuchar
por dónde piensas tú tirar
dime qué camino
si la hipocresía
invade qualquier voluntad
nadie preguntó antes de entrar
y una vez dentro
desalmó la causa
¿Dónde está el amor al hombre?
suplica el pueblo sin nombre
¿dónde puedo vivir y dar?
y recibir con la misma moneda
¡que no me griten
que me dejen en paz!

Castellà

Cumbia Bruja

CUMBIA BRUJA

Que si tú tienes un extraño dolor
yo te canto como lo puedes sacar
Por la boca con voz a trueno
tanto llanto, tanto vas tú a cantar

Cuando la cumbia camina
mira que se alarga la vida

Castellà

cuando la cumbia comienza
el ritmo se me sube a la cabeza

Porque ella tiene extrañas maneras
para ponerte una piel nueva a ti mi vieja
Que por mucho que le des tú a la botella
no hay nada que te suba como ella

Cuando la cumbia camina
mira que se alarga la vida
cuando la cumbia comienza
el ritmo se me sube a la cabeza

Que viene, que viene la cumbia Dusminguet
pa que la goce usted
que viene, que viene la cumbia Lumbalú
pa que la bailes tú
Un paso para ´lante, otro paso para atrás
la cumbia catalana a la mulata hace gozar
Cintura para ´lante, cintura para atrás
la cumbia catalana a Barcelona va a pegar

Disco yonki

Vaig perdre el meu nom
qualsevol dia al matí
tripi-longui, tripi-longui sí
m´acompanya una gatzara
de cinquanta mil campanes
allà on vaig, allà on estic
L´ànima dels dits
són dimonis de parranda
Vafalungo Postrof,
Postrof, Postrof, Vafalungo, go
no tenen cap ni mesura
ells maten la cordura
Vafalungo Postrof,
Postrof, Postrof, Vafalungo, go
Sense fe i amb cara bruta
no fem cas a la cordura
haix-haix rabadà haix-haix
sense moda ni etiqueta
embriagant-nos com el poeta
del que més ens plau, només això ens cal
L´ànima dels dits
són dimonis de parranda
Vafalungo Postrof,
Postrof, Postrof, Vafalungo, go
no tenen cap ni mesura
ells maten la cordura
Vafalungo Postrof,
Postrof, Postrof, Vafalungo, go
Vafalungo, Vafalungo, Vafalungo

Català

El camí

Nar-hi nant fugen ràpid
Amb els trens que enganxen primer
Nar-hi nant fugen ràpid
Perquè no els atrapin mai més
Fuig que fuig marduix
I que no t&#8217;atrapin mai més
Pels camins una vora
Per les ciutats ben enfora
Pels camins una vora
Per marxar a qualsevol hora
Drom que Drom manouche
I que no t&#8217;atrapin mai més
Fuig que fuig i el camí dirà
Qui ha conegut i qui trobarà
Fugi el mot de nostra llengua

Català
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I que sigui pedreta del terra
Fugi el mot de nostra llengua
I que sigui pel qui ensopega
Vora el camí hi ha un roc
Que parla de tots els seus dots
Fuig que fuig el camí dirà...

El pardal

EL PARDAL

Que regui per la pluja que caurà
que els arbres facin fulles perfumats
de la tomba jo m´aixeco per cantar
ja estic millor
imagino que imagines
com ballar sense parar
I dic pom, pom, pom
de la porta de la noia
jo dic pom
i jo caic, ai, ai, ai, ai
sóc pardal
coi, no em faig mal
Vull viure com viuríeu sense mi
perquè ell, tu, jo i vosaltres som nosaltres
i ja és trist que tu em recordis baixar el cap
sóc un pardal
dins el llibre com un ciri
s´hi barreja un tros de pa
I el pa, pom, pom
de la porta de l´església
un tros de pa
i jo caic, ai, ai, ai, ai
sóc pardal
coi, no em faig mal

Català

El son

Yo vi en tu cara un aviso
Y no me pude resistir
Que aunque andara cerca el peligro
Yo no me pude percibir
Como los gatos curiosos
Con mi mirada aceché
Luego asomé la cabeza
Y en el vacío me quedé
Son, son, son, pura maldición
Y entrando en la cuarentena
El sueño me abandonó
Los ojos todos rojitos
Mi piel perdía el color
Y en la fiebre de mi locura
Por fin yo daba a aentender
Lo muerta que está mi alma
Lo vivo  que está el querer
Son, son, son pura maldición
Cuando yo era pequeñito
Bautizaron mi caudal
Caundo abandoné mi casa
Lo dejé ahi en el portal
Por eso a tu mirada
No le guardo yo rencor
Maligno, santo o diablo
Bienvenido siempre el amor
Éste es el son que yo traigo del valle
Pa que bailemos todos en la calle
Son, son, maldición oscura
Que me engatusas con tu sabrosura
Báilalo, gózalo, déjate conquistar
Por su cadencia

Castellà

Son, son, son pura maldición

El son

Yo vi en tu cara un aviso
Y no me pude resistir
Que aunque andara cerca el peligro
Yo no me pude percibir
Como los gatos curiosos
Con mi mirada aceché
Luego asomé la cabeza
Y en el vacío me quedé
Son, son, son, pura maldición
Y entrando en la cuarentena
El sueño me abandonó
Los ojos todos rojitos
Mi piel perdía el color
Y en la fiebre de mi locura
Por fin yo daba a aentender
Lo muerta que está mi alma
Lo vivo  que está el querer
Son, son, son pura maldición
Cuando yo era pequeñito
Bautizaron mi caudal
Caundo abandoné mi casa
Lo dejé ahi en el portal
Por eso a tu mirada
No le guardo yo rencor
Maligno, santo o diablo
Bienvenido siempre el amor
Éste es el son que yo traigo del valle
Pa que bailemos todos en la calle
Son, son, maldición oscura
Que me engatusas con tu sabrosura
Báilalo, gózalo, déjate conquistar
Por su cadencia
Son, son, son pura maldición

Castellà

El teu amor

El teu amor
És son
És mort
És dolç
És calor
És son
És abric que mata
És abric que adorm
És abric que em fon
yonqui d'amor sóc
el meu cos vesteix de dol
un somriure per passar la nit
demà et deixo, et deixo al llit
El teu amor m'adorm
em xucla, em torna enrere
el teu amor m'adorm
em torna enrere dins del ventre
yonqui d'amor sóc
para nano que això mata
que la vida no t'enganya
Viu, viu i la pena al riu
El teu amor és trist
sempre taca com la daga
el teu amor no em vol
sempre mata quan m'atrapa
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El viatge

Prepara&#8217;t per un viatge ben llarg
La maleta i el sac de dormir
I el neguit i la por, de les ànsies d&#8217;obrir camí
No t&#8217;oblidis de la rosa dels vents
No t&#8217;oblidis de l&#8217;estrella polar
Creca el que no tens perquè el que tens no ho perdras
Toca el dos
Si sents sonar campanes
Toca el dos
Auspici que com un cimbell
Toca el dos
El teu destí demana
Toca el dos
Dur-te coenixement
Es tracta d&#8217;obrir aquests ullets adormits
Que el món és petit i tu, molt gran
Encomanem al destí que ens jugui bones cartes
Cerca l&#8217;ideal i veuràs com no existeix
El paradís sols dins d&#8217;un és real
Tots tenim dues veus que ens beuen l&#8217;enteniment
Toca el dos
Que si no marxes ara
Toca el dos
No sigui per la mandra
Toca el dos
Un pot d&#8217;esperit de vi pel camí
Toca el dos
Aprèn de tot i molt

Català

Go

Avui m´han trucat a la porta de la casa
i em portaven en safata molta fama
però amb el tuf de la mentida tot maquilla tot ho pispa
i he sortit per la finestra ben de pressa i dic
Corre ben de pressa aquesta gent potser és el diable
que amb aquest cony de safata porten dol
dol per el meu riure i porten dol de companyia
i volen l´ànima ben seca per això campo lluny
Go, go, Vafalungo, go, go
Llavors, corrents, m´entrebanco amb un polític
que em demana la cartera, chaquetero, quin pal
jo li pispo amb ell la seva i que m´atrapin pel darrera
però llavors em fico ¿on?
A la cova de paraules on omplen pàgines blanques
que no tenen ni vergonya per això caic
i llenço la merda el que diguin el que es digui
que si pesa ja m´estressa per això campo lluny
Go, go, Vafalungo, go, go
Dels papers on jo firmo dels diners que jo em malfio
de la traca que m´atrapa
pressa que fa brega del poder on m´hi somio
del plorar malastrugança
Por que entra en el pou de la coca que ensabona
de la ràbia amb mal de panxa
música pivada, del somriure del no riure
de l´amor sense esperança
Go, go, Vafalungo, go, go

_vane_

Català

La dansa de l´imbècil

LA DANSA DE L&#8217;IMBÈCIL

Alguien me dijo
que todo es mentira
y ya lo sabía
ya lo sabía
ya lo sabía
pero no me lo creía
no me lo creía
porque todo es mentira
en el día a día
y en la vida fría
en el día a día
sólo le cura la risa
Quan em peti el pit
Yo ya no creía
ni al mismo que me quería
y así se volvía
esclava la vida
y así confundía
la malicia y tu sonrisa
malicia y sonrisa
la amistad con la codicia
tanto me creía
que ya na entendía
creyendo saber tanto
volví piedra el día a día
La dansa de l&#8217;imbècil
que no para des que s&#8217;alça
la dansa del tarat
que balla dalt del terrat

Castellà

La rabia

Yo paseo mi vida sin sonrisa
Porque el odio sente donde no debía
Porque no me sirven más los dientes
Pa esconder el nudo que hay en mis adentros
Y si ladro es porque soy de los que avisa
Que el morder lo dejo pal que esta vencido
Y si canto es porque con eso me digo
Que el canto airea las penas como el río
Y es mi rabia de cemento
Y el motivo, ay, es un secreto
Yo paseo mi vida con tropiezo
Es el odio todo un impedimiento
Paseo mi vida acordando
Los colores que ésta me va dando
De botones desgastados yo me sirvo
Que respira y desafina mi pulmón
Y es que el secreto lo guarda bien el ritmo
Que también respira en mi corazón
Y es mi rabia de cemento...

Castellà

Les ampolles

LES AMPOLLES

Aquí cap ampolla no cal dur
de les buides, de les plenes en beus tu
jo no en veig pas vuit mai dalt de la paret
això no ho sap pas ningú

Tria la més plena i beu plaent
jo en bevia quan n´hi havia i no sols vi
no n´hi hauran pas set mai dalt de la paret
mentre tu en vagis bevent

De la casa i de la vinya et veig venir
amb l´ampolla que et fa riure, tu ets sonat
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no n´hi hauran pas sis mai dalt de la paret
fa riure com es van restant

La gent treballant i tu amb l´ampolla
t´esbroncava la veïna i el veïnat
no n´hi hauran pas cinc ni de trosqui ni a galet
si mai no en tens tu ja prou

Tu ja saps com cau la pluja pel raïm
com per gust xafen la fruita els nostres paps, paps, paps
se´n recullen quatre i en surten molts menys
és la gana del camp

La cançó de les ampolles de petit
te´n rifaves i cantaves, no pas ara
siguin tres o bé dues, ni una ni zero
és el que n´ha quedat.

Maneras

Es mi manera de contarte cosas
sin palabritas, que éstas se pierden
ves un espejo en mí lo que no sabes
es que desnudo soy transparente
es mi manera de juntar dos mundos
tan diferentes, tan diferentes
anda ve y dile a tu corazón
que abra las puertas pa que entre yo
Lo que pasa es que cuando te miro
tú no comprendes que me muestre
te digo tantas cositas bellas
que no hay palabras que se asemejen
así mis ojos son dos lagunas
que como lunas te afectan
es mi manera de entrar en tu pecho por la vereda del viento
Maneras, maneras, maneras, maneras ay, qué maneras, maneras,
maneras de quererte
Maneras... de mirarte
Maneras... de llegarte
Maneras... de contarte
Es mi manera de ser tuyo y huyo
de emborracharme de orgullo y miedo
a simple vista no hay vida en el mar
pero ésta está en su profundidad es mi manera de ser sólo un punto
o un lucerito en tus sueños
dile a tu madre que abra el balcón
para que ahuyente esta maldición
Lo que pasa es que eres como un muro y en él me doy de cabeza
se nota que andas mal de valor
para esconderte de este cantor
así mi llanto le da razón
le da motivo a este ritmo
es mi manera de entrar en tu pecho maneritas que te ofrezco yo
Maneras...

Castellà

Marihuana

MARIHUANA

Alza la mano si te gusta la marihuana
alza la mano si te gusta fumar
Y si a tu padre o a tu madre le afecta
dile que resista porque éste es mi tema
que si yo fumo la marihuana es mi lema
que si yo fumo la marihuana mira ésta es mi meta
Alza la mano si te gusta fumar
mueve tu cintura si te gusta fumar
ponte jolín si te gusta fumar

Castellà

que yo traigo el tronco para ponerte a brincar
Baby J., Baby J.
Y en la tierra en que yo vivo
no se fuma la marihuana
porque dicen que es ilegal
pero yo sólo sé que es medicinal
porque cura toda clase de dolores
en la mente y en el cuerpo los dolores
que si tú fumas la marihuana
seguro que te sentará bien
Baby J., Baby J.
En Joan petit quan balla, balla, balla
en Joan petit ara balla Dusminguet
Quan jo n´era petitet
ni fumava, ni cantava, ni ballava, ni brincava
però ara que ja sóc grandet
ara fumo i ballo Dusminguet
En Joan petit...
Encara que tinguem pa
la canalla ja no balla
perquè el pare ja no canta
i la por se´ns encomana
En Joan petit...
En Pinxo li va dir a en Panxo
vols que et punxi els Dusminguet?
però en Panxo li va dir a en Pinxo
punxa-me´ls però un ratet
En Joan petit...

Niot son

Les nits són sons
Ritme i llençols
Les nits són sons
Rima i cançons
Les nits són sons
Ni daixonses ni dallonses
Les nits són sons
La canalla que badalla
I el que pot encara balla
Sense pantalons
Hi ha qui no pot dormir
Hi ha qui prefereix el llit
El que espera desespera
El qui dorm es perd el món
Sons de música que espavila
Sons del somni que imagines
Sons de la nit, somni del llit
Mare fosca, prou de neguit.

Català

Ritmo americano

RITMO AMERICANO

Y éste es el nuevo ritmo que te traigo de oriente
viene a través del mar y se pone en la gente
como si fuera una serpiente  ¡Ritmo bisonte!

¡Uy! La canción no sabe muy bien
qué es lo que quiere para cantar
y que tampoco sabe por qué
a la gente le da por bailar.

Éste es el ritmo americano
del que más se habla
pues tú también vas a hablar.

Para bailar tú has de seguirme
le dice el ritmo a la canción
y para cantar le dice la letra
sólo necesitas un poco de acción.

Éste es el ritmo americano
del que más se habla

Castellà
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pues tú también vas a hablar

Rock´n´roll

A mí, me gusta el rock&#8217;n&#8217;roll
Dicen que me agarra dios
Otros que ando con el Diablo
Y es que el duende seimpre camina
Con lo bueno y con lo malo
A mí, me gusta el rock&#8217;n&#8217;roll
Your dollar deads counting
When my son leaves walking
Your heroes movies condemns
But my son don&#8217;t stop in them
One, two, three, four, five, six, seven
Que es con mi ritmo
Que yo te vomito
Con toda la rabia
Que tú me has vivido
A mí, me gusta el rock&#8217;n&#8217;roll
In your dreams dreaams all yoaur killers
In your fashion tu ceguera
Juega de mala manera
You don&#8217;t know where&#8217;s la frontera
In all games there will be losers
Pero en tu juego you are the producer
Y es que tus cartas
De papel mojado
Con mi roc bien sonado
A mí, me gusta el rock&#8217;n&#8217;roll
rock&#8217;n&#8217;roll
lo canto y lo tumbo con mi son
rock&#8217;n&#8217;roll
lo que le gusta a mi mama rock&#8217;n&#8217;roll
rock&#8217;n&#8217;roll
drimbamba, drimbamba, drimbamba vacilón
Rock&#8217;n&#8217;roll
A mí, me gusta el rock&#8217;n&#8217;roll

Castellà

Rumbeta bona

Rumba, rumba, rumbeta bona
de tan bona l’amor s’hi posa
Obre’t d’orella a orella
i deixa entrar això que porto jo
que si deixes que corri l’aire
podras trobar-hi aquesta cançó
que la casa vaig deixar tancada
i l’he feta malbé
que pensant que així la cuidava
m’he quedat sol, jo pel carrer
Rumba, rumba, rumbeta bona...
El que et deixo no són promeses
ni regals de bon mariner
tan sols et deixo una mica d’aire
que vull que et bufi, bufi l’enteniment
que la rumba que ara vola
no es paga amb calés
vola que vola amb ella
i oblida’t d’aquest mal mentider

Català

Sonajeros de colores

Sonajeros

Sonajeros de colores, pa que me crezca memeando
sonajeros yo le traigo, a la niña de mi corazón

Sonajeros de colores, pa mi niña yo traigo
sonajeros de colores, pa que me crezca meneando
Sonajeros de colores, pa mi niña yo traigo
sonajeros de colores, con mi carro arrastrando

Pa la ciudad del desencanto traigo un carro dinamita
pa cargarme la aburrida rutina
pa que me crezca meneando sonajeros yo le traigo
a la niña de mi corazón
con el verde suena plata
con el rojo la hojalata
preparaos que mi niña cuando arranca ya no para

Sonajeros de colores...

Toca en los azules mi niña aquella habanera
y con el mar pinta a rayas mi camisa marinera
con la chispa de los rojos vallenatos dame guaro
que la sed en tu fiesta no es delito sin sentido
cántame mi niña que estoy triste
cántame mi niña que estoy triste
que mi mal nunca marcha, siempre sigue
Sonajeros de colores...
Cam camina pal camino, mi carrito del nunca llegar...

Castellà

Sopetón

Volará más hierro que plumas en el cielo
como cambió tu deseo cambiarán las langostas
cambiarán fronteras como campos de batalla
creyéndose un muro se convirtió en la playa.
Y el agua es café y petróleo
y la música cambia el dolor
cambia que cambia la vida por ser ser vida
yo contigo me dejo morir un poco
Oh mon petit amour
tu es mon trésor
Oh mon petit amour
Ay, cariño algo cambiará
en nuestro mundo
pero yo quiero estar contigo.
Mi corazón, de sopetón
el sopetón de mi corazón.

En la galaxia "El ruido" se mueve el silencio
nunca estará quieto el cielo mientras cambian mis manos
cambiaron los campos por pisos
y con la luna tu vientre cambia de parecer.
Y el agua es café y petróleo
y la música cambia el dolor
cambia que cambia la vida por ser ser vida
yo contigo me dejo morir un poco

Oh mon petit amour
tu es mon trésor
Oh mon petit amour
Ay, cariño algo cambiará
en nuestro mundo
pero yo quiero estar contigo.
Mi corazón, de sopetón
el sopetón de mi corazón.
Oh mon petit amour
tu es mon trésor
Oh mon petit amour . . .
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Dusminguet

Dyango

Mare

Quan la vida,
el regal més bell
et fa obrir per primer cop
les parpelles
i no et canses
de sorprendre´t
descobrint al teu voltant
mil meravelles.

Una mare,
és tot l´univers
i la seva veu
un mar que et bressola.
La tonada que et cantava
la duràs per semre al cor
i a la memòria.

El nen és petit
i mig adormit
la mare, s´el mira
i junt al bressol
no el deixa mai sol
joiosa suspira.

I vetllant el seu son amb amor
ella pensa tranquil·la i ditxosa
el meu fill val un món
i un tresor,
i l´adorm tot cantant-li amorosa.

Fes nones reiet,
fes nones fill meu
que ets un angelet,
que m´ha enviat Dèu.
Li besa la cara
el besa al front
petons d´una mare
lo més gran del món

El nen és més gran,
la mare plorant
li diu cada dia
no surtis de nit
i fuig dels brugits
treballa, estudia

I tapant-li els defectes què té
l´aconsella amb carinyo
i el guia
pel camí del treball i del bé
que és lo que ella desitja i ansia.

Perdona´m fill meu
però jo t´haig de dir
que el meu cor et veu
per molt mal camí
Quin mal t´aconsella?
deu ser algun ningú
fes cas d´una vella,
que sols viu per tú.

Veien-te perdut,
per tots despreciat
per què no has vingut
aquí al meu costat?

Català

no abaixis la cara,
Aixeca el front,
que et queda una mare,
lo més gran del món!

Que fantàstic el món

Veig els boscos verds, i flors al camí
Les veig florir per tu i per mi
I no em deixo de dir... què fantàstic el món

Veig el cel brillant i els núvols blancs
dies radiants, nits per somiar
I no em deixo de dir... què fantàstic el món

El cel s´omple de llum i llampades de colors
També els ulls de la gent que passa al meu voltant
Veig companys i amics , ens anem saludant
No m´ho han de dir, em fan sentir estimat

Veig pujar els petits, i ells em fan gran
algún dia sabran, el que jo no sabre mai...
I no em deixo de dir... què fantàstic el món

I no em deixo de dir... què fantàstic el món
I no em deixo de dir... què fantàstic el món......

Versió de "What a wonderful world" adaptada al català en motiu del disc de La Marató
2006 i cantada per Dyango.

Català

Som més que un club

Cantar-te és cantar la nostra vida
L’avi a la graderia de les Corts
La samarreta que els Reis em portaren
L’intercanvi de cromos de jugadors
La il·lusió de seguir-te per Europa
La emoció veient els nostres fills vibrar
Nits màgiques de futbol a l’estadi
I per sopra un entrepà

Som més que un club
Som més que un club
Som més que un club
Tant si es vol com si no es vol

Difícil pels de fora és poder entendre
D’allò que significa el nostre nom
A nosaltres ningú ens podia vèncer

La història no s’escriu només amb gols
Joan Gamper va deixar una flama encesa
Tant se val d’on venim si la fem ben gran
Ens agermana el blau i el grana
I quatre barres al costat

Som més que un club
Som més que un club
Som més que un club
Tant si es vol com si no es vol
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Som més que un club
Som més que un club
Som més que un club
Tant si es vol com si no es vol

Dylan, Bob

Blowing in the wind

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, 'n' how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

How many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, 'n' how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

Anglès

Blowin´ in the wind ( en anglès)

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, ´n´ how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, ´n´ how many times must the cannon balls fly
Before they´re forever banned?
The answer, my friend, is blowin´ in the wind,
The answer is blowin´ in the wind.

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, ´n´ how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, ´n´ how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin´ in the wind,
The answer is blowin´ in the wind.

How many years can a mountain exist
Before it´s washed to the sea?
Yes, ´n´ how many years can some people exist
Before they´re allowed to be free?
Yes, ´n´ how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn´t see?
The answer, my friend, is blowin´ in the wind,

Anglès

The answer is blowin´ in the wind.

Chimes of freedom (en anglès)

Far between sundown´s finish an´ midnight´s broken toll
We ducked inside the doorway, thunder crashing
As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds
Seeming to be the chimes of freedom flashing
Flashing for the warriors whose strength is not to fight
Flashing for the refugees on the unarmed road of flight
An´ for each an´ ev´ry underdog soldier in the night
An´ we gazed upon the chimes of freedom flashing.

In the city´s melted furnace, unexpectedly we watched
With faces hidden while the walls were tightening
As the echo of the wedding bells before the blowin´ rain
Dissolved into the bells of the lightning
Tolling for the rebel, tolling for the rake
Tolling for the luckless, the abandoned an´ forsaked
Tolling for the outcast, burnin´ constantly at stake
An´ we gazed upon the chimes of freedom flashing.

Through the mad mystic hammering of the wild ripping hail
The sky cracked its poems in naked wonder
That the clinging of the church bells blew far into the breeze
Leaving only bells of lightning and its thunder
Striking for the gentle, striking for the kind
Striking for the guardians and protectors of the mind
An´ the unpawned painter behind beyond his rightful time
An´ we gazed upon the chimes of freedom flashing.

Through the wild cathedral evening the rain unraveled tales
For the disrobed faceless forms of no position
Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts
All down in taken-for-granted situations
Tolling for the deaf an´ blind, tolling for the mute
Tolling for the mistreated, mateless mother, the mistitled prostitute
For the misdemeanor outlaw, chased an´ cheated by pursuit
An´ we gazed upon the chimes of freedom flashing.

Even though a cloud´s white curtain in a far-off corner flashed
An´ the hypnotic splattered mist was slowly lifting
Electric light still struck like arrows, fired but for the ones
Condemned to drift or else be kept from drifting
Tolling for the searching ones, on their speechless, seeking trail
For the lonesome-hearted lovers with too personal a tale
An´ for each unharmful, gentle soul misplaced inside a jail
An´ we gazed upon the chimes of freedom flashing.

Starry-eyed an´ laughing as I recall when we were caught
Trapped by no track of hours for they hanged suspended
As we listened one last time an´ we watched with one last look
Spellbound an´ swallowed ´til the tolling ended
Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed
For the countless confused, accused, misused, strung-out ones an´ worse
An´ for every hung-up person in the whole wide universe
An´ we gazed upon the chimes of freedom flashing.

Anglès

Com una pedra al camí

Adaptació de Josep M. Camarasa

Abans d'ahir encara eres molt rica
I lençaves la "calderilla" als pobres
No és veritat?
N'hi havia que et deien: "Vés amb compte, maca
Un dia pots caure" i tu te'n reien
No és veritat?
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Miraves tothom per sobre l'espatlla
I te'n foties dels que veies caiguts;
Ara ja no parles tan fort
Ara ja no rius com abans
Ets tu qui ha caigut ara i no ho saps resistir...

Digues que sí, digues que sí
Que t'agrada viure al carrer
Com un gos vagabund
Com una pedra del camí...

Vas anar als millors col·legis de monges
Peró allà només vas aprendre a
Resar el rosari
Eres una senyoreta de casa teva
No sabies què és viure al carrer
Ara ja ho saps
Tu no volies saber res dels que no fossin
De la teva classe; ara hauràs de parlar
Fins i tot per demanar algun favor
Amb els que tampoc no tenen sostre
No oblidis que ara ja no pots triar-te els veïns...

Digues que sí, digues que sí
Que t'agrada viure al carrer
Com un gos vagabund
Com una pedra del camí...

Tu mai havies tingut una mirada
Pels infeliços que s'arrossegaven
Als teus peus:
Tu mai no havies pensat que un dia
Hauries de treballar. Tu mai no havies
Patit fred
Et passejaves a cavall amb un diplomàtic
Que deia: "T'estimo" mentre prenia el te
Adonar-te que marxava va ser ben trist
Ell es va endur la teva última engruna de felicitat
Et penses que, quedant-se tampoc no t'hagués fet feliç...

Digues que sí, digues que sí
Que t'agrada viure al carrer
Com un gos vagabund
Com una pedra del camí...

Princesa caiguda en el suburbi
Avui és festa, tothom està content
A casa seva
Tant que et diverties abans voltada
Pertot arreu d'aduladors
No és veritat?
Mira, en Jaumot t'està cridant
Vés-hi, si més no, tindràs sostre aquesta nit
Si no tens res tampoc no pots perdre res
Ara que ja no tens ni secrets
Mentre rodoles pels carrers, buscant lloc per dormir...

Acords de guitarra

Do  Rem  Mim  Fa  Sol

Els temps estan canviant

Acosteu-vos, bones gents
Vingueu d'on vingueu
Vosaltres que us adoneu
De l'aigua que va pujant
Sabeu ben bé que aviat
Us podeu ofegar
Si creieu que val la pena
La vida, ius voleu salvar
Apreneu a nadar aviat
O us ofegareu
Perquè els temps estan canviant

Veniu escriptors i crítics
Que creieu saber-ho tot
Cal tenir els ulls oberts
I canviar si canvia el món
No correu tampoc massa
La ruleta està girant
Ningú no pot saber
El lloc on pararà
Vigileu, qui perd avui
Guanyarà segur demà
Perquè els temps estan canviant

Veniu, ministres, diputats
Escolteu-me de grat
Deixeu lliures les portes
No detureu pas ningú
Atenció! els endarrerits
Són els que ho perdran tot
Deixeu el vostre vell camí
Ja no serveix; no sentiu
Aquest vent que us trenca els vidres
I fa trontollar les parets?
És que els temps estan canviant

Veniu pares i assenyats
De tot arreu del món
No critiqueu abans mireu
Si porteu una bena als ulls
Els vostres fills i les vostres filles
Ja parlen diferent
No poseu més obstacles
Als nostres camins nous
Pel sol fet que vosaltres
No podeu seguir el nostre pas
Perquè els temps estan canviant

El camí ja és marat
I els daus ja són tirats
Mireu que el que avui és lent
Serà ràpid demà
L'ordre s'ha capgirat
Per la mateixa eterna llei
Per la qual el present d'avui
Serà el passat demà
I el que avui és el primer
Serà l'últim d'arribar
Perquè els temps estan canviant

Acords de guitarra
          Sol  Mim  Do  Sibm   Re7
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Escolta-ho en el vent

Do            Fa             Do       Lam
Per quants carrers l'home haurà de passar
 Do            Fa          Sol
abans que se'l vulgui escoltar.
Do             Fa         Do        Lam
Digue'm quants mars li caldrà travessar
 Do        Fa        Sol
abans de poder descansar.
Do            Fa        Do         Lam
Fins quan les bombes hauran d'esclatar
 Do          Fa          Sol
abans que no en quedi cap.

  Do       Fa        Do             Lam
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent,
  Do          Fa             Sol
escolta la resposta dins del vent.

Quants cops haurà l'home de mirar amunt
per tal de poder veure el cel.
Quantes orelles haurà de tenir
abans de sentir plorar el món.
Quantes morts veurà al seu entorn
per saber que ha mort massa gent.

Això, amic meu,...

Fins quan una roca podrà resistir
abans que se l'endugui el mar.
Quant temps un poble haurà de patir
per manca de llibertat.
Fins quan seguirà l'home girant el cap
per tal de no veure-hi clar.

Això, amic meu,…

Català

Girl of the North Country

Girl of The North Country

Well, if you´re travelin´ in the north country fair,
Where the winds hit heavy on the borderline,
Remember me to one who lives there.
She once was a true love of mine.

Well, if you go when the snowflakes storm,
When the rivers freeze and summer ends,
Please see if she´s wearing a coat so warm,
To keep her from the howlin´ winds.

Please see for me if her hair hangs long,
If it rolls and flows all down her breast.
Please see for me if her hair hangs long,
That´s the way I remember her best.

I´m a-wonderin´ if she remembers me at all.
Many times I´ve often prayed
In the darkness of my night,
In the brightness of my day.

So if you´re travelin´ in the north country fair,
Where the winds hit heavy on the borderline,
Remember me to one who lives there.
She once was a true love of mine.

Anglès

Girl of the north country (en anglès)

Well, if you´re travelin´ in the north country fair,
Where the winds hit heavy on the borderline,
Remember me to one who lives there.
She once was a true love of mine.

Well, if you go when the snowflakes storm,
When the rivers freeze and summer ends,
Please see if she´s wearing a coat so warm,
To keep her from the howlin´ winds.

Please see for me if her hair hangs long,
If it rolls and flows all down her breast.
Please see for me if her hair hangs long,
That´s the way I remember her best.

I´m a-wonderin´ if she remembers me at all.
Many times I´ve often prayed
In the darkness of my night,
In the brightness of my day.

So if you´re travelin´ in the north country fair,
Where the winds hit heavy on the borderline,
Remember me to one who lives there.
She once was a true love of mine.

Anglès

Hurricane

Pistol shots ring out in the barroom night
Enter Patty Valentine from the upper hall.
She sees the bartender in a pool of blood,
Cries out, "My God, they killed them all!"
Here comes the story of the Hurricane,
The man the authorities came to blame
For somethin' that he never done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world.

Three bodies lyin' there does Patty see
And another man named Bello, movin' around mysteriously.
"I didn't do it," he says, and he throws up his hands
"I was only robbin' the register, I hope you understand.
I saw them leavin'," he says, and he stops
"One of us had better call up the cops."
And so Patty calls the cops
And they arrive on the scene with their red lights flashin'
In the hot New Jersey night.

Meanwhile, far away in another part of town
Rubin Carter and a couple of friends are drivin' around.
Number one contender for the middleweight crown
Had no idea what kinda shit was about to go down
When a cop pulled him over to the side of the road
Just like the time before and the time before that.
In Paterson that's just the way things go.
If you're black you might as well not show up on the street
'Less you wanna draw the heat.

Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops.
Him and Arthur Dexter Bradley were just out prowlin' around
He said, "I saw two men runnin' out, they looked like middleweights
They jumped into a white car with out-of-state plates."
And Miss Patty Valentine just nodded her head.
Cop said, "Wait a minute, boys, this one's not dead"
So they took him to the infirmary
And though this man could hardly see
They told him that he could identify the guilty men.

Four in the mornin' and they haul Rubin in,
Take him to the hospital and they bring him upstairs.
The wounded man looks up through his one dyin' eye
Says, "Wha'd you bring him in here for? He ain't the guy!"
Yes, here's the story of the Hurricane,
The man the authorities came to blame
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For somethin' that he never done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world.

Four months later, the ghettos are in flame,
Rubin's in South America, fightin' for his name
While Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game
And the cops are puttin' the screws to him, lookin' for somebody to blame.
"Remember that murder that happened in a bar?"
"Remember you said you saw the getaway car?"
"You think you'd like to play ball with the law?"
"Think it might-a been that fighter that you saw runnin' that night?"
"Don't forget that you are white."

Arthur Dexter Bradley said, "I'm really not sure."
Cops said, "A poor boy like you could use a break
We got you for the motel job and we're talkin' to your friend Bello
Now you don't wanta have to go back to jail, be a nice fellow.
You'll be doin' society a favor.
That sonofabitch is brave and gettin' braver.
We want to put his ass in stir
We want to pin this triple murder on him
He ain't no Gentleman Jim."

Rubin could take a man out with just one punch
But he never did like to talk about it all that much.
It's my work, he'd say, and I do it for pay
And when it's over I'd just as soon go on my way
Up to some paradise
Where the trout streams flow and the air is nice
And ride a horse along a trail.
But then they took him to the jailhouse
Where they try to turn a man into a mouse.

All of Rubin's cards were marked in advance
The trial was a pig-circus, he never had a chance.
The judge made Rubin's witnesses drunkards from the slums
To the white folks who watched he was a revolutionary bum
And to the black folks he was just a crazy nigger.
No one doubted that he pulled the trigger.
And though they could not produce the gun,
The D.A. said he was the one who did the deed
And the all-white jury agreed.

Rubin Carter was falsely tried.
The crime was murder "one," guess who testified?
Bello and Bradley and they both baldly lied
And the newspapers, they all went along for the ride.
How can the life of such a man
Be in the palm of some fool's hand?
To see him obviously framed
Couldn't help but make me feel ashamed to live in a land
Where justice is a game.

Now all the criminals in their coats and their ties
Are free to drink martinis and watch the sun rise
While Rubin sits like Buddha in a ten-foot cell
An innocent man in a living hell.
That's the story of the Hurricane,
But it won't be over till they clear his name
And give him back the time he's done.
Put in a prison cell, but one time he could-a been
The champion of the world.

knockin' on heavens door

Ma, take this badge off of me.
I can't use it any more.
It's getting dark, too dark to see.
Feel like I'm knockin' on heaven's door.

   Knock, knock, knockin' on heavens door.
   Knock, knock, knockin' on heavens door.

Anglès

   Knock, knock, knockin' on heavens door.
   Knock, knock, knockin' on heavens door.

Ma, take these guns away from me.
I can't shoot them any more.
There's a long black cloud following me.
Feel like I'm knockin' on heaven's door.

  Chorus

  First Verse

  Chorus

Knocking on the heaven´s door

G           D           Am
Ma, take this badge off of me.
G           D           C    D
I can´t use it any more.
G           D           Am
It´s getting dark, too dark to see.
G           D           C    D
Feel like I´m knockin´ on heaven´s door.

G           D           Am
Knock, knock, knockin´ on heavens door.
G           D           C    D
Knock, knock, knockin´ on heavens door.
G           D           Am
Knock, knock, knockin´ on heavens door.
G           D           C    D
Kock, knock, knockin´ on heavens door.

Ma, take these guns away from me.
I can´t shoot them any more.
There´s a long black cloud following me.
Feel like I´m knockin´ on heaven´s door.

Chorus

First Verse

Chorus

(tota la canço es igual amb el mateix ritme pero mes fort a la tornada. Al final es repeteix
la tornada diversos cops i queda mes be si es fa un final "goshpel". Pero sempre podeu
tocar com mes us agradi, per aixo es la musica)

Atentament. Jose Manuel Belloso

Anglès

La noia del país del nord

Si vi[Solbm]atges pel [Mi]bell nord gla[La]çat
[Solbm]On el vent bat el [Mi]cel fronte[La]rer
[Solbm]Dóna'm records a una [Mi]noia d'a[La]llà
Fa [Solbm]temps jo l'ha[Mi]via estimada

Si hi ets quan hi ha tempestes de neu
Quan el riu gela i l'estiu se'n va
Mira'm si té un jersei prou calent
Que l'abrigui dels crits que fa el vent

Mira'm si els seus cabells són tan llargs
Si fan rius juganers sobre els pits
Mira'm si els seus cabells són tan llargs
Si els duu com sempre els he recordat
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No sé si encara em guarda un record
Jo per ella he pregat molt sovint
Tant de nit en la meva foscor
Com de dia en la meva claror

Bé, si viatges pel bell nord glaçat
On el vent bat el cel fronterer
Dóna'm records a una noia d'allà
Fa temps que l'havia estimada

La noia del país del nord (Girl of the north country)

Si viatges pel bell nord glaçat
on el vent bat el cel fronterer
dona´n records a una noia d´allà
Fa temps l´havia estimat.

Si és quan hi ha tempestes de neu
quan el riu gela i l´estiu se´n va
mira si té un jersei prou calent
a l´abric dels crits que fa el vent.

Mira si els seus cabells són tan llargs
si fan rius juganers sobre els pits
mira si els seus cabells són tan llartgs
si els du com sempre els he recordat.

No sé si encara em guarda record
jo per ella he pregat molt sovint
tan de nit en la meva foscor
com de dia en la meva claror.

Bé, si viatges pel bell nord glaçat
on el vent bat el cel fronterer
dóna´n records a una noia d´allà
ja fa temps l´havia estimat.

 (en la versió de Gerard Quintana i Jordi Batiste)

Català

lay lady lay

Lay, lady, lay, lay across my big brass bed
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed
Whatever colors you have in your mind
I'll show them to you and you'll see them shine

Lay, lady, lay, lay across my big brass bed
Stay, lady, stay, stay with your man awhile
Until the break of day, let me see you make him smile
His clothes are dirty but his hands are clean
And you're the best thing that he's ever seen

Stay, lady, stay, stay with your man awhile
Why wait any longer for the world to begin
You can have your cake and eat it too
Why wait any longer for the one you love
When he's standing in front of you

Lay, lady, lay, lay across my big brass bed
Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead
I long to see you in the morning light
I long to reach for you in the night
Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead
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Like a rolling stone

Once upon a time you dressed so fine
You threw the bums a dime in your prime, didn't you?
People'd call, say, "Beware doll, you're bound to fall"
You thought they were all kiddin' you
You used to laugh about
Everybody that was hangin' out
Now you don't talk so loud
Now you don't seem so proud
About having to be scrounging for your next meal.

How does it feel
How does it feel
To be without a home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

You've gone to the finest school all right, Miss Lonely
But you know you only used to get juiced in it
And nobody has ever taught you how to live on the street
And now you find out you're gonna have to get used to it
You said you'd never compromise
With the mystery tramp, but now you realize
He's not selling any alibis
As you stare into the vacuum of his eyes
And ask him do you want to make a deal?

How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

You never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns
When they all come down and did tricks for you
You never understood that it ain't no good
You shouldn't let other people get your kicks for you
You used to ride on the chrome horse with your diplomat
Who carried on his shoulder a Siamese cat
Ain't it hard when you discover that
He really wasn't where it's at
After he took from you everything he could steal.

How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

Princess on the steeple and all the pretty people
They're drinkin', thinkin' that they got it made
Exchanging all kinds of precious gifts and things
But you'd better lift your diamond ring, you'd better pawn it babe
You used to be so amused
At Napoleon in rags and the language that he used
Go to him now, he calls you, you can't refuse
When you got nothing, you got nothing to lose
You're invisible now, you got no secrets to conceal.

How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?
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Man gave names to all the animals

Man gave names to all the animals
In the beginning, in the beginning.
Man gave names to all the animals
In the beginning, long time ago.
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He saw an animal that liked to growl,
Big furry paws and he liked to howl,
Great big furry back and furry hair.
"Ah, think I'll call it a bear."

Man gave names to all the animals
In the beginning, in the beginning.
Man gave names to all the animals
In the beginning, long time ago.

He saw an animal up on a hill
Chewing up so much grass until she was filled.
He saw milk comin' out but he didn't know how.
"Ah, think I'll call it a cow."

Man gave names to all the animals
In the beginning, in the beginning.
Man gave names to all the animals
In the beginning, long time ago.

He saw an animal that liked to snort,
Horns on his head and they weren't too short.
It looked like there wasn't nothin' that he couldn't pull.
"Ah, think I'll call it a bull."

Man gave names to all the animals
In the beginning, in the beginning.
Man gave names to all the animals
In the beginning, long time ago.

He saw an animal leavin' a muddy trail,
Real dirty face and a curly tail.
He wasn't too small and he wasn't too big.
"Ah, think I'll call it a pig."

Man gave names to all the animals
In the beginning, in the beginning.
Man gave names to all the animals
In the beginning, long time ago.

Next animal that he did meet
Had wool on his back and hooves on his feet,
Eating grass on a mountainside so steep.
"Ah, think I'll call it a sheep."

Man gave names to all the animals
In the beginning, in the beginning.
Man gave names to all the animals
In the beginning, long time ago.

He saw an animal as smooth as glass
Slithering his way through the grass.
Saw him disappear by a tree near a lake . . .

Masters of war (en anglès)

Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build the big bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks

You that never done nothin´
But build to destroy
You play with my world
Like it´s your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly
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Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain

You fasten the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion
As young people´s blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud

You´ve thrown the worst fear
That can ever be hurled
Fear to bring children
Into the world
For threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain´t worth the blood
That runs in your veins

How much do I know
To talk out of turn
You might say that I´m young
You might say I´m unlearned
But there´s one thing I know
Though I´m younger than you
Even Jesus would never
Forgive what you do

Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul

And I hope that you die
And your death´ll come soon
I will follow your casket
In the pale afternoon
And I´ll watch while you´re lowered
Down to your deathbed
And I´ll stand o´er your grave
´Til I´m sure that you´re dead

Mr. Tambourine Man

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle jangle morning I'll come followin' you.

Though I know that evenin's empire has returned into sand,
Vanished from my hand,
Left me blindly here to stand but still not sleeping.
My weariness amazes me, I'm branded on my feet,
I have no one to meet
And the ancient empty street's too dead for dreaming.

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle jangle morning I'll come followin' you.

Take me on a trip upon your magic swirlin' ship,
My senses have been stripped, my hands can't feel to grip,
My toes too numb to step, wait only for my boot heels
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To be wanderin'.
I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade
Into my own parade, cast your dancing spell my way,
I promise to go under it.

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle jangle morning I'll come followin' you.

Though you might hear laughin', spinnin', swingin' madly across the sun,
It's not aimed at anyone, it's just escapin' on the run
And but for the sky there are no fences facin'.
And if you hear vague traces of skippin' reels of rhyme
To your tambourine in time, it's just a ragged clown behind,
I wouldn't pay it any mind, it's just a shadow you're
Seein' that he's chasing.

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle jangle morning I'll come followin' you.

Then take me disappearin' through the smoke rings of my mind,
Down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves,
The haunted, frightened trees, out to the windy beach,
Far from the twisted reach of crazy sorrow.
Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free,
Silhouetted by the sea, circled by the circus sands,
With all memory and fate driven deep beneath the waves,
Let me forget about today until tomorrow.

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle jangle morning I'll come followin' you.

One more Night

One more night

One more night, the stars are in sight
But tonight I´m as lonesome as can be.
Oh, the moon is shinin´ bright,
Lighting ev´rything in sight,
But tonight no light will shine on me.

Oh, it´s shameful and it´s sad,
I lost the only pal I had,
I just could not be what she wanted me to be.
I will turn my head up high
To that dark and rolling sky,
For tonight no light will shine on me.

I was so mistaken when I thought that she´d be true,
I had no idea what a woman in love would do!

One more night, I will wait for the light
While the wind blows high above the tree.
Oh, I miss my darling so,
I didn´t mean to see her go,
But tonight no light will shine on me.

One more night, the moon is shinin´ bright
And the wind blows high above the tree.
Oh, I miss that woman so,
I didn´t mean to see her go,
But tonight no light will shine on me.
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Precious angel

Precious angel, under the sun,
How was I to know you'd be the one
To show me I was blinded, to show me I was gone
How weak was the foundation I was standing upon?

Now there's spiritual warfare and flesh and blood breaking down.
Ya either got faith or ya got unbelief and there ain't no neutral ground.
The enemy is subtle, how be it we are so deceived
When the truth's in our hearts and we still don't believe?

Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Ya know I just couldn't make it by myself.
I'm a little too blind to see.

My so-called friends have fallen under a spell.
They look me squarely in the eye and they say, "All is well."
Can they imagine the darkness that will fall from on high
When men will beg God to kill them and they won't be able to die?

Sister, lemme tell you about a vision I saw.
You were drawing water for your husband, you were suffering under the law.
You were telling him about Buddha, you were telling him about Mohammed
in the same breath.
You never mentioned one time the Man who came and died a criminal's death.

Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Ya know I just couldn't make it by myself.
I'm a little too blind to see.

Precious angel, you believe me when I say
What God has given to us no man can take away.
We are covered in blood, girl, you know our forefathers were slaves.
Let us hope they've found mercy in their bone-filled graves.

You're the queen of my flesh, girl, you're my woman, you're my delight,
You're the lamp of my soul, girl, and you touch up the night.
But there's violence in the eyes, girl, so let us not be enticed
On the way out of Egypt, through Ethiopia, to the judgment hall of Christ.

Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Ya know I just couldn't make it by myself.
I'm a little too blind to see.

Anglès

Senyors de la guerra (Masters of war)

Veniu senyors de la guerra
els que fabriqueu armes
els avions de la mort
els que fabriqueu bombes,
i no doneu la cara
amagats al despatx
només vull que sabeu
que ja us he vist la màscara.

No heu fet res a la vida
tan sols destruir
jugueu amb el meu mós
com amb una joguina més
em feu amo d´una arma
feu la volta i correu
just desapareixeu
quan volen las bales.
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Com Judes el vell
mentiu i enganyeu
una guerra mundial
ningú la pot guanyar mai
veig en els vostres ulls
i en els vostres cervells
com entre l´aigua bruta
que embruta el carrer,

Poseu bé els gallets
perque els altres disparin
aneu lluny i observeu
mentre els morts van creixent
sou als vostres palaus
mentre la sang dels joves
s´escapa dels seus cossos
i s´enfonsa en el fang.

Heu dut la pitjor por
que es pugui imaginar
heu volgut dur la por
a portar fills al món
per amenaçar el fill
que no és nat ni té nom
no mereixeu la sang
que us corre pel cos.

Què més em cal saber
per poder opinar
em dieu que sóc jove
i que sóc ignorant
però una cosa sí sé
tot i ser un inexpert
ni Jesús no podria
perdonar-vos mai.

Deixeu-me preguntar-vos
tan bons són els calers
us compren el perdó
de veritat ho creieu
quan sigui el moment
sé que us n´adonareu
tots els vostres diners
no us serviran de res.

Espero que us moriu
que així sigui aviat
´niré rera´l bagul
en la pàlida tarda
estaré vigilant
que us posin al forat
trepitjaré la tomba
fins saber-vos ben morts.

( versió de Gerard Quintana i Jordi Batiste )

Slow Train

Sometimes I feel so low-down and disgusted
Can't help but wonder what's happenin' to my companions,
Are they lost or are they found, have they counted the cost it'll take to bring
down
All their earthly principles they're gonna have to abandon?
There's a slow, slow train comin' up around the bend.

I had a woman down in Alabama,
She was a backwoods girl, but she sure was realistic,
She said, "Boy, without a doubt, have to quit your mess and straighten
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out,
You could die down here, be just another accident statistic."
There's a slow, slow train comin' up around the bend.

All that foreign oil controlling American soil,
Look around you, it's just bound to make you embarrassed.
Sheiks walkin' around like kings, wearing fancy jewels and nose rings,
Deciding America's future from Amsterdam and to Paris
And there's a slow, slow train comin' up around the bend.

Man's ego is inflated, his laws are outdated, they don't apply no more,
You can't rely no more to be standin' around waitin'
In the home of the brave, Jefferson turnin' over in his grave,
Fools glorifying themselves, trying to manipulate Satan
And there's a slow, slow train comin' up around the bend.

Big-time negotiators, false healers and woman haters,
Masters of the bluff and masters of the proposition
But the enemy I see wears a cloak of decency,
All non-believers and men stealers talkin' in the name of religion
And there's a slow, slow train comin' up around the bend.

People starving and thirsting, grain elevators are bursting
Oh, you know it costs more to store the food than it do to give it.
They say lose your inhibitions, follow your own ambitions,
They talk about a life of brotherly love, show me someone who knows how to
live it. There's a slow, slow train comin' up around the bend.

Well, my baby went to Illinois with some bad-talkin' boy she could destroy
A real suicide case, but there was nothin' I could do to stop it,
I don't care about economy, I don't care about astronomy
But it sure do bother me to see my loved ones turning into puppets,
There's a slow, slow train comin' up around the bend.

The Times They Are A-Changin'

 Come gather 'round people
 Wherever you roam
 And admit that the waters
 Around you have grown
 And accept it that soon
 You'll be drenched to the bone.
 If your time to you
 Is worth savin'
 Then you better start Swimmin'
 Or you'll sink like a stone
 For the times they are a-changin'.

 Come writers and critics
 Who prophesise with your pen
 And keep your eyes wide
 The chance won't come again
 And don't speak too soon
 For the wheel's still in spin
 And there's no tellin' who
 That it's namin'.
 For the loser now
 Will be later to win
 For the times they are a-changin'.

 Come senators, Congressmen
 Please heed the call
 Don't stand in the doorway
 Don't block up the hall
 For he that gets hurt
 Will be he who has stalled
 There's a battle outside
 And it is ragin'.
 It'll soon shake your windows
 And rattle your walls
 For the times they are a-changin'.

 Come mothers and fathers
 Throughout the land
 And don't criticize
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 What you can't understand
 Your sons and your daughters
 Are beyond your command
 Your old road is
 Rapidly agin'.
 Please get out of the new one
 If you can't lend your hand
 For the times they are a-changin'.

 The line it is drawn
 The curse it is cast
 The slow one now
 Will later be fast
 As the present now
 Will later be past
 The order is
 Rapidly fadin'.
 And the first one now
 Will later be last
 For the times they are a-changin'.

Eagle Eye Cherry

Save tonight

Go on and close the curtains
All we need is candlelight
You and me and a bottle of wine
Going to hold you tonight

We know I´m going away
How I wish....wish it weren´t so
Take this wine & drink with me
Let´s delay our misery

Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I´ll be gone

There´s a log on the fire
And it burns like me for you
Tomorrow comes with one desire
To take me away....it´s true
It ain´t easy to say goodbye
Darling please don´t start cry
´Cause girl you know I´ve got to go
Lord I wish it wasn´t so

Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I´ll be gone

Tomorrow comes to take me away
I wish that I......that I could stay
Girl you know I´ve got to go
Lord I wish it wasn´t so

Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I´ll be gone....
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Save Tonight

Go on and close the curtains
cause all we need is candle light
You and me and a bottle of wine
going to hold you tonight
Well we know I'm going away
and how I wish, I wish it weren't so
So take this wine and drink with me
let's delay our misery

Save tonight
and fight the break of dawn
Come tomorrow
tomorrow I'll be gone

Save tonight
and fight the break of dawn
Come tomorrow
tomorrow I'll be gone

There's a log on the fire
and it burns like me for you
Tomorrow comes with one desire
to take me away it's true
It ain't easy to say goodbye
darling please don't start to cry
Cause girl you know I've got to go, oh
Lord I wish it wasn't so

Save tonight
and fight the break of dawn
Come tomorrow
tomorrow I'll be gone

Save tonight
and fight the break of dawn
Come tomorrow
tomorrow I'll be gone

Tomorrow comes to take me away
I wish that I, that I could stay
Girl you know I've got to go, oh
Lord I wish it wasn't so

Save tonight
and fight the break of dawn
Come tomorrow
tomorrow I'll be gone

Save tonight
and fight the break of dawn
Come tomorrow
tomorrow I'll be gone

Save tonight
and fight the break of dawn
Come tomorrow
tomorrow I'll be gone

Save tonight
and fight the break of dawn
Come tomorrow
tomorrow I'll be gone
tomorrow I'll be gone
tomorrow I'll be gone
tomorrow I'll be gone
tomorrow I'll be gone

Save tonight
Save tonight
Save tonight
Save tonight
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Get over it

I turn on the tube and what do I see
A whole lotta people cryin "Don´t blame me"
They point their crooked little fingers at everybody else
Spend all their time feelin sorry for themselves
Victim of this, victim of that
Your momma´s to thin; your daddy´s too fat

Get over it
Get over it
All this whinin, and cryin, and pitchin, a fit
Get over it, get over it.

You say you haven´t been the same since you had your little crash
But you might feel better if they gave you some cash
The more I think about it, Old Billy was right
Let´s kill all the lawyers -Kill ´em tonight
You don´t want to work; you want to live like a king
But the big, bad world doesn´t owe you a thing

Get over it
Get over it
If you don´t want to play, then you might as well split
Get over it, get over it

It´s like going to confesion every time I hear you speak
You´re makin the most of your losin streak
Some call it sick, but I call it weak

You drag it around like a ball and chain
You wallow in the guilt; you wallow in the pain
You wave it like a flag, you wear it like a crown
Got your mind in the gutter, bringin everybody down
Complain about the present and blame it on the past
I´d like to find your inner child and kick its little ass

Get over it
Get over it
All this bitchin and moanin and pitchin a fit
Get over it, get over it

Get over it
Get over it
It´s gotta stop sometime, so why don´t you quit
Get over it, get over it.

Anglès

Hotel california

On a dark desert highway
Cool wind in my hair
The wrm smell of colitas
Rising up through the air
Up ahaed in a distance
I saw ashimmering light
My head grew heavy and my side grew dim
I had to stop for the night

There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
This could be heaven or this could be hell
Then she lit up a candle
And she showed me the way
There were voices down the corridore
I thought I heard them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place, such a lovely face
There's plenty of room in the Hotel California
Any time of year, you can find it here
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Her mind is tiffany twisted
She's got a Mercedes Benz
She's got a lotta pretty, pretty boys
She calls friends
How they dance in the courtyard
Sweet summer sweat
Some dance to remember
Some dance to forget

So I called up the captain
Please bring me my vine
He said "We haven't had that spirit here since 1969"
And still those voices they're calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place, such a lovely face
They're livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise, bring your alibis

Mirrors on the ceilling, the pink champaign on ice
And she said "We are all just prisoners here of our own device"
In the masters chambers they're gahthered for the feast
They stab it with their steely knifes but they just can't kill the beast

Last thing I remember, I was runnin' for the door
I had to find the passage back to the place I was before
"Relax" said the night man "We're all programmed to recieve
You can check out everytime you like, but you can never leave"

New kid in town

There's talk on the street; it sounds so familiar
Great expectations, everybody's watching you
People you meet, they all seem to know you
Even your old friends treat you like you're something new

Johnny come lately, the new kid in town
Everybody loves you, so don't let them down

You look in her eyes; the music begins to play
Hopeless romantics, here we go again
But after awhile, you're lookin' the other way
It's those restless hearts that never mend

Johnny come lately, the new kid in town
Will she still love you when you're not around?
There's so many things you should have told her,
but night after night you're willing to hold her,
Just hold her, tears on your shoulder

There's talk on the street, it's there to
Remind you, that it doesn't really matter
which side you're on.
You're walking away and they're talking behind you
They will never forget you 'til somebody new comes along
Where you been lately? There's a new kid in town
Everybody loves him, don't they?
Now he's holding her, and you're still around
Oh, my, my
There's a new kid in town
Ooh, hoo
Everybody's talking 'bout the new kid in town
Ooh, hoo
Everybody's walking' like the new kid in town
There's a new kid in town
There's a new kid in town
I don't want to hear it
There's a new kid in town
I don't want to hear it
There's a new kid in town
There's a new kid in town
There's a new kid in town
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Take it easy

Well, I'm running down the road
tryin' to loosen my load
I've got seven women on
my mind,
Four that wanna own me,
Two that wanna stone me,
One says she's a friend of mine
Take It easy, take it easy
Don't let the sound of your own wheels
drive you crazy
Lighten up while you still can
don't even try to understand
Just find a place to make your stand
and take it easy
Well, I'm a standing on a corner
in Winslow, Arizona
and such a fine sight to see
It's a girl, my Lord, in a flatbed
Ford slowin' down to take a look at me
Come on, baby, don't say maybe
I gotta know if your sweet love is
gonna save me
We may lose and we may win though
we will never be here again
so open up, I'm climbin' in,
so take it easy
Well I'm running down the road trying to loosen
my load, got a world of trouble on my mind
lookin' for a lover who won't blow my
cover, she's so hard to find
Take it easy, take it easy
don't let the sound of your own
wheels make you crazy
come on baby, don't say maybe
I gotta know if your sweet love is
gonna save me, oh oh oh
Oh we got it easy
We oughta take it easy

----------------------------------------------

[Sol]
Well, I'm running down the road
tryin' to loosen my load
I've got seven women on my [Do]mind,
Four [Sol]that wanna own me,
[Re]Two that wanna stone me,
One [Do]says she's a friend of [Sol]mine

Take It [mim]easy[Sol], take it [Do]ea[Sol]sy
Don't let the [Lam]sound of your own [do]wheels
drive you [mim]crazy
Lighten up [Do]while you still [Sol]can
don't even [Do]try to under[Sol]stand
Just find a [lam]place to make your [Do]stand
and take it [Sol]easy

[Sol]
Well, I'm a standing on a corner
in Winslow, Arizona
and such a fine sight to [Do]see
It's a [Sol]girl, my Lord,
in a [Re]flatbed Ford
s[Do]lowin' down to take a look at [Sol]me

Come on, [mim]baby[Sol], don't say [Do]may[Sol]be
I gotta [lam]know if your sweet [Do]love is
gonna [mim]save me
We may [Do]lose and we may [Sol]win though
we will [Do]never be here a[Sol]gain
so open [lam]up, I'm climbin' [Do]in,
so take it [Sol]easy
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[Sol]Well I'm running down the road
trying to loosen my load,
got a world of trouble on my [Do]mind
[Sol]lookin' for a lover
[Re]who won't blow my cover,
[Do]she's so hard to [Sol]find

Take It [mim]easy[Sol], take it [Do]ea[Sol]sy
Don't let the [Lam]sound of your own [do]wheels
drive you [mim]crazy
come on [Do]baby[Sol], don't say [Do]may[Sol]be
I gotta [lam]know if your sweet [Do]love
is gonna [Sol]save me,

oh oh oh
Oh we got it easy
We oughta take it easy

Edguy

Land of the Miracle

Blinded by the fire and the sorrow of the day,
I come knocking at your door
to dry the tears away.
The eventide is calling me to take a look into your eyes.
Pull me on and make me mesmerized
Riding on the wings of light,
dreaming dreams and holding tight;
leaving all my sorrow far behind.
Your eyes are the gate

to the land of the miracle where our love can make us fly, make us fly.
In the land of the miracle
we can find a reason why and how we can fly.

Open up the book of madness,
read the page of life!
Who´s the one to tell you what to do
and how to rise?
And if the stars would fall one day
I`d climb up to the sky
to put them back for you to save your smile.

...Take a look into the book of fantasy and poetry and you will see:
What you can feel is everything you need to heal your crying mind,
the soul behind and everything that you may find inside your head...

...A million years have passed away to make us head for the decay and to unlearn just
what we yearn for all day long: right to be strong and stick to our ideals,
are they for real and do we just have lost the thread?...

...I believe in miracles they happen every day.
In your arms a dream comes true for me...

(...isn´t poetry one of the biggest gifts to forget our daily life of sorrow?...)

Anglès

efecto mariposa
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efecto mariposa

no me crees

no se pensar sino te veo
no puedo oír sino es tu voz
en mi soledad
yo te escribo y te entrego
en cada beso el corazón

si abraza el sol en mi ventana
y hace tiempo que ya no se de ti
dime como te ha ido
si también estas sola
y si piensas en mi
sigo aquí..

en todas las palabras
mil caricias y miradas
tu me dabas lo que nadie me dio
en mi vida..

tu recuerdo me consuela
me desvela me envenena
tanto cada día
k haría si te pierde este pobre corazón

y no me crees
cuando te digo que la distancia es el olvido
no me crees
cuando te digo que en el olvido
estoy contigo aunque no estés
y cada día en cada hora cada instante
pienso en ti y no lo ves

no me crees..

no se soñar sino es contigo
yo solo quiero volverte a ver
y decirte al oído
todo lo que te escribo
en este papel
entiéndeme

en todas las palabras
mil caricias y miradas
tu me dabas lo que nadie me dio
en mi vida..

tu recuerdo me consuela
me desvela me envenena
tanto cada día
k aria si te pierde este pobre corazón

y no me crees
cuando te digo que la distancia es el olvido
no me crees
cuando te digo que en el olvido
estoy contigo aunque no estés
y cada día en cada hora cada instante
pienso en ti y no lo ves

y no me crees
cuando te digo que no habrá nadie
k te quiera como yo..
cuando te pido que en el olvido no me dejes sin razón
entretenerme en el recuerdo es el remedio k me queda de tu amor

y es que me entrego a ti sincero
y te abro el corazón
espero k no me devuelvas un adiós

y no me crees
cuando te digo que la distancia es el olvido
no me crees
cuando te digo que en el olvido
estoy contigo aunque no estés

Castellà

y cada día en cada hora cada instante
pienso en ti y no lo ves

y no me crees
cuando te digo que no habrá nadie
k te quiera como yo..
cuando te pido k en el olvido no me dejes sin razón
entretenerme en el recuerdo es el remedio k me queda de tu amor

no me crees..

Eina

Al mig de la batalla

Cau un raig i obre una escletxa
Que trenca la unitat entre el cel i el mar
Sords pel so del tro o desperts per la llum del llamp?
No veiem el seu brut espoli
Però sentim els lladrucs dels bancs
Més enllà de l'amor i l'odi
Evitant entrar en combat

El mercat ven a la banca esperant la recompensa del botí
Que especula i creix en ventes vivint lo més a prop que pot del botxí
Ens sentim sota cobert, sota el cel occidental
Coaccionats per garantir la despesa militar
Però el paraigües nuclear no podrà aturar aquest huracà

L'epicentre que es desplaça sota la influència del euro-eix
La tempesta ens afecta quan es deslocalitza el treball-saqueig
Les trinxeres cavades en platges
A on el mar ens escup les vides
La marea ha trencat la tanca
Denunciant les nostres mentides

Els nostres luxes plouen com pedres
A les taulades construïdes de misèria
Ei! Estem dormint al mig de la batalla!
El lloc on es viu més tranquil és a l'ull de l'huracà

Exportem el nostre armament, democràcia i tecnologia
I robem els seus aliments, la seva mà d'obra i les matèries primes
Que la batalla duri poc temps que la guerra es llarga i dura
Es millor convèncer a la gent per que formin part de la gran l'estructura
Les trinxeres cavades en platges
A on el mar ens escup les vides
La marea ha trencat la tanca
Denunciant les nostres mentides
Que no t'enganyin, ara res ens queda lluny
La seva guerra estimula el nostre consum
No ens separen les races, no ens separen les llengües,
Ens separen les classes per damunt de les fronteres

Català

Criteris estratègics

Quin mal encanteri a tu i a mi avui ens separa?
I no ens podem trobar el nostre lloc al món
Potser és el camí per la supervivència?
O la drecera a l'aniquilació?
Alienats en una guerra que ens pareix mentre ens devora
Muralla endins, muralla enfora

Hem d'apendre a no dependre
Hem d'apendre a no dependre

Català
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A què respon la teva motivació?
Qui és qui et dicta la teva opinió?
Fas el camí tot sol? I algú més? Tu què penses?
Si no t'ataco a tu, de què et defenses?
Posats a fer trobarem solucions
Tots els camins conflueixen en l'acció
Al teu terreny és on pots trobar la unió
La llengua és el tronc de la comunicació

Hem d'apendre a no dependre
Hem d'apendre a no dependre

Quan el monstre és poderós millor si els pots evitar
Quan estigui satisfet aprofita per lluitar
Perquè es mostrin arrogants sigues sempre prou humil
Cansa'ls fugint divideix-los des de dins
Les dificultats van davant del pensament
Però el pensament van sempre davant l'acció
Obre tots els panys, utilitza l'engany,
Sense afany company, dia a dia, any rere any
Alienats en una guerra que ens pareix mentre ens devora
Muralla endins, muralla enfora
Sents la seva por quan tu tenques el teu puny
La teva por s'esmuny quan ets tu qui fot el cop

Hem d'apendre a no dependre
Hem d'apendre a no dependre

El ple i el buit

Buides, unes vides buides
Que omple l'esperança
Mentrestant passa la vida
Lliure tothom vol ser lliure
La llibertat confosa
Avui tan sols una mentida
Penses amb idealisme
Si no materialitzes
No entendràs mai el conflicte
Lluita, prova, experimenta
Omple la consciència
Aplicant tot a la ciència
Ataca els seus buits
Quan tu ets ple de raons
Fes que ells vinguin a tu
No juguis tu al seu joc
Si vols que et vinguin a atacar
Fes-los pensar que ells poden guanyar
Si vols que es vulguin allunyar
Fes-los pensar que ells poden patir danys
Apareix a on no puguin arribar
Dirigeix-te a on menys s'ho esperin
Defensat a on no hi ha cap atac
Ataca'ls a on no es defensin
Mou-te per terrenys deserts de sospita
Fes-te clandestí company invisible

MOU-TE COM LA SERP
MISTERIOSA, INVISIBLE
MOSSEGALS A ON SÓN MÉS FEBLES
INJECTALS EL VERÍ
ATACA'LS, ESQUIVA, CORRE
MÉS RÀPID QUE MUHAMMAD ALÍ

Posals darrera pistes falses
Que no coneguin mai
Quins són els teus plans
Si no sap cap a on ataques
Tindrà que dividir-se per defensar
I dividit és menys fort
I així tu guanyes en nombre
Si no sap a on ets
Tu saps ben bé on et trobes
Provoca'ls fes que adoptin forma
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Podràs conèixer així la seva força
Amagat, observa com reaccionen
A on són més forts
I a on pots fer més mal

MOU-TE COM LA SERP
MISTERIOSA, INVISIBLE
MOSSEGALS A ON SÓN MÉS FEBLES
INJECTALS EL VERÍ
ATACA'LS, ESQUIVA, CORRE
MÉS RÀPID QUE MUHAMMAD ALÍ

Aigua has de ser com l'aigua
Sempre tira a vall
Omplint els buits plens d'aire
Adaptat a totes les formes
Que et marca el terreny
Formant el riu que baixa amb força
Tot el món sabrà la forma que adoptes
Però ningú coneix mai com vas assegurar-te la victòria
Buides, unes vides buides
Que omple l'esperança
Mentrestant passa la vida
Lliure tothom vol ser lliure
La llibertat confosa
Avui tan sols una mentida
Penses amb idealisme
Si no materialitzes
No entendràs mai el conflicte
Lluita, prova, experimenta
Omple la consciència
Aplicant tot a la ciència

MOU-TE COM LA SERP
MISTERIOSA, INVISIBLE
MOSSEGALS A ON SÓN MÉS FEBLES
INJECTALS EL VERÍ
ATACA'LS, ESQUIVA, CORRE
MÉS RÀPID QUE MUHAMMAD ALÍ

L'ordre a la batalla

Quan el barri s'ha fet fosc
Es sent la crida del bosc
La fera ferotge desallotjada
Esperant l'atac emboscada
Com si fos el vietcong
Creant el caos a Saigon
Sortiu dels bars! Sortiu dels bars, penya!
La poli que no entrarà
No sap que es pot trobar
Si deu, si cent, si milers de feres
Inescrutables, sense forma...
A Gràcia regna la foscor
La fera rugeix a Barcelona

MEDICIÓ, VALORACIÓ, CÀLCUL, COMPARACIÓ I VICTÒRIA
ELS BONS GUERRERS GUANYAN PRIMER I LLUITAN DESPRÉS
PROVOCANT, BURXANT, PUNXANT, DESCUBRIM LA SEVA FORMA
MESUREM LA SEVA FORÇA
GUANYA PRIMER LLUITA DESPRÉS

Atacant a on menys s'ho esperen
A on menys forces tenen
A on les brases cremen

Ocupant la pista de l'aeroport
Si els obrers no volen, avui no aterra cap avió
L'enemic també es vulnerable
El teu cos també pot ser un arma
Com Palestina, com l'entifada
Escuts humans al Prat, a Gaza, a Cisjordània
Les nostres pedres, els nostres cossos
Avui omplen portades
El vietkong son experts mestres en la defensa
Amagats als túnels que han cavat sota terra
A on menys et busquen,
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A on menys t'esperen,
L' important és sempre controlar el factor sorpresa
Els obrers del Prat fent-li front als avions
A Palestina el jovent davant els tancs de Sion
L' inescrutable es en tu el vulnerable es en ells

La força

Al carib arribats en les galeres
Han trobat la seva sortida
Recorrent el camí a la inversa
Del gran èxode del esclavisme
Desplegats per l' Àfrica natal
Omplint els buits que deixaven els soviètics
Entenent que tot poble és sobirà
Construint la unitat contra l'imperi
Qui vol la independència
Demana al món ajuda
On tota experiència
Es sempre ben rebuda
De cara al apartheid enfrontats
Derrotant-los per sorpresa
Reneix l'orgull del poble Africà
Quan el racista es torna presa
Tot va passar a Cuito Canavale
A ritme afrocubà a cuito canavale
La fi del apartheid a Cuito Canavale
Com a Stalingrad a Cuito Canavale
El pigment de la pell del poble cubà
Tonalitats del color de la terra
Que com la sang o el sol del poble Africà
Tenyeix de roig la bandera que oneja
La Història no coneix cap cas
Equiparable a aquesta gesta
No hi ha cap arma de més abast
a la batalla de les idees
la resposta ha estat de milers de cubans
Fidel guiant, la raó fa la resta
Que com el Che tots són voluntaris lleials
Com a soldats però també com a metges
A CUITO CANAVALE: ANGOLA NO SE INVADE!
A CUITO CANAVALE CUBA DIU: ANGOLA NO SE INVADE!
El blanc ataca a Angola
I Namíbia ocupa amb militars
L'apartheid que controli la zona
Que els revolucionaris volen recuperar
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La lluita armada

Dura l'època, l'època dura
Dura l'època, l'època dura
Dura l'època, l'època dura
300 anys...300 anys....
Dura l'època, l'època dura per raons d'estat
Dura l'època on la nostra cultura té barrat el pas
Dura l'època de la dictadura del comerç i els bancs
Dura l'època de la tortura, el terror forma part dels seus plans
300 anys patint mal d'Almansa
300 anys batalles al Ebre
300 anys, burgesos i pactes
300 anys...
Defensem la nostra terra ningú no ens pot aturar!
Coneixem camins i dreceres, la Història té un mapa traçat
Destruïm fronteres internes la lluita ens crida endavant!
Avancem que ara és l'època de la clandestinitat
Em pots citar un munt de condicions per la revolució,
Però no veig cap moment en que no cal treballar-hi,
Amb la llum estelades al vent!
Quan es fa fosc els timbals ens uneixen!
Quan et mors lluites per l'existència
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Defensant la teva supervivència
Quan naixem no és gens fàcil tampoc,
Lesiones, xiscles, reafirmes el teu dret a la vida...
Rodegem-los per tres costats, deixant obert el camí de la vida
L'EXÈRCIT CATALÀ NEIX
L'EXÈRCIT POPULAR CREIX
300 anys patint els maltractes
300 anys patint el seu setge
300 anys... esclaten bullangues
300 anys repiquen timbals: temps de guerra!
L'EXÈRCIT POPULAR CATALÀ

La planificació d'un setge

ANGELA DAVIS
HEBE DE BONAFINI
ULRIKE MEINHOFF
ROSA LUXEMBURG
LA PASIONARIA
VALENTINA TERESHKOVA
TANIA LA GUERRILLERA
NGUYEN THI BINH

Hem tancat les nostres portes
Davant de qualsevol setge
Per resistir obrim consciències
Hem après a volar per l'aire
Abans escombres i ara avions
Que nosaltres pilotem

ASSUMINT ELS REPTES QUE ENS ANEM TROBAN
TRENCANT TOTS ELS SETGES QUE ENS HAN IMPOSSAT
VA FLORIR LA ROSA BLANCA

Ha tocat fons la bèstia que no pot convèncer
Si ens ha assetjat, no té res per poder vèncer
Si som tresors, no ens voldrà arrasar amb la força
Vol que ens rendim i ens obrim com fan les roses
Però florim quan sabem que dorm el monstre
No hi ha pilot que en la nit ens faci ombra
Fem un vol ras, apaguem motors i a fosques
Quan ens sentiu sabreu que ja hem llançat la bomba

ASSUMINT ELS REPTES QUE ENS ANEM TROBAN
TRENCANT TOTS ELS SETGES QUE ENS HAN IMPOSSAT
COM A STALINGRAD VA FLORIR LA ROSA BLANCA
PER PODER VOLAR MILLOR ABANS BRUIXES QUE VERGES

No vol dir que no!
No volem protecció per ser sempre el dolç repòs d'uns altres
Som tres voltes rebels, volarem fins al cel
Com a dona, com a terra i classe
Som les bruixes de nit que fem por a l'enemic
Quan ens senten que els motors s'enlairen
Trenca tots els setges resistint com Leningrad
El cru hivern ens obre nous camins als llacs glaçats

Hem teixit als ports les xarxes amb els vincles que ens uneixen
De l'aïllament tallem les reixes
Hem après a volar per l'aire
Obrint les ales, destruint a l'enemic quan lluitem
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Les adaptacions

Ens sentíem en terreny estancat
Ens sentíem obligats a pensar
I ara ens trobem en un terreny mortal
Obligats a lluitar, obligats a guanyar
Considerarem els beneficis
Considerarem els danys i els danys
Les possibilitats per expandir-nos
Preparats per els danys
Cap problema es parany
La nostra força és el que els atura
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La nostra acció és el que els manté ocupats
El benefici es el que els motiva
Som la guerrilla Karl Marx
Som l' Eina per el combat

Hem après observant aquest món
A través de la crítica social
Arribant a l'obvia conclusió
Que cal la lluita per tots els mitjans
repetim la consigna
Al motí! A l'avalot!
Conscients com Malcolm X
Futur indp, homenatge a Ovidi Montllor

Amb el temps hem après a adaptar-nos
Al nostre tarannà de la inadaptació
Estudiant, entenent la matèria dialèctica
Podem trobar el sentit a la contradicció
Sempre la ciència davant la utopia
Sempre la victòria davant de la mort
La claudicació no es sinònim de vida
L'ira sense amor ridiculitza l'honor
Les emocions son manipulables
Com també ho poden ser els sentiments i raons
Analitzem en fred les estratègies de guerra
Posant-hi tot el cor quan entrem en acció

Hem après observant aquest món
A través de la crítica social
Arribant a l'obvia conclusió
Que cal la lluita per tots els mitjans
repetim la consigna
Al motí! A l'avalot!
Conscients com Malcolm X
Futur indp, homenatge a Ovidi Montllor
NO ESPEREM QUE L'ENEMIC NO ES PRESENTI
CONFIEM ELS NOSTRES MITJANS
NO ESPEREM QUE L'ENEMIC NO ENS ATAQUI
CONFIEM EN POSSEIR ALLÒ QUE NO POT SER ATACAT

Sobre l'utilització d'espies

Sé que has vingut a buscar-me
I sé que estàs lluny de casa
Sé que t’excita la por
Veus, però jo et veig la mirada
On la luxúria es delata
Caus en l’encís del meu cos
T’oloro, m’has convidat a acostar-me
El teu perfum m’embriaga
Els llavis besen el coll
Les llengües llepen, juguen
Les mans que transgredeixen
T’excites “enrotllant-te” amb un tirat com jo

Sóc un espia Romeu, i vinc buscant informació

Dic amb les paraules mentides
Les que tu vols escoltar-me
Per poder obrir-te al dolor
Busco a aqueslls amics que t’envegen
Pels diners i els èxits
I que depenen d’un sou
Tens un germà que és la ovella negra
Per ser el segon en l’herència
Amb la “farlopa” ho diu tot
Els meus modals menteixen
Quan sopo amb els teus pares
No busco cap almoina
Tinc altres intencions

Sóc un espia Romeu, i busco informació
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Ara et necessito, ets peça imprescindible
S’acaben les mentides, coneix-me tal com sóc
Ja saps de què treballo, en tu creix la consciència
Et sobra l’opulència
Davant del meu amor
Amics que ara m’expliquen com us veuen els socis
Passiu que comparteixen els luxes d’aquest món
Un germà dins la família em parla dels bruts negocis
Que resten en silenci amagats amb els tresors
Tinc clau de casa teva, treballo pels teus pares
Amb ton germà de festa, jo vull conèixer-ho tot
Conec els teus horaris, conec els vostres gossos,
Conec on sou més dèbils, conec els vostres plans

Ara jo control el joc i podem follar com bojos

Penetro a casa vostre, penetro el cor dels pares
Penetro dins les màfies, penetro els vostres caps
Ara un dubte em plantejo: em caso o els mato?
Tinc el que cal per fer-ho, depèn de si ho faig tot sol
Si tens un preu et compren, però sóc comunista
Enl a guerra entre classes primer és la informació!

EL canto del loco

A Contracorriente

A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente
Todo lo que acia ese dia me salia muy mal
Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va
El agua de la ducha ya no puede estar mas fria
Quiero volver a sentir escucha solo tu voz que me diga que yo que todas las mañanas
repetian sueños y sado
Te busco y no veo el momento me asusto te vuelvo a buscar corriendo a contracorriente
senti que no te encuentro entre tanta gente
Que viene que corre no escucha su mente me cansa te vuelvo a buscar sentir que nadie
me escucha escondo mis palabras me vuelvo a la ducha  a engañar
Perdi todo lo dado y nunca mas lo boi a recuperar
El Canto del Loco tiene eso que tu no tenias
Quiero volver a sentir escucha solo tu voz que me diga que yo que todas las mañanas
repetian sueños y sado
Te busco y no veo el momento me asusto te vuelvo a buscar corriendo a contracorriente
senti que no te encuentro entre tanta gente
Que viene que corre no escucha su mente me cansa te vuelvo a buscar sentir que nadie
me escucha escondo mis palabras me vuelvo a la ducha
A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente,a contracorriente,
a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente,
a contracorriente, a contracorriente,
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Acuerdate

Acuérdate, de tus tardes de recreo;
De tus cromos y tebeos;
De las series que se hicieron para ti;
Ese erizo que era rosa,
Tú querías ser ficha roja,
Tener todas las cosas.
Acuérdate, solo havia dos canales;
Y unos rombos decidían,
Si veías o no veías,
Una peli que tenía,
Mil efectos especiales.
Actuaba un tal Bárbales
Y venían de un planeta sideral.

Tenías tanta ilusión por ser mayor,
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EL canto del loco

Que imitabas a tus ídolos en el salón.
Querías ser un goleador en el 82,
Ser princesa de aquel príncipe que no apareció.

Recuerda bien, tus cabañas construidas,
Querías ser un espía y tu madre te decía:
No esta bien que inventes mil fantasías, y que vivas en tu mundo de valiosas amarillas.
Recuerda oí esa bici que querías,
La de Eliot parecía que nunca conseguirías.
Para volar, conquistando aquella luna
Devolviendo una fortuna, siendo un miembro del equipo A.

Tenías tanta ilusión por ser mayor,
Que imitabas a tus ídolos en el salón.
Querías ser un goleador en el 82,
Ser princesa de aquel príncipe que no apareció.

Tenías tanta ilusión por ser mayor,
Que imitabas a tus ídolos en el salón.
Querías ser un goleador en el 82,
Ser princesa de aquel príncipe que no apareció.

AQUELLOS AÑOS LOCOS

Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos. De las series que se hicieron
para tí, de ese erizo que era rosa. Tú querías ser ficha rosa, y tener todas las cosas

Acuérdate, sólo había dos canales, y unos rombos decidían si veías o no veías una peli
que tenía
mil efectos especiales, actuaba un tal Dar Vader
Y venían de un planeta sideral.

Tenías tanta ilusión por ser mayor, que imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un
goleador en el 82, y ser princesa de aquel Príncipe que no apareció.

Recuerda bien tus cabañas construidas, querías ser un espía, y tu madre te decía: No
está bien que inventes mil fantasías, y que vivas en tu mundo de baldosas amarillas.

Recuerda hoy esa bici que querías, la de Elliot parecía que nunca conseguirías. Para
volar, conquistando aquella luna, devolviendo una fortuna, siendo un miembro del Equipo
A.

Tenías tanta ilusión por ser mayor, que imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un
goleador en el 82, y ser princesa de aquel Príncipe que no apareció.

Castellà

Besos

Atiende, por qué has salido a la calle tú tan fresco. Y dime por qué te has tirado tres horas
en el espejo pa´ponerte guapo pa´ligar, para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual.
Que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos.

Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten de esos, que sea
por la tarde y siga habiendo besos. Y luego por la noche hoy me den más besos pa´cenar.

Y dime por qué tú hoy te echas mil cremas por el cuerpo, si no se te
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ven. Y se te han olvidado los sentimientos.

Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro, y no piensas casi en los demás,
qué más dará si mal o bien. Mucho metrosexual y faltan besos.

Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten de esos, que sea
por la tarde y siga habiendo besos. Y luego por la noche hoy me den más besos pa´cenar.

Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten de esos, que sea
por la tarde y siga habiendo besos. Y luego por la noche hoy me den más besos pa´cenar.

Y párate a ver, que los que ya te quieren no miran eso. Sólo quieren ver ese guiño de ojos
sin complejos.

Canciones

Aquí estoy, otra vez;
y vuelvo para darte lo que me hace estar bien,
todas esas palabras que tú sientes,
y sé que muchas forman parte de tu vida también.
Por eso te las canto.

Y pensar que lo que escribo
puede ser tan importante
que toque algún corazón.
Y he pensado darte todo lo que tengo,
y prefiero hacerlo en forma de canción.
¡Son canciones!

Aquí hago lo que quiero,
aquí cuento mis miedos;
y me siento mucho mejor.
¡Son canciones!
Quiero que busques dentro
mientras yo te lo cuento,
que sientas lo que siento yo.

Y con ver que tú ves
que estoy contando algo que te mueve la piel,
que dentro te ha tocado.
Y que tu gesto hace ver
que algo te ha pasado
y que te sientes también tan identificado.

Y pensar que lo que escribo
puede ser tan importante
que toque algún corazón.
Y he pensado darte todo lo que tengo,
y prefiero hacerlo en forma de canción.
¡Son canciones!

Aquí hago lo que quiero,
aquí cuento mis miedos;
y me siento mucho mejor.
¡Son canciones!
Quiero que busques dentro
mientras yo te lo cuento,
que sientas lo que siento yo.

Castellà

Como un perro ladrando

Me acuerdo de esas tardes de domingos
ahí tirados arreglando el mundo
lo echo de menos aquí…
Recuerdo todo el día por la calle mareando
y perdiendo el tiempo
éramos todos así

Tan locos, estáis tan cerca
¿Qué es lo que no queda?
Hoy corrernos 3000 juergas
y tirar 500 piedras

Castellà
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en la cara de esos muermos sin corazón
si no vienes no habrá fiesta
toca todo lo que puedas que me siento con un perro ladrando
Acuérdate el verano ése en la playa todos juntos
éramos muy niños, sólo queríamos salir
todas las noches porqué habías visto a alguien
que, aunque no querías, había despertado  algo en ti.

Contigo

contigo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. contigo , quiero ganar
contigo y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti , contigo , quiero estar contigo ,
y decirte que ya no puedo vivir sin ti. solo quiero vivir contigo solo quiero bailar contigo
solo quiero estar contigo y quiero ser lo que nunca he sido , solo quiero soñar contigo solo
voy a cantar contigo voy hacer todo contigo ya ves lo que me digo siento cuando estas y
tu me das tu voz con esa fuerza quiero oirte mas tu voz gritar ese susurro loco. contigo
quiero escuchar contigo esta cancion que solamente habla de ti y de mi , contigo lo soy
todo contigo me hacer falta y ya no puedo vivir sin ti , contigo quiero estar contigo y
decirte que ya no puedo vivir sin ti . solo quiero vivir contigo y solo quiero bailar contigo
solo quiero estar contigo y quiero ser lo que nunca he sido solo quiero soñar contigo solo
voy a cantar contigo voy hacer todo contigo ya ves en lo que te digo siento cuando  estas
y tu me das tu voz con esa fuerza quiero oirte mas tu voz gritar

Castellà

Cruce de Caminos

Soy un cruce de caminos,soy mil noches sin dormir.
La culpa soy yo mismo y tengo miedo a compartir
y aunque ahora este cerrado estoy luchando
por sentirme mas querido por mi mismo
y poder salir...
Soy extremo,soy un lío
soy sensible hasta morir
encerrado en mi mismo
cuesta tanto así vivir
y aunque ahora este cerrado estoy luchando,
por sentirme mas querido por mi mismo
y poder salir

Y al verme solo se que si,
llego la hora de vivir,
de darlo todo y descubrir
que habrá algo ahi fuera para mi,
no queda nada,
que temer ahora aquí...
no queda nada.

Soy un insensible,un escudo para ti
no quiero que me vean,eso es mucho para mi
y aunque ahora este cerrado estoy luchando
por sentirme más querido por mí mismo
y poder salir...

Y al verme solo se que si,
llego la hora de vivir,
no queda nada al descubrir
que ya no hay nada para mi,
no queda nada...
no queda nada...

Quiero encontrar esa luz
voy a lograrlo yo

Y al verme solo se que si,
llego la hora de vivir,
de darlo todo y descubrir
que habrá alguien fuera para mi,

Castellà

Y al verme solo se que sí,
llego la hora de vivir,
de darlo todo y descubrir
que habrá algo ahí fuera para mi,
y ya no hay nada, que temer ahora aquí
y ya no hay nada...
no queda nada solo el miedo en mí...

Cruce de Caminos

Soy un cruce de caminos,soy mil noches sin dormir.
La culpa soy yo mismo y tengo miedo a compartir
y aunque ahora este cerrado estoy luchando
por sentirme mas querido por mi mismo
y poder salir...
Soy extremo,soy un lío
soy sensible hasta morir
encerrado en mi mismo
cuesta tanto así vivir
y aunque ahora este cerrado estoy luchando,
por sentirme mas querido por mi mismo
y poder salir

Y al verme solo se que si,
llego la hora de vivir,
de darlo todo y descubrir
que habrá algo ahi fuera para mi,
no queda nada,
que temer ahora aquí...
no queda nada.

Soy un insensible,un escudo para ti
no quiero que me vean,eso es mucho para mi
y aunque ahora este cerrado estoy luchando
por sentirme más querido por mí mismo
y poder salir...

Y al verme solo se que si,
llego la hora de vivir,
no queda nada al descubrir
que ya no hay nada para mi,
no queda nada...
no queda nada...

Quiero encontrar esa luz
voy a lograrlo yo

Y al verme solo se que si,
llego la hora de vivir,
de darlo todo y descubrir
que habrá alguien fuera para mi,

Y al verme solo se que sí,
llego la hora de vivir,
de darlo todo y descubrir
que habrá algo ahí fuera para mi,
y ya no hay nada, que temer ahora aquí
y ya no hay nada...
no queda nada solo el miedo en mí

[x les mves nenes q tant mstimo, mrsi x tot el q feu*Sou Genials]
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desaparece

Que es lo que quieres?Deja de jugar.Niña me tienes ahí delante.Estoy cansándome,
déjame ya.No queda nada por hacer,ya te has reido de mi bastante y no lo vas a hacer ya
más. A ti se te ha cruzado un cable y eso es lo que te pasa. Desaparece,solo espero no
volver a verte y si te encuentrto ni me mires que no quiero cuentos. Desesperado, has
jugado y te has equivocado. Tu me has jodido,eres lo peor que he conocido. Ya me he
cansado, esto se acaba aquí. Niña, que te aguante tu madre. Tu te has creido que te ibas
a reir pero ese plan no salió bién.Vas a quedarte muy muy sola, yo me las piro ya de aquí.
Cabreate y ponte a la cola. Haber que dices, guapa. Desaparece, solo espero no
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volver a verte y si te encuentro ni me mires que no quiero cuentos. Desesperdo has
jugado y te has equivocado.Y me  has jodido eres lo peor que he conocido yo. Y eres  lo
peor que he conocido. Eres lo peor que he conocido. Desaparece...

Despiertame

No quedan sueños,los ha arrastrado el mar.
Te deja seco, te quita hasta el hogar.
No veo nada,no queda ni un papel. No vale nada.
Despiertame di que paraste el tiempo y nada sucedió, y acuestate vuelve a contarme el
cuento donde acaba bien.
Y ahora lo pienso, no veo la razon. Que triste es esto, la tierra se enfadó. Las rocas
suenan, hay llantos de perdón. Los cuerpos pesan.
Despiertame di que paraste el tiempo y nada sucedió, y acuestate vuelve a contarme el
cuento donde acaba bien....(se repite)

Castellà

El Pescao

Estoy aquí todo arrugao
mis amigos me han dejao de lado, pescao
eso si me van a ver
cuando vuelvan me querrán tener, al lado
ya esta bien, no estoy tan mal
dos palmaditas lo superaran, chaval
con la rabia que han guardao
lo normal es que hayas estallao, pesaco
y esta vez me van a oír
y no me vuelven a decir lo que hay que hacer
para que sin el pinar
todos vuelven a tumbarse a descansar
puede que me vaya mal
y les distraigas desde lejos tu chaval
sin saber que estuve allí
y ahora no tengo

Que no tienen nada, y que nada quiere
Que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere

Y este es el momento
Hay que decidirlo
Para comprenderlo
Tienes que mover el cuerpo
Y tienes que creerlo
Para comprenderlo
Todo lo que siento
Tengo que decirlo
Para comprenderme
Tienes que intentar creerme
Y en este momento
Que ahora estoy dispuesto

Que no tienen nada, y que nada quiere
Que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere

Ya esta aquí con el pasao
Y la mentira gana, todo lo bueno se acaba
Eso si no tiene nada
todo lo que tiene nada le concédele la pela
lo que viene
acatao, fumao, estropeao, pesao,
que no lo ha pensao, pesacao
Y ahora no sientes

Que no tienen nada, y que nada quiere
Que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere

Y este es el momento
Hay que decidirlo

Castellà

Para comprenderlo
Tienes que mover el cuerpo
Y tienes que creerlo
Para comprenderlo
Todo lo que siento
Tengo que decirlo
Para comprenderme
Tienes que intentar creerme
Y en este momento
Que ahora estoy dispuesto

Que no tienen nada, y que nada quiere
Que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere

Venga no te equivoques más
Estoy arto te va a parar
Y tu te piensas que soy aquel chaval
Del que decías me voy a aprovechar
Ahora si, ahora si vienes a saludar
No quiero verte significa na
Sigues creyendo que tu eres lo más
Eres más tonto que una mierda

Y este es el momento
Hay que decidirlo
Para comprenderlo
Tienes que mover el cuerpo
Y tienes que creerlo
Para comprenderlo
Todo lo que siento
Tengo que decirlo
Para comprenderme
Tienes que intentar creerme
Y en este momento
Que ahora estoy dispuesto

Que no tienen nada, y que nada quiere
Que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere

He vuelto a caer

De negro y blanco estaba mi alma
no soy perfecto ni deseaba
tan sólo entrego lo que llevo
y día a día te lo regalaba

Consegtuiré dártelo todo
de dentro de mis sentimientos
no buscaré ser diferente
seré yo mismo, seré valiente

No volveré a caer
en tener y no querer
no dar de mi interior
trozos de mi corazón

No volveré a caer
en tener y no querer
en saber que es un final
que siempre ha acabado mal

De atardec y de lamento
de todo y nada tengo dentro
tan sólo quiero ser yo mismo
tan sólo espero ese momento

De historia acierto sé que ha sido
de no tenerlo a conseguirlo
tan sólo espero mantenerlo
tan sólo quiero y sé que puedo.
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Insoportable

Ya lo sé
lo que eres corazón,
Mirate y ves que eres lo peor

Y ya no hay nada que me sirva, en tu interior
Y esque yo por ti no doy ni un duro, amor

Aunque digas no se te ha hecho tarde
Sabes que eres un poquito insoportable
Mirarás siempre hacia atrás arrepentida
Sabes que yo he dado todo, todo en valde

Ya veré
si vuelvo a verte o no,
Tú podrás creer
Que voy de duro, y no

Ya se te ha hecho tarde
Tan insoportable
Tan arrepentida
En valde

Castellà

Insoportable

Ya lo sé lo que eres corazón. Mírate, y ves
que eres lo peor.

Y ya no hay nada que me sirva en tu interior.
Y es que yo por tí no doy ni un duro, amor

Aunque digas no se te ha hecho tarde, sabes que eres un poquito insoportable. Mirarás
siempre hacia atrás arrepentida, sabes que yo he dado todo, todo en valde.

Ya veré si vuelvo a verte o no. Tú podrás creer
que voy de duro, y no.

Y ya no hay nada que me sirva en tu interior.
Y es que yo por tí no doy ni un duro, amor

Aunque digas no se te ha hecho tarde, sabes que eres un poquito insoportable. Mirarás
siempre hacia atrás arrepentida, sabes que yo he dado todo, todo en valde.

Aunque digas no se te ha hecho tarde, sabes que eres un poquito insoportable. Mirarás
siempre hacia atrás arrepentida, sabes que yo he dado todo, todo en valde.

Castellà

La madre de José

Oye José, escúchame
que no lo hice queriendo
Yo te fui a buscar y me lié
POR CIERTO QUÉ DÍA MÁS BUENO
Qué buena está la madre de mi amigo José,
la miro y me recuerda  aquel momento que sé,
que ella abrió la puerta y yo pregunté por él,
me dice que se ha ido, que no va a volver
Vuela mi fantasía, vuela alto, y la ves tumbada en
el sofá y yo dentro del chalet
Revivo aquel momento que me hizo perder
esos pocos papeles que yo puedo tener

Y ahora estoy quedándome  muy loco
Qué va, qué va
Lo que yo estoy es un poquito nervioso

Castellà

Es que la madre de José me está volviendo loco
y no la voy a dejar, porque lo siento y siento todo
qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto
ha sido su madre que quería que entrara dentro

Subí las escaleras del humilde chalet
con su madre en mis brazos rodeándome
tumbado en esa cama ví a mi amigo José
en un portarretratos ahí mirándome
pasó lo que pasó y ahora no duermo bien
lo hice casi obligado no sabía que hacer
espero que él lo entienda que lo sepa ver
fué un momento muy duro lo va a entender

Y ahora estoy quedándome  muy loco
qué va, qué va
lo que yo estoy es un poquito nervioso

Es que la madre de José me está volviendo loco
y no la voy a dejar, porque lo siento y siento todo
qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto
ha sido su madre que quería que entrara dentro

Mira tío, entiéndeme
que no soy un mal tío
que soy muy sensible
y lo hice con cariño
no quiero que pienses
que de ti me río.
Que me gusta tu madre José

La madre de José

Oye Jose escuchame que no lo hice queriendo, yo te fui a buscar y me lie, por cierto, que
dia más bueno.

Que buena esta la madre de mi amigo Jose, la miro y me recuerda aquel momento que se
que ella abrió la puerta y yo pregunte por él, me dijo que se ha ido que no va a volver.
Vuela mi fantasia vuela alto y la ves, tumbada en el sofa y yo dentro del chalet, revivo
aquel momento que me hizo perder, esos pocos papeles que yo puedo tener...
y ahora estoy quedandome muy loco...que va que va,
lo que yo estoy es un poquito nervioso...

Es que la madre de jose me està volviendo loco...y no la voy a dejar porque lo siento y
siento todo...que culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto...ha sido su madre que me
dijo que entrara a dentro.

Subi las escaleras del humilde chale, con su madre en mis brazos rodeandome, tumbado
en esa cama vi a mi amigo José, en un portaretratos ahy mirandome.
Paso lo que paso y ahora no dermo bien, lo hice casi obligado no sbía que hacer, espero
que lo entienda que lo sepa ver, fue un momento muy duro ¡él lo va  a entender!
Y ahora estoy quedandome muy loco...que va, que va.
Lo que yo estoy es un poco más nervioso...

Y es que la madre de Jose me esta volviendo loco...y no la voy a dejar porque lo siento y
siento todo...que culpa tengo ya si esa puerta  no la he abirto, ha sido su madre que
queria que entrara adentro.

Mira tio entiendeme que no soy un mal tio que soy muy sensible y lo hice con cariño, no
quiero que pienses que de ti me rio...¡que me gusta tu madre José!

Es que la madre de José me está volviendo loco...y no la voy a ejar porue lo siento y
siento todo...que culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto ha sido su madre que
quería que entrara dento...¡que entrara dentro!!
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Melodia de 7 vidas

Quien podria imaginar,
que volvería de éste viaje!
Será porqué echaba de menos,
tanto tiempo sin hablarte.
Si me das lo que perdi,
te daré lo que me pidas.
Que soy la llabe de tu puerta,
y tengo 7 vidas.
Tengo 7 vidas.
Y tengo 7 vidas!!!!

Aksta xq la van tocaral concert de la Farga el 23/04/2004!!!!!

Castellà

No quiero nada

na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na
No te quiero ver más te dicho que me dejes en paz que no quiero ir contigo esta tarde,
que te larges ia que no quiero más,que te vaias al fin i que no vuelvas jamás a llamarme,
na na na ...
si me doi la vuelta si me voi pa tras si te digo esto te parece mal si me voi i me piro no te
quiero ver más,
si me voi corriendo i miro para tras me sigues de cerca i quieres espiar todo lo que hago a
ti te sienta mal, eres la persona que no bailar, eres esa historia que quiero olvidar eres un
estorbo enterate ia,
na na na ...
creo que es normal  no que te dicho ia que tu cara espanta que te compres un mono i le
cantes, no me mires mal que me das igual intenta pillar lo que dicen hoy estas frases,
na na na ...
si me doy la vuelta  si me voy pa tras si te digo esto te parece mal si me voy i me piro no
te quiero ver mas  si me voy corriendo i miro para tras me sigues de cerca i quieres espiar
todo lo que hago a ti te sienta mal eres la persona que no bailar, eres esa historia que
quiero olvidar eres un estorbo enterate ia,
eres lo peor que me pudo pasar eres esa piedra para tropezar eres un examen de
retrasado mental
trenca mil colonias me puos echar pero para mi lo veras fatal ni tres mil vestidos te podran
tapar
na na na...
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nunca volvera a ser como antes

Hoy quiero ir a encontrar
Todo lo que hay dentro de mi
sacar toda esa sensibilidad
que me acerce a ti
que me lleve allí
Y a pesar de todo
me pregunto ¿que no di?
Y al vivir me oculto
mis defectos para poder dormir

Ya nada volvera a ser como antes
ya nunca dejare que nada cambie
Estaremos conociendo nuestra parte original
Ya nunca volverá a ser como antes
ya nunca dejare que nada cambie
Estaremos conociendo nuestra parte de verdad

Tras una sombra gris
que no me deja ver
podre esperar que passe algo hoy
com lo que tengo aquí
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y no quiere salir

Y a pesar de todo
me pregunto ¿que no di?
Y al vivir me oculto
mis defectos para poder dormir.

Ya nada volvera a ser como antes
ya nunca dejare que nada cambie
Estaremos conociendo nuestra parte original
Ya nunca volverá a ser como antes
ya nunca dejare que nada cambie
Estaremos conociendo nuestra parte de verdad

Pequeñita

Te vi venir
por tus ojos supe que si
quien me iba a decir que tú me engañarías

Nadie me habló
imposible para el amor
que te fuiste y no me dejaste ver tu carita

Pequeñita, dónde vas pequeñita
No me fio ni un pelo de tu carita bonita

Vivir sin sol, imposible parar el amor
que sin la luna la noche llora y sin tu carita lo hago yo
Ya no hay ni sol y la luna ya se marchó
sólo quedan estrellas pequeñas que me
recuerdan tu voz

Estribillo

Castellà

Por Ti

Siempre he estado pensando cómo agradecerte
por hacerte el regalo más grande más fuerte
haberme regalado todo lo que tu tienes
y sí es así, es así.

Has perdido tu tiempo por mi ilusiones
y cambiaste llorar por luchar en mi nombre
por buscarme un lugar donde fuera valiente
para ser feliz conmigo mismo

Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo
por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo
Y por tu calor y por tanta magia
me quedo contigo
Y por tu calor y por tu carisma
te llevo conmigo.

Siempre me has demostrado que eres como un milagro
algo tan especial que siempre me ha arropado
y le has ganado mil pulsos al que te haya retado
y si es así, es así

Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo
por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo
Y por tu calor y por tanta magia
me quedo contigo
Y por tu calor y por tu carisma
te llevo conmigo, te llevo conmigo, te llevo conmigo
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Por ti !*

Siempre he estado pensado como agradecerte
Por hacerme el regalo más grande, más fuerte
Haberme regalado todo lo que tienes
Y si es así, es así

Has perdido tu tiempo por mis ilusiones
Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre
Por buscarme un lugar donde fuera valiente
Para ser feliz, conmigo mismo

[Estribillo:]
Por ti lucharé por todo el cariño que has puesto conmigo
Por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo
Y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo
Y por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo

Siempre me has demostrado que eres como un milagro
Algo tan especial que siempre me ha arropado
Le has ganado mi pulso al que te haya retado
Si es así, es así

[Estribillo]

Te llevo conmigo, te llevo conmigo

Recorda la ultima frase...xSeMpRe niiNa!!
Dsd smpre i xsempre, forever together ! :D
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Pot ser

No sé si queden amics
I si existeix l’amor
Si tu pots estar amb mi
Per parlar de dolor
Si existeix algú que escolti
Quan qui parla sóc jo
I no sentir-me sol.

Pot ser que la vida
Em portés fins al sol
Pot ser que el mar
Et mani les hores
O que tot el teu riure
Guanyi la partida al dolor
Pot ser que el dolent sigui avui.

Jo vaig fent els meus plans
Jo vaig sabent qui sóc
Vaig buscant el meu lloc
Vaig guanyant el control
Van jugant amb ta vida
Van trencant-te l’amor
Van deixant-te tot sol

Neixes i vius tot sol
Neixes i vius tot sol
Neixes i vius tot sols avui

Allò que es pot millorar
Allò que pugui trobar
Allò que em doni l’empenta
Que m’ajudi a imaginar
És allà on vull arribar
I ja no vull recordar
Donar temps al aquest moment
Que m’ajudi a superar,
Que em doni el teu sentiment

Pot ser que la vida
Em portés fins al sol

Català

Pot ser que el mal
Et mani les hores
O que tot el teu riure
Guanyi la partida al dolor
Pot ser que el dolent sigui avui.

Allò que es pot millorar
Allò que pugui trobar
Allò que em doni l’empenta
Que m’ajudi a imaginar

Preguntas

Do                lam            rem              fa              sol
Mirame,no me da igual,piensalo,porque todo lo que digo,
           Do                  lam          rem        fa             sol
Sabes que,nunca esta bien,intentalo,que ya no te quiero,
            Do                                lam
Porque tu sabes hacer que vaya bien,
Lam                                      rem                          fa              sol
que quiera o no quiera no va a valer el dia ha pasado sin que nadie me vuelva a creer.
Do                                  lam                                        rem
Que yo te busco,intento que te vuelvas y sientas lo que es,
     Fa          sol          fa             sol
La vida se pierde y yo quiero la vida otra vez.
Do        lam          rem          sol
Preguntas,preguntas,preguntas x 2.

Ya esta bien,mira,noquiero volver a ser ,el juguete que pisas sin saber,
Y todo ha pasado sin que tu ma hagas caso otra vez.
Y yo te escucho,intento que se arregle y volvamos a querer,
La vida se pierde y yo quiero la vida otra vez.
Do                          sol
Y tevuelvo a recordar,recuerda
Do                               sol
Y me vuelvo a preguntar,preguntas
Mim                              lam
Que si he llegado tarde,que si he pasado un bache
Do                             re                 sol
Que me has pillado y todo lo que digo te da igual.

Preguntas,preguntas,preguntas x 2
SOLO
Preguntas,preguntas,preguntas x 4.
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Puede ser

No sé si quedan amigos
Ni si existe el amor
Si puedo contar contigo
Para hablar de dolor
Si existe alguien que escuche
Cuando alzo la voz
Y no sentirme sólo

(Estribillo)
Puede ser que la vida me guíe hasta el sol
Puede ser que el mal domine tus horas
O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor
Puede ser que lo malo sea hoy

Naces y vives solo x 2

Voy haciendo mis planes
Voy sabiendo quien soy
Voy buscando mi parte
Voy logrando el control
Van jugando contigo
Van rompiendo tu amor
Van dejándote solo
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Naces y vives solo x 2

Algo puede mejorar
Algo que pueda encontrar
Algo que me dé ese aliento
Que me ayude a imaginar
Y yo lo quiero lograr
Y sólo quiero recordar
Y darle tiempo a este momento
Que me ayude a superar
Que me dé tu sentimiento

ESTRIBILLO X 2

Puede ser

Cej 4

Sol		   Mim
No sé si quedan amigos
 		Do
Ni si existe el amor
 		  Re
Si puedo contar contigo
 		Sol
Para hablar de dolor
 			Mim
Si existe alguien que escuche
 		Do
Cuando alzo la voz
 		Re
Y no sentirme sola

(Estribillo)
     Sol	  Re	   Mim
Puede ser que la vida me guíe hasta el Sol
	Do	   Si	Do	    Re
Puede ser que el mal domine tus horas
Sol		Re	Mim		   Do
O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor
Si	    Do	      Sol
Puede ser que lo malo sea hoy

Sol		   Mim
Naces y vives solo
 		   Do
Naces y vives solo
	 	Re
Naces y vives solo

Sol                 Mim
Voy haciendo mis planes
                    Do
Voy sabiendo quien soy
                  Re
Voy buscando mi parte
                   Sol
Voy logrando el control
                Mim
Van jugando contigo
                  Do
Van rompiendo tu amor
                Re
Van dejándote solo

Naces y vives solo...
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Lam		Si
Algo puede mejorar
 	        	Mim
Algo que pueda encontrar
 			Si7
Algo que me dé ese aliento
			Sol
Que me ayude a imaginar
 		Lam
Y yo lo quiero lograr
 		  Do
Ya no quiero recordar
  			Si
Y darle tiempo a este momento
		   Do
Que me ayude a superar
		   Re
Que me dé tu sentimiento

(Estribillo)

Que caro es el tiempo

Miro vuestras caras y veo que la vida pasa...
recuerdos que en palabras, acompañan, nos atrapan
como nuestra casa, tantas tardes en esa plaza,
pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora.
Y que caro es el tiempo que me pone contra la pared, y si digo que miento me estare
escondiendo otra vez
Perdona si digo que quiero seguir siendo lo de ayer,
un niño sin miedo que regala su cariño y no sabe porque..
Recuerdo esas caras, todo llega todo pasa...
Y veo aquellas fotos del verano en la playa
Secretos que uno guarda, esa chica que aun te encanta...
Canciones que te atrapan, que recuerdan que acompañan...
Y que caro es el tiempo que me pone contra la pared, y si digo que miento me estare
escondiendo otra vez.
Perdona si digo que quiero seguir siendo lo de ayer,
un niño sin miedo que regala su cariño y no sabe porque, no sabe porque...
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Quiero

Quiero vivir Quiero reir
Quiero que estemos hasta hacernos viejos
Os llevo aqui Dentro de mi
Y formais parte de lo que voy siendo

Te quiero sentir En mi raiz...
Tengo muy claro de donde vengo
Te quiero a ti Cerca de mi
Y a lo que venga estaremos atentos

Y volver a recordar
Y volverme a imaginar
Tantas tardes con mi gente juntos en cualquier lugar
Y volver a descubrir
Que sois lo mejor de mi
Mis amigos son el centro
Son mi hada
Son mi aliento

Lo voy a decir Me haceis muy feliz
Haceis que me acuerde siempre de lo bueno
Tirando de mi Sabiendo elegir
La mejor manera de contarme el cuento
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Ahora se que si Llegar hasta aqui
No lo hubiera logrado sin vuestro talento
Vuelvo a sonreir Al veros vivir
El mejor regalo Troncos os quiero

Y volver a recordar
Y volverme a imaginar
Tantas tardes con mi gente juntos en aquel lugar
Y volver a descubrir
Que sois lo mejor de mi
Mis amigos son el centro
Son mi hada
Son mi aliento (Bis)

Y volver a recordar
Y volverme a imaginar
Tantas tardes con mi gente juntos en cualquier lugar
Y volver a repetir
Que sois lo mejor de mi
Mis amigos son el centro
Son mi hada
Son mi aliento

                         [[x vsaltres nines q
                         souu lo millor q hi ha!
                         uusk!*;)...!!

Será

Dentro de mi vida
donde se ha creado todo
donde estan todos mis miedos
donde entro si estoy solo
donde guardo mis caricias
como si fueran tesoros
donde tengo mis sonrisas
escondidas como el oro
lejos de tu vida
y dentro de la mia... (x2)

será para ti
un regalo por abrir
que tendrás que cuidar
para abrirme más a ti
serás para mi
lo más grande hastamorir
te querré todo y más
mírame yo estoy aquí

dentro de mi vida
donde ha nacido todo
donde estoy yo de pequeño
donde escucho, creo y lloro
donde está eso que me invita
a acercarme y no estar solo
todo eso te lo entrego
cuidado que es mi tesoro
lejos de tu vida
y dentro de la mía...

será para ti
un regalo por abrir
que tendrás que cuidar
para abrirme más a ti
serás para mi
lo más grande hasta morir
te querré todo y más
mírame yo estoy aquí...

y dentro del amor
existe una mitad
que da miedo pensar
que da miedo afrontar
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y que se acaba
cuando tu quieras eso cambia

yo cambiaré pensar
por dejarme llevar
voy a intentar mostrar
lo que hay que regalar
con la mirada
seguro que mi cara cambia

dentro de mi vida
donde se ha creado todo
donde están todos mis miedos
donde entro si estoy solo

Si pudiera  tenerte

Si pudiera tenerte
tienes la cara más bonita
Que yo haya visto jamás
Tienes esa maldita fuerza
Que me ha enganchado y no me va a soltar
Tu olor me inspira
Tu voz me incita
A que mi risa nazca sin pensar
A que mi estómago esté cerrado
Y me haga daño porque no estás...
Sé que no estás...
Y si pudiera tenerte y quererte a la vez
Y si tuviera tu amor no lloraría por ver
Que no te tengo y te quiero tener
Y si estuviera a tu lado
Moriría por ser
Ese que cuida de ti
Ese que sueña con ser
Tu amor eterno
Ese otro trozo que quiero tener
Es cada gesto una obra maestra
Que tu regalas sin saber porque
Que lo que nace y tienes dentro
Es todo arte que haces sin querer
Mirar tu cara, es mirar un sueño
Que está a mi alcance y no puedo tener
Que no me "quieres" me duele y siento
Que me hago daño por quererte ver
Te quiero tener...

Castellà

Sueños

Son sueños que son de verdad
me gustaría que fuera real
Son sueños, quiero llegar hasta el final
y nada sirve si no estás.

En silencio, te busco y sueño con poderte amar

Y te sigo buscando tanto
y tú en mi nunca te has fijado
y por eso te tengo que inventar
Y te sigo esperando tanto,
y tú en mi nunca te has fijado,
y por eso te tengo que encontrar.

Son gestos que quiero mirar
me gustaría poderte tocar
Son sueños; quiero que existas nada más
sigo buscando donde estás

En silencio, te busco y sueño con poderte amar

Y te sigo buscando tanto
y tú en mi nunca te has fijado
y por eso te tengo que inventar
Y te sigo esperando tanto,
y tú en mi nunca te has fijado,
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y por eso te tengo que encontrar.

En silencio, te busco y sueño con poderte amar

Y te sigo buscando tanto
y tú en mi nunca te has fijado
y por eso te tengo que inventar
Y te sigo esperando tanto,
y tú en mi nunca te has fijado,
y por eso te tengo que encontrar.

Y te sigo buscando tanto
Y te sigo esperando tanto,
por eso te tengo que inventar

Tal como eres

Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado
Me regalas la vida
Que sin ti yo no valgo
Tienes ese silencio, esos ojos tan magos.
El hermano pequeño, el que quiero y extraño.

Nada te haría tan especial, discutir o hablar
Comunicarte de forma que te entiendan tantos
Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad,
 mucho cariño que regalar,
te necesito tanto.

Y pensando que sinceramente te quiero así.
Tal como eres y como se que
lo que haces te hace feliz.
Tal como eres.

Trato de hacer algo por los dos.
Simplificando hasta mi interior.
Trato de verme tal como soy.
Es lo que tiene.

Esperando un aviso te enfrentaste al mundo.
Y desde ese momento no te estás consumiendo.
Te encontré sincero y mi amor no es el mismo.
Sin querer te espero como espera un amigo.

Nada te haría tan especial, discutir o hablar.
Comunicarte de forma que te entiendan tantos.
Dejar de ser, saber escoger
y creer que vas simplificando la vida.
Como harían otros.

Y pensando que sinceramente te quiero así.
Tal como eres y como se que
lo que haces te hace feliz.
Tal como eres.

Trato de hacer algo por los dos.
Simplificando hasta mi interior.
Trato de verme tal como soy.
Es lo que quieres.

Y pensando que sinceramente te quiero así.
Tal como eres y como se
que lo que haces te hace feliz.
Tal como eres.

Trato de hacer algo por los dos.
Simplificando hasta mi interior.
Trato de verme tal como soy.
Es lo que tiene.

Trato de darte de lo mejor.
Que hace que todo se llame amor.
Trato de verme como soy yo.
Y cambiar lo que duele.
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Tal como eres!!..

Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado
Me regalas la vida
Que sin ti yo no valgo
Tienes ese silencio, esos ojos tan magos.
El hermano pequeño, el que quiero y extraño.

Nada te haría tan especial, discutir o hablar
Comunicarte de forma que te entiendan tantos
Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad,
mucho cariño que regalar,
te necesito tanto.

Y pensando que sinceramente te quiero así.
Tal como eres y como se que
lo que haces te hace feliz.
Tal como eres.

Trato de hacer algo por los dos.
Simplificando hasta mi interior.
Trato de verme tal como soy.
Es lo que tiene.

Esperando un aviso te enfrentaste al mundo.
Y desde ese momento no te estás consumiendo.
Te encontré sincero y mi amor no es el mismo.
Sin querer te espero como espera un amigo.

Nada te haría tan especial, discutir o hablar.
Comunicarte de forma que te entiendan tantos.
Dejar de ser, saber escoger
y creer que vas simplificando la vida.
Como harían otros.

Y pensando que sinceramente te quiero así.
Tal como eres y como se que
lo que haces te hace feliz.
Tal como eres.

Trato de hacer algo por los dos.
Simplificando hasta mi interior.
Trato de verme tal como soy.
Es lo que quieres.

Y pensando que sinceramente te quiero así.
Tal como eres y como se
que lo que haces te hace feliz.
Tal como eres.

Trato de hacer algo por los dos.
Simplificando hasta mi interior.
Trato de verme tal como soy.
Es lo que tiene.

Trato de darte de lo mejor.
Que hace que todo se llame amor.
Trato de verme como soy yo.
Y cambiar lo que duele.

x tuu noiieta...xkk no tem keiixis ehh!! tstimuu ml alexii! (K) fReVeR!!
[[27/07(*)]]
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Una foto en blanco y negro

Solamente oir tu voz,
ver tu foto en blanco y negro,
recorrer esa ciudad,
yo ya me muero de amor.
Ver la vida sin reloj,
y contarte mis secretos,
y saber que así besarte
o esperar que salga solo.
Y vivir así,
yo quiero vivir así...
Ni siquiera sé si,
sientes tu lo mismo!!

Me desperte soñando,
que estaba a tú lado.
Y me quede pensando,
¿qué tienen esas manos?
Sé que no es el momento,
para que pase algo.
Quiero volverte a ver,
(quiero volverte a ver)
Yo quiero volverte a ver,
quiero volverte a ver.

Y me siento como un niño,
imaginandome contigo.
Como si hubieramos ganado
por habernos conocido.
Esa sensación extraña,
que se adueña de mi cara,
juega con esa sonrisa
dibujandola a sus anchas...
Y vivir así,
yo quiero vivir así...
Ni siquiera sé si,
sientes tu lo mismo!!

Me desperte soñando,
que estaba a tú lado.
Y me quede pensando,
¿ qué tienen esas manos?
Sé que no es el momento,
para que pase algo.
Quiero volverte a ver,
yo quiero volverte a ver.

Ni siquiera sé si,
sientes tu lo mismo!!

Me desperte soñando,
que estaba a tú lado.
Y me quede pensando,
¿ qué tienen esas manos?
Sé que no es el momento,
para que pases algo...
Quiero volverte a ver!
( quiero volverte a ver)
yo quiero volverte a ver,
quiero volverte a ver.

Aksta cançó és x el óscar i el Juanjo, els meus millors amics i els dos q més he arribat a
stima. Tu Óscar me vas cantar aksta cançó el primer dia q ens vam agrada... I tu Juanjo
per els bons moments que em passats junts... No oblidu...
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vivir así es morir de amor

Siempre me traiciona la razón y me donima el corazón, nose luchar contra el amor.
Siempre que me voi a enamorar de quien de mi no se enamora, y es por eso que mi alma
llora.

Y ya no puedo mas (x2)
Siempre se repite la misma historia,
Y ya no puedo mas (x2)
estoy arto de rodar como una noria.
Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor, no quiero mas vida
que su vida, melancolia.
Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo y io quiero ser algo
mas que eso, melancolia.

Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura.
Siento que me voy a enamorar de quien de mi no se enamora y es por eso que mi alma
llora.

Y ya no puedo mas...(x3)
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Volver a disfrutar

Dé...janos en paz
no nos cuentes otro cuento que no va!!
Ese es tu plan
tal vez no has contado con nosotros y
ahora no vais a marearnos más

No veo la necesidad de discutir
sólo hay que dejarlo claro todo por...

Volver a disfrutar
con algo que decir
con algo que pensar
tener las cosas claras
para no volver atrás
cambiar la dirección
con un solo motor
dejar las cosas claras
para no acabar tan mal

No quiero más que me enseñes tu careto de anormal
Déjalo estar, formas parte de ese género que huele a mentira
y falsedad.

Castellà

VOLVERÁ

Me acuerdo,
y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos
Dos niños pequeños
que lo sentían todo
y lo sigo sintiendo hoy por ti.
Recuerdos que tengo y no entiendo
que dejáramos de vernos.
Buscando mil besos
que no son nuestros besos.
Deseo estar contigo hasta morir.

Desesperándome te he buscado en mis sueños.
Y ahogándome volverá.
Seguro que volverá.
Lo sigo sintiendo y te echo de menos,
que acabe mi soledad.
Volverá, te juro que volverá.
Ese amor verdadero
de cuando era pequeño seguro que volverá. Volverá.

Te miro en el tiempo
y siento que tú eres lo que quiero,
mi niña, mi sueño,
todo eso que no tengo

Castellà

Pàgina 445 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

EL canto del loco

y que sigo sintiendo hoy por ti.
Incluso en mis sueños,
me invento y me creo que te tengo.
Que toco tu cuerpo
y sé que eso no es cierto.
Y que estoy acojonándome sin ti.

Deseperándome te he buscado en mis sueños
y ahogándome volverá.
Seguro que volverá.
Lo sigo sintiendo y te echo de menos,
que acabe mi soledad.
Volverá, te juro que volverá.
Ese amor verdadero
de cuando era pequeño seguro que volverá.
Volverá (x2)

Vuelve

Te quiero tener
y mirar esa carita
y disfrutar de tu sonrisa como ayer.
Y volver a ver
que eres tú la princesita que esperaba
y que ahora ya la puedo ver.
Que me muero por tu vida cuando veo esos ojitos,
que me quedo sin sonrisa cuando doblas esa esquina.
Porque no me queda nada
cuando te vas a tu casa.
Vuelve, porque ya te has ido
estoy vacío.
Vuelve, ese no es tu sitio,
ven conmigo.
Tienes el poder de hacer conmigo lo que quieras.
Quiero saber si te mueres por mi vida
y sientes esa cosa extraña tú también.
Y quiero volver a sentirte
siempre cerca,
que me mires y morirnos de placer.
Que me muero por tu vida
cuando veo esos ojitos,
que me quedo sin sonrisa
cuando doblas esa esquina.
Porque no me queda nada
cuando te vas a tu casa.
Vuelve, porque ya te has ido
estoy vacío.
Ese no es tu sitio,
ven conmigo.
Tienes el poder de hacer conmigo
lo que quiereas.
Ahora eres la jefa y antes lo era yo.
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Zapatillas

Estoy cansado, de salir
de noche y ver siempre la misma gente,
estoy flipando,
de que la gente se invente cuente y lo reinvente.

Aprotonado en el sofa de mi casa vente esto esta caliente,
maestrados vamos al mismo sitio todos aunque lo mientes,
alucinando que me mirent de arriba a bajo como
un delincuente.

Intoxicado de que me pongan esta puta musica
tan diferente.

Kiero entrar tu barito con zapatillas que no me mirent malapasar,
estoy cansado de siempre lo mismo,
la misma historia kiero canviar
 me la pelar de tanta tonteria,
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kiero un poquito de normalidad,
pero aver mirame y dime tronco
no veo sitio y no puedo aparcar.

Estoy muy artode que me digan:
si no estas a  lista no puedes pasar.
seluda quadro tenemos donas super mega wai
y nunca la veras.

Avarrotado vaya foro limitado y aora toca esperar
Y Y.
Nos han montado que tu coche se a llevado la grua municipal.

Kiero entrar tu barito con zapatllas
que nome mirent malapassar,
estoy cansado de siempre lo mismo,
la misma historia kiero canviar,
me la pela tanta tonteria,
kiero un poquito de normalidad,
pero aver mirame y dime tronco
no veo sitio y no puedo aparcar.

Ya as aparcado el cotcheee y aora
buscar lo del tiquet de la hora y
quando buelvas a ponerlooo te abran
puesto una recepta de recuardooo.

kiero entrar tu barito con zapatillas
que no me miren malapassar,
estoy cansado de siempre lo mismo,
la misma historia kiero canviar,
me la pela tanta tonteria,
kiero un poquito de normalidad,
pero mirame y dime tronco
no veo sitiooo

kiero entrar tu barito con zapatillas
que no me mirent malapassar,
estoy cansadode siempre lo mismo,
la misma historia kiero canviar,
me la pela tanta tonteria,
kiero un poquito de normalidad,
pero mirame y dime tonco no veo sitio para
aparcar.

Zapatillas

Estoy cansado de salir de noche y
ver siempre la misma gente.
Estoy flipando de que la gente se invente,
cuente y luego reinvente.
Apoltronado en el sofá de mi casa,
vente que se está caliente.
Amaestrados vamos al mismo todos
aunque luego ni entres.
Alucinando de que me miren de arriba abajo
como un delincuente.
Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas,
que no me miren mal al pasar.
Estoy cansado es que es siempre lo mismo,
la misma historia quiero cambiar.
Me da pena tanta tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco no veo ni un sitio  y no puedo aparcar.
Estoy muy harto de que me digan
"si no estás en lista no puedes pasar".
Sólo entran cuatro,
tenemos zona super-mega-guay y nunca la verás.
Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar.
Nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas,
que no me miren mal al pasar.
Estoy cansado es que siempre es lo mismo,
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la misma historia y quiero cambiar.
Me da pena tanta tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco
no veo ni un sitio y no puedo aparcar.
Ya has aparcado el coche,
ahora busca lo del ticket de la hora
y cuando vuelvas a ponerlo,
te habrán puesto una receta de recuerdo.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas,
que no me miren mal al pasar.
Estoy cansado de siempre lo mismo,
la misma historia quiero cambiar.
Me da pena tanta tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco
no veo ni un sitio...
Quiero entrar en tu garito con zapatillas,
que no me miren mal al pasar.
Estoy cansado de siempre lo mismo,
la misma historia y quiero cambiar.
Me da pena tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco,
no veo ni un sitio y no puedo aparcar.
Estoy cansado de siempore lo mimso,
la misma historia y quiero cambiar.
Me da pena tanta tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco,
no veo ni un sitio y no puedo aparcar.

ZaPaTiLLaS

Estoy cansado de salir de noche y
ver siempre la misma gente.
Estoy flipando de que la gente se invente,
cuente y luego reinvente.
Apoltronado en el sofá de mi casa,
vente que se está caliente.
Amaestrados vamos al mismo todos
aunque luego ni entres.
Alucinando de que me miren de arriba abajo
como un delincuente.
Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas,
que no me miren mal al pasar.
Estoy cansado es que es siempre lo mismo,
la misma historia quiero cambiar.
Me da pena tanta tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco no veo ni un sitio y no puedo aparcar.
Estoy muy harto de que me digan
"si no estás en lista no puedes pasar".
Sólo entran cuatro,
tenemos zona super-mega-guay y nunca la verás.
Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar.
Nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas,
que no me miren mal al pasar.
Estoy cansado es que siempre es lo mismo,
la misma historia y quiero cambiar.
Me da pena tanta tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco
no veo ni un sitio y no puedo aparcar.
Ya has aparcado el coche,
ahora busca lo del ticket de la hora
y cuando vuelvas a ponerlo,
te habrán puesto una receta de recuerdo.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas,
que no me miren mal al pasar.
Estoy cansado de siempre lo mismo,
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la misma historia quiero cambiar.
Me da pena tanta tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco
no veo ni un sitio...
Quiero entrar en tu garito con zapatillas,
que no me miren mal al pasar.
Estoy cansado de siempre lo mismo,
la misma historia y quiero cambiar.
Me da pena tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco,
no veo ni un sitio y no puedo aparcar.
Estoy cansado de siempore lo mimso,
la misma historia y quiero cambiar.
Me da pena tanta tontería,
quiero un poquito de normalidad.
Pero a ver, mírame y dime tronco,
no veo ni un sitio y no puedo aparcar.

.

El cor de la ciutat

Cançó d´amor

No et diré que tot ho faig per tú,
No em diras que t´he fet tornar boig,
junts farem que s´acabin les llàgrimes i no ens caldrà escriure cap cançó d´amor.
I no ens caldrà escriure cap canço d´amor, junts farem que s´acabin les llàgrimes.
Hem aprés a sentir,
i a demanar perdó,
hem aprés a perdre i a fer front al dolor.
També aprendrem a estimar-nos i no ens caldrà escriure cap cançó d´amor.
nananananana yeeee
nananananana uoooooo

Català

Distancies

DISTANCIES

Sempre hi ha un abisme entre les paraules,
entre dues pells..
Sempre hi ha un abisme dintre dels teus ulls,
entre tu i jo..
I la nit se’ns emporta..
i la nit ens despulla..
Sento que caic (quan no et tinc a tu)
Sento que caic (quan no et tinc a tu)
Sento que caic,
quan no et tinc a tu.
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El mapa del teu cor

Abans era ben fàcil, no havia de pensar
amb els ulls clucs podia trobar-te al despertar
tan sols havia d'allargar la mà.

No em feia por allunyar-me mentre pogués sentir
el cor que de tornada marcava el meu camí
però un dia vaig deixar-ho de sentir.

Des de llavors ja no tic nord i no puc arribar a port
no puc volar, estic perdut, ja no sóc jo
sense el mapa del teu cor.

Et busco on sempre estaves, però els llençols estan glaçats,
no sé trobar cap pista, d'allà on te n'has anat,
de tot el que he viscut al teu costat.

T'espero aquí, em quedo on sóc i mai més m'allunyaré.
No marxaré, fins dibuixar, un altre cop
un nou mapa del teu cor.

Des de llavors ja no tinc nord i no puc arribar a port,
no puc volar, estic perdut, ja no sóc jo.
T'espero aqui, em quedo on sóc i mai més m'allunyaré
No marxare, fins dibuixar, un altre cop,
un nou mapa del teu cor.
No marxaré, fins dibuixar, un altre cop,
un nou mapa del teu cor.

Català

El musical

Hi ha dies que et sembla que ho has perdut tot,
que el joc s´ha acabat, que fas la maleta i et dol el passat.
Hi ha dies que el món et gira l´esquena; no tens on anar. No tens on anar i la soledat seria
una pena.

*Però no oblidis mai que pots tornar a estimar i a viure de veritat.
I sense adonar-te un dia veuràs la llum d´un nou demà.

La llum d´un nou demà que tot ho canvia, la llum d´un nou demà que al final et fa veure al
més enllà.
Més enllà de la tristesa, l´esprança de ser amb tu; em fas somiar, em fas volar per sobre
dels terrats de la ciutat.

*I per fi ara entens que pots tornar a estimar, que et puc tornar a estimar i a viure de
veritat, amb tu visc de vertitat...
I sense adonar-te has arribat a veure la llum d´un nou demà.
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Sento que caic

Sempre hi ha un abisme entre les paraules entre dues dents
Sempre hi ha un avisme dintre dels teus ulls entre tu i jo
I la nit s´ens emporta
i la nit ens despulla
Sento que caic quan no et tinc a tu
sento que caic quan no et tinc a tu
sento que caic quan no et tinc a tu
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si fos veritat

guss-Te´n vas anar i tot el que volia se´n va anar amb tu, les paraules, les caricies, les
mirades..., els somriures...tot! tot t´ho vas endur!
ka-com qui abraça la pluja, abraço el teu record i busco la teva pell que dorm entre els
llençols, com qui abraça el ven, abraço la teva

Català

olor, ja no mulla  l´aigua i trobo fred el foc!
guss-si puguès aturar el temps, si puguès tornar al passat, si poguès un altre cop! sentir-
me el teu costat!
k-les meves mans.
g-les teves mans.
k-cada matí.
g-tots els matins.
k-auesta nit.
g-totes les nits.
tots dos-si fos veritat!
g-si fos veritat, que en els carrers de st. Andreu un cor batega, i que és el teu, que al meu
costat, encara ets meva i jo sóc teu.
g-si fos veritat.
k-si fos veritat.
g-les teves mans.
k-les teves mans.
g-cada matí.
k-cada matí.
g-totes les nits.
k-totes les nits.
g-si fos veritat.
k-si fos veritat.
tots dos-que el cor de la ciutat, un cor tornès a bategar!que un cor tornès a bategar!

Tot sol

Una vida, una mort,
Un mirall,
encara no sé qui sóc.
Un amic, un amor,
Un camí,
Sé que l’he de fer tot sol,
Sé que l’he de fer tot sol.

La nit m’arriba,
Marxo amb ella
No duc maleta,
L’amor no pesa.
Ho diu l cançó,
Només queda l’amor,
Només l’amor,
No queda enrere.

Una vida Una mort...

Una carícia, Una mà
Res no em val,
Al final hi arribem sols

Ho diu la cançó,
Només queda l’amor
Només l’amor
No queda enrere.

Una vida, una mort,
Un camí,
Sé que l’he de fer tot sol

Un amic, un amor,
Un camí,
Se que l’he de fer tot sol. ( bis, bis )

Català

Tots dos un món

Agafa’m la mà en que jo prenc la teva, camina al meu pas, com jo segueixo al teu, cap al
món que cada dia fas per mi, fas el món per mi, cada dia fas el món per mi.

T’ agafo la mà, en que tu prens la meva, camino al teu pas, com tu segueixes al meu, cap
al món que cada dia faig per tu, faig el món per tu, cada dia faig el món per tu.
Tu amb mi, jo amb tu, tots dos fem un món, tu amb mi jo amb tu un món per tots dos.....

Català
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Agafa’m la mà, t’ agafo la mà......

Un nou demà

Hi ha dies que et sembla que ho has perdut tot,
Que el joc s’ha acabat, que fas la maleta i et dol el passat.
Hi ha dies que el món et gira l’esquena, no tens on anar...
I la soledat s’alia amb la pena...
Però no oblidis mai que pots tornar a estimar i a viure la veritat,
I sense adonar-te’n un dia veuràs la llum d’un nou demà.
La llum d’un nou demà que tot ho canvia, la llum d’un nou demà que al final em fa veure-hi
més enllà, més enllà de la tristesa, l’esperança de ser amb tu em fa somiar em fa volar per
sobre dels terrats de la ciutat.
I per fi ara entenc que pots tornar a estimar, que puc tornar a estimar i a viure la veritat,
amb tu visc de veritat.
I sense adonar-te’n has arribat a veure la llum d’un nou demà. Per fir ara entenc, ....
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Vola

VOLA

Sense por m’has estimat, m’has salvat d’un cruel infern,
M’has donat forces per viure i ara jo t’he de salvar.

Necessito que te’n vagis com la nit fa fugir al sol,
Per què no cremi la terra ni encengui els nostres cors.

Vola, vola ràpid, alt i ben lluny
Ves-te´n ara, gira cua i no miris enrere,
Que no vull que em vegis plorar

No em demanis que et segueixi, jo no tinc les teves ales
Aquí tinc una altra vida i t’he de deixar marxar.

I quan siguis allà dalt, al costat de la llum del dia
Mira enrere i no t’ho oblidis de qui et va deixar volar.

Vola, vola ràpid, alt i ben lluny
Ves-te’n ara, gira cua i no miris enrere,
Que no vull que em vegis plorar.

Vola

Vola ràpid, alt i ben lluny
Ves-te´n ara, gira cua i no miris enrere,
Que no vull que em vegis plorar.

Català

El Fill del Mestre

110 colors

Recordo la tempesta
i un llit de color fúcsia
enmig del blau
la finestra tapada amb un quadre
on Uma Thurman posa en "plan fatal"
i una cançó
mullant-se amb la pluja al teu balcó

Català

Cent-deu colors entre els teus llavis
i les meves pors
l´amor sota un pseudònim
mirava de reüll els teus cabells
jo era pintor de quadres impossibles
amb la impaciència del meu pinzell
i em feien por
les tardes sorolloses del record
jugava amb foc
i el foc cremava un i cada segon

Tenies un Agost de ciència-ficció
tenies mar a les sabates i un país de flors
tenies un amor per caure veloç
i escapar-se a trenc d´alba
just quan surt el sol

Recordo el South San Gabriel
i el cava barallant-se en el meu cap
petjades sorolloses ritme ràpid
i aquell rellotge que no es va aturar
i una cançó
jugant amb la teva roba interior
Cent-deu colors
entre els teus llavis i les meves pors

Tenies un Agost de ciència-ficció
tenies mar a les sabates i un país de flors
tenies un amor per caure veloç
i escarpar-se a trenc d´alba
just quan surt el sol

Aquella estranya mania de creure en la vida

Plora el teu somriure
creixen taques que embruten les vides
t´enyoro i la tristesa
supera la ficció
recordo la bellesa
dels teus dies grans
mullats a l´herba
tan jove i enrampada
de noves sensacions

Llavors lluents de somnis
sense mals records
i aires més dòcils
confiàvem dels vells tòpics
ja els donàvem per bons
i ara no podem pagar aquest món
on ens ha tocat viure
són dies d´ignorància
que ens fa ser el que no som

no puc sentir el teu ritme
però puc sentir com roda el cor
dels dies de colors
dels dies sense pors
malabarismes per ser com som
que prop
un somni encara dorm
desperta amb la claror del teu somriure
un dia nou

Crema la bellesa
però aquest món
va sempre tant depressa
que oblides perquè cantes
t´oblides del que et mou
i ocupes els teus dies
vas borrant vells somnis que tenies
s´està bé a les fosques?
o has inventat un sol?

no puc sentir el teu ritme
però puc sentir com roda el cor
dels dies de colors
dels dies sense pors

Català
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malabarismes per ser com som
que aprop
un somni encara dorm
desperta amb la cançó del teu somriure
un dia nou

que no s´acaba el dia són
són dies de colors
dels dies sense pors
malabarismes per ser com som
que aprop
un somni encara dorm
desperta amb la claror del teu somriure
un dia nou...

Cançons de bressol

Cançons de bressol
quan feien por els trons
i els monstres
quan al teu coll dormit
em portaves al llit
i feliç
mostrava la innocència
com qui mostra un tresor
que no sap seu
tenia la certesa
que al teu costat tot aniria bé

instints maternals
records amb pantalons de pana
sentat al dos cavalls
quan anàvem a dinar
al camp
i els blaus plenant les cames
nedant dins d´un neumàtic de camió
i quan venia tempesta
em feia por que s´acabés el món
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Coloms

Miro per la finestra
i veig com caguen els coloms
sobre el vidre del teu cotxe
mal aparcat i ple de pols

miro com passa el dia
es net
aquest hivern no ha fet fred
però són fredes les cares
que miren a través del temps

i no puc oblidar-me
de les coses que ara tinc
seria absurd semblar un altre
tot el que es busca un ho te a dins

voldria viure al dia
però no puc
em pesa un record
la simfonia d’uns dies
mal aparcats a prop del cor

no hi ha res més cruel
que mirar algú als ulls
no ser sincer
no hi ha res més trist
que tornar al lloc d’on vols fugir

però no puc allunyar-me
de les coses que ara tinc
no, no vull semblar un àngel
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que tots portem  un diable a dins

i no puc malgastar el temps
amb les coses que no tinc
tots portem d’amagades
la vida que voldríem tenir

Creure en tres

Just després de creure en tres
tenies una cançó als llavis
que ho deia tot de tu
i coses de mi que no sabia
just després de créixer
cinc-cents dies de cop
tenies somriures
i llunes al ventre
tenies la gràcia d´un infant.

Just després de sentir la vida a cau d´orella
sabent que mai t´he dit
que tu ets el cim
la lluna plena
predictors d´ofici
enllacen la màgia i la por
ecografies d´un amor
que ara ens mescla en un sol cos
mai t´he dit que al teu melic
neix la cançó
nana nananana...
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Dards de plata

Les paraules
eren com dards de plata
amb diana al cor
el meu silenci era com marbre
i una vida nova em feia por
m´ofegaven
els somnis ja marcits
sobre el teu cos
mentires foradades
amb una amnèsia estranya
que inmunitzà el dolor

jo sabia que aquell dia acabava tot

mancava l´aire
d´aquelles nits imaginant l´agost
amb mars urgents i onades
dins un bes tan ample
que omplia tot el cos
l´enyorança
jugava a crear dubtes entre els dos
mirades perdudes buscant excuses
saltant les trampes
que ens parava l´enyor

jo sabia que aquell dia acabava tot

m´estimaves
feixugament i amb sorra als genolls
aliada amb la melancolia
però tu sabies que aquell dia s´acabava tot
sabies que aquell dia
acabava tot

Català
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I si la vida fos

i si la vida fos com anar de pèl a pèl
vora la platja, vora dels anhels
i féssim un castell de sorra
on viure-hi tu i jo
ja en tindriem prou
l´ompliriem d´amor

ballariem el vals dels amants compassats
per la brisa suau dels dies
ben lluny de la mentida l´odi i el desengany
d´aquests temps
sense ànima ni sentiment

tu, jo i la vida
tu i jo petita
tota la vida
junts...
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L'exili dels amants

Sovint la vida
ens roba les ganes de viure
en un móm hermètic
on el diner és qui ho mou tot
jo tinc el cor ferit
però encara hi ha un romàntic
potser no estaré sol
potser no estarem sols

quan el pensament únic truqui a la porta
tu dis-li que som fora
que hem anat al camp
a recollir cançons i pètals per a l´esperança
que vam deixar una nota
som a l´exili dels amants

sovint t´adones
que ningú ens representa
triar jo no vaig poder
potser el seu món no és el meu món
i em nego a creure
que sols hi ha un camí possible
potser no estaré sol
potser no estarem sols

quan la veritat llueixi per fi esplendorosa
en un crepuscle intacte de tot el vell dolor
riurem, beurem amb gresca
brindarem amb joia i festa
i vora la foguera
veurem com crema el vell món.
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La llum del teu destí

Ja vindran les excuses del passat
a donar-li sentit a aquest present
que et recordo com un as amagat
aquells dies que negre tot ho veig

tant de bo que la vida et doni sols
que per ser com tu vulguis tinguis sort
que no calgui mai la llum de cap déu
que cap déu et demani el que és sols teu

que avui podria florir
la vida que esperaves just ahir
que avui podria florir
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del desencant
la llum del teu destí

ja vindran les excuses del passat
a donar-li claror al nostre temps
que et recordo amb l´alè dels dies grans
i una al·lèrgia a la vida que entristeix

sé que res sembla com havies pensat
jo fa dies que no sé cap on vaig
potser a cops ens pot més el seny que el cor
tant de bo que el teu cor sigui prou fort

que avui podria florir
la vida que esperaves just ahir
que avui podria florir
del desencant
la llum del teu destí

Més enllà

S´apropa la llum
el tren ve a l´hora exacta
ella se´l mira, el besa
sabent que és l´últim cop
sent la tremolor
dels ferros de la via
es regalen mirades
amb llenguatge del cor

abraçats, es besen, com mai...

no han trobat un lloc
en aquest món salvatge
la vida se´ls escapa
l´amor els treu la por
ell l´agafa fort
sabent que tot s´acaba
promet si hi ha una altra vida
tot anirà millor

abraçats, es besen, com mai...

més enllà
tindrem ales
per volar
i ser salvatges.
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Omaita

Eren les set de la tarda
tenia set anys feia poc
jugàvem a l´Scalextric
mentre sonaven campanes a morts
Déu meu!
que li has fet a la mare
de cop ho has tornat tot tan fosc
i mirava per la finestra
buscava entre els núvols
tots els teus colors

I estava sol
perdut entre aquest món
de parles estranyes
i silenci al cor
I estava sol
perdut entre aquest món
de parles estranyes
i silencis al cor

L´Abel no entenia la pena
que m´agenollà tot el cor
no sabia que aquella tristesa

Català
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trencà la inocència
em va fondre en un pou
ja veus tot comença i s´acaba
ja veus tot s´acaba on sóc jo
i mirava per la finestra
pensava que tot havia estat un malson

I estava sol
perdut entre aquest món
de parles estranyes
i silenci al cor
I estava sol
perdut entre aquest món
de parles estranyes
i silencis al cor

Eren les set de la tarda
tenia set anys feia poc
jugàvem a l´Scalextric
mentre sonaven campanes a morts

País descalç

Ja no espero tant dels dies
i els dubtes al vent
sintonitzo amb noves formes
d´entendre el temps
que hem capgirat les nostres vides
demanant de més
va ser el naufragi d´aquells dies
de cors urgents

reedificables són les vides
no tot es destrueix
i queda en peu en la memòria
claror d´un temps
de mirades estrellades
que ens van fer creure en tres
de cançons d´un temps salvatge
de cors sincers

com oxigen vital
respires pel meu cant
sóc tan fràgil al desànim
les velles sabates
país descalç
no tornaré a fer-te caure
que amb ales o un fort pes
sempre haurà un perquè
per estimar-te

impacient buscava els límits
les flors del destí
i els camins es convertien
en laberints
si ja no espero trobar el que voldria en tu
sinó allò que tens
que dels naufragis se´n surt digne
si n´aprens d´ells

com oxigen vital
eclipsis de Lluna a la sang
dibuixant camins més fàcils
les velles sabates
país descalç
no tornaré a fer-te caure
que amb ales o un fort pes
t´esperaré demà
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Rumor de tren

saps que la vida té rumor de tren
panxa contenta i calçotets nets
per si un dia l´amort m´enpeny
cel ras brindarem amb vi de Raimat
que sempre ens quedarà a Alpicat
un somni per conquistar

serem infants
un reggae, un blues, un tango, un rap
que importa
si junts podem cantar
serem el fruit
que va plantar el nostre passat
oli d´oliva
per a sucar-hi pa

tindrem interrogants penjats al nas
vindran records de nits en blanc
a Lleida capital
cels nous de Formentera a Maó
ambaparà aquell vent del nord
si Dylan tenia raó

serem...
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S'està fent tard

Les mans a les butxaques
i tants camins per inventar
t´estimo, no sé com dir-t´ho
perquè em facis cas
em queixo per defecte
mentre segueixo aquí aturat
amb tots els meus vells dubtes
i amb els que em vaig creant
envejo d´altres vides
t´invito al meu funeral
jo que lliçons donava
de com viure i com pensar

no sé si són les forces o és l´engany
on vaig s´està fent tard
la vida és tot el que
avui s´escapa de les mans

lluitant amb els defectes
atemoreixo les virtuts
i no estic per despendre´m
d´allò que em dóna llum
tu sols mirar enrere
quan el present sembla tant buit
però tinc les mans tan buides
i he perdut l´orgull

no sé si és manca d´emocions o és por
on vaig s´està fent tard
la vida és tot el que
ens passa mentre fem altres plans
la vida és tot el que
avui s´escapa de les mans.
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Sol

Sol fa sol
avui
que em sento tan sol
on sou?
on ets?
em perdo amb el temps

sou? on sou?

Català
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potser?
a la panxa del bou
vindré
després
quan no faci tan fred

Sota un cel moll

Regust de carreteres molles
prop de la frontera on ens espera
un camí nou
és temps de pluja
és temps de treva
em penjo de la teva trena
si m´esperes al teu balcó
que tan dolor no és bo
que no el suporta cap amor
hauríem d´assumir que encara som
ferides invisibles
d´un camí sense retorn
però ara plou
plou sobre el teu cos
i ens creix l´amor
que donàvem per mort
Sentir els sentits com es rendeixen
com d´un en un
es deixen vèncer
la màgia de ser un sol cos
sentir l´abril, les primaveres
sentir l´encís del que vam perdre
l´essència ens renta el cor
que no que aquell dolor no és bo
que no ho suporto tot
hauríem d´assumir que encara som
ferides invisibles d´un camí sense retorn
però ara plou
plou sobre el teu cos
i ens creix l´amor
que donàvem per mort
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Una mandra per llevar

Tinc dues vides que és suïciden
precipicis que t´obliden
i una mandra per llevar

com un peix carregat d´espines
em perdo entre corrents marines
i m´oblido de nedar

tot m´enllaça a la rutina
ja sols queda l´afonia
d´aquells dies plens de vida
que no em deixen continuar

a la nevera és primavera
aquest hivern em desespera
potser em trobes congelat

tancat al buit i a la deriva
si vols et mostro una sortida
tinc els nervis destroçats

tinc talls de llum i d´energia
aquest silenci no m´abriga
em sento com la serpentina
tirada al terra del teu ball

tot m´enllaça a la rutina
ja sols queda l´afonia
d´aquells dies plens de vida
que no em deixen continuar
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tinc talls de llum i d´energia
aquest silenci no m´abriga
em sento com la serpentina
tirada al terra del teu ball

El Koala

opá

Opá, yo viazé un corrá
pa echá gallina y pa echá minino.
Opá, yo viazé un corrá
pa echá perdice y echá pajarillo.

Opá, yo viazé un corrá
pa echá guarrilla y pa echá guarrillo.
Opá, yo viazé un corrá
pa echá una potra, ¡Ay, con zu potrillo!

Yo te ayuo arrancar la Guzzi,
yo te ayuo a pintá el Land Rover,
yo te ayuo a sacar las papas,
te ayuo a lo que haga fartaaaaa...

Pero que sepas que:
Opá, yo viazé un corrá
pa echá gallina y pa echá minino.
Opá, yo viazé un corrá
con tu permizo, hago un corralillooooo...

Tengo las maera
y tengo los tablone,
las chapas der tejao
la sacao dunos bidone.

Tengo las manera
y tengo las intencione opaito,
er Domingo empiezo
a ver si tengo cojone opá...

Opá, yo viazé un corrá
pa echá cojena y echá conejillo.
Opá, yo viazé un corrá
pa echá una perra y con zu´ perrillo.

Opá, yo viazé un corrá
pa guardá coza y hasta la amotillo.
Opá, yo viazé un corrá
con tu permizo, hago un corralillo.

Yo te ayuo a barré lo chumbo,
te ayuo a quemá ramón,
te ayuo a lo que haga farta,
te ayuo te ayuo con tooooo...

Pero que sepas que:
Opá, yo viazé un corrá
pa echá cabrilla y zacá chivillo.
Opá, yo viazé un corrá
pa echá guarrilla y zacá guarrillo. "Oink oink"

Opá, yo viazé un corrá
con tu permizo, yo hago un corralillo.
Opá, yo viazé un corrá
en las afueras de Gibraltar El Chico.

¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!

Castellà
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¡Viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!

Opá, opá, opaito...
¡Viazé un corrá!

Opá, yo Viazé un Corrá

Opá, yo viazé un corrá
pa echá gallina y pa echá minino.
Opá, yo viazé un corrá
pa echá perdice y echá pajarillo.

Opá, yo viazé un corrá
pa echá guarrilla y pa echá guarrillo.
Opá, yo viazé un corrá
pa echá una potra, ¡Ay, con zu potrillo!

Yo te ayuo arrancar la Guzzi,
yo te ayuo a pintá el Land Rover,
yo te ayuo a sacar las papas,
te ayuo a lo que haga fartaaaaa...

Pero que sepas que:
Opá, yo viazé un corrá
pa echá gallina y pa echá minino.
Opá, yo viazé un corrá
con tu permizo, hago un corralillooooo...

Tengo las maera
y tengo los tablone,
las chapas der tejao
la sacao dunos bidone.

Tengo las manera
y tengo las intencione opaito,
er Domingo empiezo
a ver si tengo cojone opá...

Opá, yo viazé un corrá
pa echá cojena y echá conejillo.
Opá, yo viazé un corrá
pa echá una perra y con zu´ perrillo.

Opá, yo viazé un corrá
pa guardá coza y hasta la amotillo.
Opá, yo viazé un corrá
con tu permizo, hago un corralillo.

Yo te ayuo a barré lo chumbo,
te ayuo a quemá ramón,
te ayuo a lo que haga farta,
te ayuo te ayuo con tooooo...

Pero que sepas que:
Opá, yo viazé un corrá
pa echá cabrilla y zacá chivillo.
Opá, yo viazé un corrá
pa echá guarrilla y zacá guarrillo. "Oink oink"

Opá, yo viazé un corrá
con tu permizo, yo hago un corralillo.
Opá, yo viazé un corrá
en las afueras de Gibraltar El Chico.

¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!

¡Viazé un corrá!

Castellà

¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!
¡Yo viazé un corrá!

Opá, opá, opaito...
¡Viazé un corrá!

El musical més petit

Blanc

Els mesos passen i tu vas fent,
no saps quin dia és...
Però avui anaves pel carrer
i algú t´ha mirat content.
Per fi has entès que tot és un joc,
busques l´hivern però no el trobes enlloc
i vols que arribi perquè així nevarà
i ho veuràs molt més clar...

Si vols que demà nevi,
si vols que tot torni a ser blanc
i als carrers de pedra vestits de gebre,
els nens juguin com abans...

Si vols que demà nevi
pots escriure una postal
desitjant allò que sempre has somiat
I veuràs com tot es torna blanc...

Català

Blowing in the wind

Do            Fa             Do       Lam
How many roads must a man walk down
 Do            Fa          Sol
Before you call him a man
Do             Fa         Do        Lam	How many seas must a white dove sail
Do        Fa        Sol
Before she sleeps in the sand
Do            Fa        Do         Lam
How many times must the cannon balls fly
 Do          Fa          Sol
Before they´re forever banned .
  Do       Fa        Do             Lam
The answer my friend, Is blowing in the wind,
  Do          Fa             Sol
The answer is blowing in the wind

How many times must a mountain exist
Before it´s washed to the sea
How many years can some people exist
Before they;re allowed to be free
How many times can a man turn his head
Pretending he just doesn´t see

The answer my friend…

How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many ears must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it till he knows
That too many people have died

The answer my friend…

Català
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Desert

Pel desert, pel desert
hi ha un estel que et guia pel desert.
Lluny o a prop, sud o nord,
no t´aturis, et podries perdre
deixa que ell et porti
lluny del teu desert.

Tot és terra i la nit t´ofega.
Un ocell s´enlaira, sents el vent com parla.
No preguntis, t´enganya,
sempre hi ha una llum que t´acompanya.

Pel desert, pel desert
hi ha un estel que et guia pel desert.
Foc etern cau del cel
i dibuixa el camí que et porta
al jardí que busques,
lluny del teu desert.

Català

Dorm

Dorm i no tinguis por.
Saps que sóc al teu costat.
Pensa que en la foscor
sempre et donaré la mà.
Mai me n´aniré.
Mai no et deixaré.
Jo t´estimaré
per sempre.
Quan tu ja siguis gran
jo seré en un altre lloc.
Però pensa que ets part de mi,
sempre em tindràs a prop.
Mai me n´aniré.
Mai no et deixaré.
Jo t´estimaré
per sempre.

Català

El món seria

El món seria més feliç     (Mi)
si tots fossim amics.     (fa #)
Jugar tots junts, cantar tots junts,     (Si)
seria divertit     ( La Mi)

El món seria molt millor
si no tinguéssim por
si sense demanar perdó
poguéssim ser com som.

El món seria més humà
si tots fóssim germans
si ens agafessim de les mans
com mai ho hem fet abans.

En un altre món
és el món que volem
és el món que volem
en un altre món

Català

Ell és bo

Déu del cel, el meu prec
és per tu. Has estat sempre just.
És un nen ple de bé,
és per mi com un fill.
Ell és bo. Ell és bo.
Sé que es bó.

Ell és l´infant que hagués volgut.
Viurà el que jo mai no he viscut.
L´estiu se´n va, un cop més.
Però jo sóc vell i no hi seré.

Ell vol pau, no vol morts.
És un nen, un infant sense sort.
Pots jutjar i ajudar.
Cuida´t d´ell, cuida´l bé.
Marxaré, moriré...
Però, Senyor, ell és bo. Ell és bo.
Sé que és bo.

Català

Ell és bo

Do    rem    mim    Fa  (bis)

Fa                     Do rem mim Fa            Do rem mim
Déu del cel                   , el meu prec
Fa       mim  Fa  mim             Sol
És per a tu. Has estat sempre just.

Fa                   Do rem mim Fa         Do rem mim
	És un nen                  , ple de bé
Fa     mim  Fa         Do
És per mi, com un fill
         Fa   Sol     Fa
Ell és bo. Ell és bo.
Fa            Do   rem
Sé que és bo.

Mim                                      rem
Ell és l&#8217;infant que hagués volgut
Do                                         Sol
Viurà el que jo mai no he viscut
                   Fa               Do
L&#8217;estiu se&#8217;n va, un cop més
                  Fa                 Do
Vindrà l&#8217;hivern, un cop més
                    Fa                 Do  rem mim
Però jo sóc vell i no hi seré.
Fa                  Do rem mim Fa             Do rem mim
Ell vol pau                ,no vol morts
Fa       mim Fa     mim          Sol
És un nen, un infant sense sort
Sol                 Do rem mim Fa      Do rem mim
Pots jutjar                  i ajudar

Fa          mim Fa       Do
Cuida&#8217;t d&#8217;ell, cuida&#8217;l bé
         Fa  Sol     Fa
Marxaré, moriré...
                Do rem mim Fa      Do rem mim Fa      Do rem mim
Però, senyor,                 ell és bo.                 Ell és bo...
Fa             Do
Sé, que és bo.

Català
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Gats

GATS "Jellicle songs for Jellicle cats", de Cats;
Adaptació lletra: Dani Anglés i Pili Capellades
(Dani Anglès, Pili Capellades, Manu Guix i Susanna Domenech)

Has nascut quasi cec?
Veus què hi ha en la foscor?
Se t´enrampa el cabell quan s´apropa el mal temps?
Saps a casa tornar quan perdut vas pel camp?
Allà dalt del terrat ets el rei del veinat?

Perquè Jellicles som i Jellicles fem.
Jellicles fem i Jellicles ´nem.
Jellicles ´nem, un Jellicle pot.
Jellicle pot si Jellicle vol.
Jellicle pot si Jellicle vol.

Pots sortir d´amagat pel forat de la porta?
Amic de les rates, també dels ocells?
Ets amic del més ric i també del més pobre?
No has anat a l´escola però ets el més llest?

Jellicle dius quan Jellicle vius.
Jellicle dius quan Jellicle vius.
Jellicle dius quan Jellicle vius.
Jellicle dius quan Jellicle vius.

Jellicle dius quan Jellicle vius.
Jellicle dius quan Jellicle vius.
Jellicle dius quan Jellicle vius.
Jellicle dius quan Jellicle vius.

Pots cantar 30 notes en un contratemps?
Duets de Rossini i valsos d´Strauss? (Aaaaah)
I pots, com els gats, fer pujar fins al RE? (EEH!)
Ho fas i els enredes, són tots uns babaus.

Jellicle és el gat del terrat,
canta de nit, és molt inspirat,
peces de Mozart, Häendel i Bach...
Al·leluia, cor angelical!

La mística divinitat
al Gat te molt il·luminat;
la Catedral li fa de llar.
Vida de sant al gat lleial.

Cua, ungles, potes i cap,
com els altres gats.
Però, Jellicles sóm i nostre és el món,
Jellicles fem i Jellicles som,
Jellicles cantant cants jellicles,
Jellicle vell i Jellicle nou,
Jellicle fes un ball Jellicle.

Jellicle dius quan Jellicle vius,
Jellicle dius quan Jellicle vius,
Jellicle dius quan Jellicle vius,
Jellicle dius quan Jellicle vius.

Gat ben marcat, pragmàtic i sà,
dramàtic i car, gat espavilat,
gat molt obsessionat, gat d´un só refinat,
gat descarat i gat ben plantat.

Gat mal pentinat, gat poc satinat,
gat pedant, gat amargat, gat pelat,
gat innaccentuat, gat desorganitzat,
gat arrugat i gat escarmentat, gat discriminat.

Gat desparasitat,
concentrat, gat del tot mosquejat,
arrufat, afamat i apartat.

Català

Jellicle dius quan Jellicle vius,
Jellicle boig i Jellicle foll,
Jellicle plora i Jellicle riu,
Jellicle és i Jellicle fou.

Jellicle dius quan Jellicle vius,
Jellicle dius quan Jellicle vius,
Jellicle dius quan Jellicle vius,
Jellicle dius quan Jellicle vius.

Jellicle dius quan Jellicle vius.

Hores d´amor

Vuit mil set-centes seixanta hores perdudes.
Vuit mil set-centes seixanta hores desperts.
Vuit mil set-centes seixanta hores perdudes.
Com es mesura l´any on estem?

En dies, en tardes, en llunes, en olles brutes,
en bromes, en plors, en quilos, en grams, en...
Vuit mil set-centes seixanta hores perdudes.
Tu com mesures quant dura un any?

Prova amb l´amor...
No tinguis por...
Hores d´amor.

Vuit mil set-centes seixanta hores perdudes.
Vuit mil set-centes seixanta coses a fer.
Vuit mil set-centes seixanta hores que es perden.
Tu com mesures el temps que fem veure que passem?

En coses que aprens o en cops que has plorat,
en somnis desfets o en amics que han marxat.
En dies, en llunes, un any s´acaba sempre.
No cal que ho dubtis més, fixa´t bé i no perdis el temps.

Recorda l´amor...
No tinguis por...
Hores d´amor.

Català

La rosa

Quan l´amor és una onada,
ofega els teus sentits.
Quan l´amor és una flama,
et crema tot per dins.
Quan l´amor és una droga,
t´acaba destruint.
Quan l´amor és una rosa,
agafa un nou sentit.

És un nen amb por de néixer
que no vol arribar.
És un riu amb por de créixer
que no vol fer-te mal.
És un crit que pot ferir-te,
si no el vols escoltar,
i un desig amb por a morir-se,
difícil d´oblidar...

Quan la nit és massa freda
et preguntes si és veritat
que l´amor només el troben
els que no pateixen tant,
però recorda que l´onada
sempre acaba per tornar
i aquest cop no tinguis pressa
que l´amor es fa esperar.

Català
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Lluny

Lluny, sempre te´n recordes quan ets lluny,
mires la lluna i veus la llum.
Lluny, t´imaginaves que podires sobreviure,
no volies haver de tornar.
Sempre has arriscat però no esperaves no guanyar.
Sempre hi has pensat. Ja ho sabies. Passen els anys.
Busques un amic però no hi ha res, saps que tot és lluny.

Tot és molt més dur quan no hi ha res que ningú pugui fer per tu.
Saps qui et pot ajudar,
que algú t´espera lluny d´on estàs,
que t´estima allà on siguis
i només vol que li diguis que algun dia tornaràs.

Si fos per mi, vindria al teu costat.
Oblidaria que ens va passar.
Si sabessis el que sento,
no diries que m´ho invento.
Si no fossis gaire lluny.

Tu, creus que la distància i en el temps
és quan menys estimes tens.
Tu, tan lluny com sempre,
vas mirant per la finestra,
vas sentir que podies volar,
però el cel era lluny i no el podies agafar,
veies com els núvols ploraven sobre el teu cap.
Ets molt lluny d´aquí, però no hi fa res, penso que ets a prop.

Com m´agradaria pujar al cel
per esborrar-lo, tot d´un cop!
Saps qui et pot ajudar,
que algú t´espera lluny d´on estàs
que t´estima allà on siguis
i només vol que li diguis:
vull que em diguis on estàs!

Si fos per mi,
seria al teu costat
perquè m´expliquis què t´ha passat.
Si sentissis el que sento,
si entenguessis el que intento,
no voldries ser tan lluny

Català

Nit d´il.lusions

Nit d´il.lusions, nit d´emocions,
els amics, les cançons,
els petons, els regals i els records,
les olors, els colors i les flors:
la familia reunida, una familia per a mi.

Nit d´il.lusions, nit d´emocions,
sentiments, decepcions,
les mentides, els jocs i l´amor,
les promeses, els fets i el dolor:
la familia reunida, una familia per a tots

Nit d´il.lusions, nit d´emocions,
sense amics ni cançons
pocs petons, cap regal, molts records,
les olors, la foscor i les flors:
la familia reunida, una familia per... per què?

Català

Noël

Fa molts anys en un lloc llunyà, van sentir enmig del bosc el plor d´un infant.
Van passar tota la nit intentant-lo trobar
i quan ja abandonaven, un gos va arribar...

Noël, Noël, Noël, Noël
Tots recorden allò que vas fer...

A la boca hi duia sang i un mitjó de l´infant,
i entre tanta follia un tret va sonar.
A l´instant va caure mort, va pagar pel seu crim,
Tot el poble mirava el gos assassí.

Noël, Noël, Noël, Noël
Tots recorden allò que vas fer...

Quan tornaven, van trobar el nadó adormit,
i les restes d´un llop amb sang al pit.
Perquè no fos oblidat aquell gos misteriós
van posar-li un nom que recorda tothom...

Noël, Noël, Noël, Noël
Tots recorden allò que vas fer...

Català

On ets?

On ets Maria, quin ha estat el nostre error?
Saps que t´hem estat buscant
Res surt com haviem esperat...
Buscàvem la bellesa,
somnis de profeta,
són les coses que sabies que volíem fer

Busca´m Maria, troba´m, Maria, Maria...
Em prendré la llibertat
de dir que no té cap sentit
que visquem perduts sense saber
on queda tot el que hem deixat enrere...

No ho sé, no ho sé...
Que algú m´ajudi, no sé on ets, Maria.
Quin ha estat el nostre error,
Saps que t´hem estat buscant
Res surt com haviem esperat...
Potser no ets amb nosaltres,
sols ets una imatge.
En la nostra lluita per trobar-te ens hem perdut...

Busca´m Maria, troba´m, Maria, Maria...
Em prendré la llibertat
de dir que no té cap sentit
que visquem perduts sense saber
on queda tot el que hem deixat enrere...
No ho sé, no ho sé...
Que algú m´ajudi, no sé on ets...

Català

Pensa en mi

Pensa en mi, pensa en mi sempre,
ara que has marxat.
Aquelles nits que compartírem
mai no tornaran.
Trobarem amor i desengany,
viurem en mons molt allunyats,
però, de tant en tant, t’ho prego,
mira el teu passat.

Un gran amor mai no pot ser infinit,
quan neixes sap que ha de morir,

Català
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però si escoltes i recordes,
pensa sempre en mi.

Pensa en tot allò que junts hem vist,
no pensis en les coses que no hem dit.
Pensa en mi, pensa en mi sola,
sense cap lligam.
Avui per fi sóc jo mateixa,
lliure de paranys.

Recorda quan miràvem els estels,
aquells passejos sota el cel.
Als capvespres et recordo,
penso sols en tu.

Un gran amor mai no pot ser infinit,
quan neixes sap que ha de morir,
però si escoltes i recordes,
pensa en mi...

Ah, ah, ah, ah....

Tanca els ulls

Tanco els ulls
i així se´m fa més curt, l´instant,
que intenta separar-nos.
Tanco els ulls
i així no et sento lluny, viuràs,
entre els meus braços.

He vingut,
per dir senzillament, allò
tant difícil.
Mai ningú
m´havia fet viure el present
com tu.

Perquè de cop tremolo al teu costat
m´espanta aixó que sento, m`has canviat.
Perquè de cop no em mires com abans
que pot passar-nos si ens donem les mans.

Tanca els ulls
i pensa que hem vençut l´instant
que intenta separar-nos.
Tanca els ulls
i imanginem-nos junts, viuràs,
entre els meus braços.

He vingut,
per dir senzillament, allò
tant difícil.
Mai ningú
m´havia fet viure el present
com tu.

Perquè de cop tremolo al teu costat
m´espanta aixó que sento, m`has canviat.
Perquè de cop no em mires com abans
que pot passar-nos si ens donem les mans.

No sé com s´ha de dir
però que m´inspirar éssers infinits;
el dia i la nit, per sempre més
s´han abraçat
s´han estimat.

Si no ets amb mi no et conec és massa buit
si algú ens separa no et vull veure perdut

Sabrem trobar-nos si tanquem... els ulls

Català

Vells camins

Sembla un somni, miro enrere,
i recordo l´olor d'aquella terra.
Les muntanyes i les seves valls
crec que em necessiten,
de fet, m´estan cridant

Vells camins plens de pols,
no canvieu, per favor!
Apropeu-me cap a casa,
vells camins plens de pols...

Cels que criden tempesta,
raig de lluna, l´olor de l´herba fresca.
Tantes coses que vaig deixar fugir!
Ara me n' adono; ho eren tot per a mi...

Vells camins plens de pols,
no canvieu, per favor!
Apropeu-me cap a casa,
vells camins plens de pols...

M´he despertat per culpa d'una veu estranya
que em deia que era el dia per tornar a començar.
Deixo tot això amb l´esperança que demà
no sigui massa tard, massa tard...

Vells camins plens de pols,
no canvieu, per favor!
Apropeu-me cap a casa,
vells camins plens de pols...

Català

Vells camins

La                           Fa#m
Sembla un somni, miro enrera
Mi                Re                 La
i recordo l&#8217;olor d&#8217;aquella terra
La                             Fa#m
les muntanyes i les seves valls
Mi
crec que em necessiten
      Re                     La
de fet, m&#8217;estan cridant...

La                                  Mi
*Vells camins plens de pols,
Fa#m          Re
no canvieu, per favor!
La                    Mi
Apropeu-me cap a casa,
Re                    La
vells camins, plens de pols...*

La                                Fa#m
Cels que criden la tempesta
Mi                       Re                   La
raig de lluna, l&#8217;olor de l&#8217;herba fresca
La                          Fa#m
tantes coses que vaig deixar fugir!
Mi                              Re                   La
Ara me n&#8217;adono, ho eren tot per a mi...

*Vells camins...*

Català
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amor de sal

Cuando el mar
Se comió al sol
Tus mejillas conservaron su calor
En la arena
Tú y yo
Y oleadas de caricias de los dos

Cuando en esa playa me enseñaste a amar
Una marejada nos llevo a un lugar
Donde me quiero quedar
Amor de sal

Toda historia tiene su final
Que hoy se clava en mi nostalgia una vez más
En mi cara vuelven a rodar
Lagrimas saladas solo al recordar

Que es en esa playa donde quiero estar
Y sobre tu espalda un mapa dibujar

Para volverte a encontrar
Amor de sal

Donde la arena nos envolvió
Aun respira allí mi amor

Castellà

es verdad

Y es verdad
Que no somos nadie
Sigo aquí
Con mi vida de antes

Y es verdad
Que no somos ángeles
Que caímos desde el cielo
Sin poner pies en el suelo
Y es verdad

Y es verdad
Que somos aire
Una vida por delante y a volar

Y es verdad
Que somos aire
Una vida por delante y a volar

Y es verdad
Vasta con mirranos
No callo envalde
El pasote los a´ños
Y es verdad
Que hay momentos magicos
1000 puertas entre abiertas
Esperando una respuesta
Y es verdad

Y es verdad
Q somos aire
Una vida por delante y a volar

Y es verdad
Que somos aire
Una vida por delante y a volar

Y a volar?.ahhhh

Y es verdad
Que somos aire

Castellà

Una vida por delante y a volar

Y es verdad
Que somos ángeles
Que caímos desde el cielo
Sin poner pies en el suelo
Y es verdad
Y es verdad
Y es verdad
Y es verdad

Esta soy yo

Y esta soy yo
y esta soy yo
Y esta soy yo
y esta soy yo

Dicen que soy un libro sin argumento
que no se si vengo o voy
que me pierdo en mis sueños.
Dicen que soy una foto en blanco y negro
que tengo que dormir más que me puede mi mal genio.

Dicen que soy una chica normal
con pequeñas manias que hacen desesperar.
Que no se bien donde está el bien y el mal
donde está mi lugar.

Y esta soy yo asustada y decidida
una especie en extinción tan real como la vida.

Y esta soy yo ahora llega mi momento
no pienso renunciar no quiero perder el tiempo.

Y esta soy yo
Y esta soy yo

Dicen que voy como perro sin su dueño
como barco sin un mar
como alma sin su cuerpo.
Dicen que soy un oceano de hielo
que tengo que reir más y callar un poco menos.

Dicen que soy una chica normal
con pequeñas manias que hacen desesperar
que no se bien donde está el bien y el mal
donde está mi lugar.

Y esta soy yo asustada y decidida
una especie en extinción tan real como la vida

Y esta soy yo ahora llega mi momento
no pienso renunciar no quiero perder el tiempo

Y esta soy yo
Y esta soy yo

No soy lo que tu piensas
no soy tu cenicienta
no soy la ultima pieza de tu puzzle sin armar
no soy quien ideaste
quizá te equivocaste
quizá no es el momento

Y esta soy yo asustada y decidida
una especie en extinción tan real como la vida

Y esta soy yo ahora llega mi momento
no pienso renunciar no quiero perder el tiempo.

No soy lo que tu piensas
no soy tu cenicienta
no soy la ultima pieza de tu puzzle sin armar.

Castellà
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No soy quien ideaste
quizá te equivocaste
quizá no es el momento de apuntar lo que hize mal.

Y esta soy yo
Y esta soy yo
Y esta soy yo
Y esta soy yo (bis)

EsTa soy Yo

Y esta soy yo... y esta soy yoOo
Y esta soy yo.. y esta soy yoOo

Dicen que soy, un libro sin argumento
que no se si vengo o voy, que me pierdo entre mis sueños.
Dicen que soy una foto en blanco y negro
que tengo que dormir más, que me puede mi mal genio.
Dicen que soy, una chica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar.
Que no se bien, donde está el bien y el mal, dónde está mi lugaAaAar.

Y esta soy yo asustada y decidida, una espécie en extinción
tan real como la vida.
Y esta soy yo, ahora llega mi momento, no pienso renunciar
no quiero perder el tiempo.

Y esta soy yo... y esta soy yoOo

Dicen que voy, como perro sin su dueño
como barco sin un mar, como alma sin su cuerpo
Dicen que soy, un océano de hielo
que tengo que reír más, y callar un poco menos.
Dicen que soy, una chica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar.
Que no se bien, donde está el bien y el mal, dónde está mi lugaAaAar.

Y esta soy yo asustada y decidida, una espécie en extinción
tan real como la vida.
Y esta soy yo, ahora llega mi momento, no pienso renunciar
no quiero perder el tiempo.

Y esta soy yo... y esta soy yoOo
oOOooOooOOoo

No soy lo que tu piensas, no soy tu cenicienta
no soy la última pieza de tu puzzle sin armar
No soy quién ideaste, quizá de equivocaste.. quizá no es el momento..

Y esta soy yo asustada y decidida, una espécie en extinción
tan real como la vida.
Y esta soy yo, ahora llega mi momento, no pienso renunciar
no quiero perder el tiempo.

Y esta soy yo... y esta soy yoOo

Castellà

nunca volvera

La encontraron días después
Con las manos blancas de pintar
Su nombre en la pared
Y el tuyo junto a él borrado de pensar

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad
Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

Castellà

Y al verte quiso gritar
Y no pudo más que susurrar
Palabras sin razón
Rompió su corazón lamentando pensar

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad
Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad
Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad
Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

nunca volvera

La encontraron días después
Con las manos blancas de pintar
Su nombre en la pared
Y el tuyo junto a él borrado de pensar

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad
Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

Y al verte quiso gritar
Y no pudo más que susurrar
Palabras sin razón
Rompió su corazón lamentando pensar

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad
Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad
Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad
Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verdad

Que nunca volverá
Que nunca ha estado allí
Que todas las promesas que hizo no eran de verd
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Ojos de cielo

Juegan los momentos
Heridas sin palabras
Heridas con palabras
Sin apenas decir nada
Apenas dices nada
Y nada es suficiente
Piensa que es demente
Hacer caso a la gente

Y yo
Si tu no estas
Ya no se estar

Perdóname
Si alguna vez
Te hice llorar ojos de cielo
Perdóname
Si alguna vez
Robe de tus labios un te quiero
Perdóname, perdóname

Sigo tus pisadas
Aunque a veces me pierdo
Me pierdo en mil preguntas
Y siempre acabo huyendo
Porque salir corriendo
Si te llevo aquí adentro
Hoy te hecho de menos
Pero es que tengo miedo

Y yo
Si tu no estas
Ya no se estar

Perdóname
Si alguna vez
Te hice llorar ojos de cielo
Perdóname
Si alguna vez
Robe de tus labios un te quiero
Perdóname, perdóname, perdóname

Hoy aunque estés lejos sigo aquí
Sabes que no puedo, no sin ti

Juegan los momentos
Heridas sin palabras
Heridas con palabras
Sin apenas decir nada
Apenas dices nada
Y nada es suficiente
Piensa que es demente
Hacer caso a la gente

Y yo
Si tu no estas
Ya no se estar

Perdóname
Si alguna vez
Te hice llorar ojos de cielo
Perdóname
Si alguna vez
Robe de tus labios un te quiero
Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname

Perdóname
Si alguna vez
Te hice llorar ojos de cielo
Perdóname
Si alguna vez
Robe de tus labios un te quiero
Perdóname, perdóname...

Castellà

sonrisa especial

te sientes distinto al resto de la gente (x2)
te sientes distinto , te sientes diferente , te dice tu instinto que hoy vas a tener suerte , te
sientes bien , i es qe nada es como ayer se vive se nota en el ambiente que todo esto a ti
te divierte hoy vas a comerte el mundo hoy no pierdas un segundo i a disfrutar tu sonrisa
luciràs aunque existan los problemas todo marcha sobre ruedas i gritaràs todo va a
cambiar.
te sientes distinto , se acabaran tus penas es todo optimismo , esa botella medio llena , i
sientes que corre la sangre por tus venas te sientes bien i es que hoy nada es como ayer,
se vive se notA EN el ambiente , que todo esto a ti te divierte
hoy vas a comerte el mundo hoy no pierdas ni un segundo i a disfrutar tu sonrisa luciras
aunque existan los problemas todo marcha sobre ruedas i gritaràs todo va a cambiar.(x2)

Castellà

El tercer hombre

Al sur

El roce de mi voz contra el papel
Se ahogará en el fondo de una botella vacía
Que jamás lanzaré a tu mar
Por temor a que no me comprendas

Noches que terminan sin dejar
Pruebas del delito, del ataque a los días en que yo
Jugando a ser feliz comprendí
Que pensar nos desampara...

Y busqué un lugar
Dónde cobijarme de la tormenta
Pero tan solo hallé
Playas desiertas, mares de dudas

Y navegando a la deriva soñé
En remontar el río
Pero sigues sin mostrarme el firmamento, ni la luz
La luz de un faro que me libre de tu ausencia,
Que me libre de tu ausencia

Y busqué un lugar...
Dónde cobijarme de la tormenta
Pero tan solo hallé
Playas desiertas, mares de dudas...

Català

Alô alô

Susurros tocan, (alô alô)
Pelitos arriba, la piel de gallina (alô alò)
Resbalando dejé de crecer
Y vine a ser un ser de litio
Se expande la piel
Han oído decir alô alô

Alô alô, alô alô

Somos siete lenguas y dieciocho manos,
Juntitos en el asiento de atrás (frenesí)
Y algunos hombre, con una oreja despistan

Català
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Han oído decir,
Han oído decir mientras a dentro crece el charco,
Han oído decir alô alô

Alô alô, alô alô
Alô alô, alô alô

Atmósfera cero

La explosión sideral
Me desplazó arrastrándome
A  años luz de ti

Cruzo el tiempo fugaz
Y en el eco espacial,
Creo oír aún tu voz

Transmitiendo a la deriva y sin el control
Atmósfera cero ingravita dentro de mi

Pido al generador
Que una vez mas me devuelva
Un recuerdo de ti,

Cae en picado el nivel de energía vital,
Y siento como el alma se empieza a helar

Condenado a la deriva en mi nave estelar
Fallo mecánico fatal, el que me condenó al exilio de tu luz
Prisionero por inercia .

Català

Calles en b/n

Se fue desdibujando nuestro adiós
En la acuarela triste de aquel callejón
La ciudad me acogió una vez mas
Y el alcohol quemó en mis entrañas
Espacios vacíos donde aun resuena
El eco de tu voz

Tu encontraste un  desvío en nuestra senda
Yo tuve que seguir caminé hasta la frontera
Donde sabios y profetas disfrazados de gendarmes
Contaban esta absurda historia...
Que en tu guerra no hubo heridos
Y en el alto el fuego moría yo

Se acabó, se acabó

Català

dile al sol

Si pudiera hacer que el tiempo
se durmiera entre mis manos
y mentir una vez más....
si pudiera escoger algo
entre todo lo prohibido
tu serias mi verdad
ojala pudiera darte algo más que esta cancion
y fugarme de esta carcel y robar tu corazon
hoy me sobran las palabras y me falta tu mirada
tu que alumbras éste mundo con tu luz cada mañana
dile al sol que se esconda tras el mar
y no vuelva a brillar, si tu no estás
Cerca de mi, si tu no estas aquí
si pudiera darle al viento el poder de la palabra
soplaria sin cesar
lograria que la lógica entendiera lo imposible

Català

Y te hablaria un huracan
repleto de aquel tiempo sin palabras
con la verdad tras la mirada
nos lo dijimos todo sin decirnos nada
pero ahora dile al sol que se esconda tras el mar
y no vuelva a brillar, si tu no estás
Cerca de mi, si tu no estas aquí
Y ahora dile al sol que se esconda tras el mar
y no vuelva a brillar, si tu no estás
Cerca de mi, si tu no estas aquí, si tu no estas aqui.......

dile al sol

si pudiera hacer que el tiempo
se durmiera entre mis manos
y mentir una vez mas
si pudiera escoger algo
entre todo lo prohibido
tu serias mi verdad

ojala pudiera darte algo mas que esta cancion
y fugarme de está carcel y robar tu corazon

hoy me sobran las palabras y me falta tu mirada
tu que alumbras este mundo con tu luz cada mañana

dile al sol que se esconda tras el mar
y no vuleva a brillar si tu no estas
cerca de mi si tu no estas aqui

si pudiera dalre al vineto el poder de la palabra
soplaria sin cesar
lograria que la logica entendirera lo imposible
y te hablaria un huracan
repleto de recuerdos de aquel tiempo sin palabras
con la verdad tras la mirada
nos lo dijimos todo sin decirnos nada

Pero ahora dile al sol que se esconda tras el mar
y no vuleva a brillar si tu no estas
cerca de mi si tu no estas aqui

Y dile al sol que se esconda tras el mar
y no vuleva a brillar si tu no estas
cerca de mi si tu no estas aqui

Català

dile al sol

Si pudiera hacer que el tiempo
Se durmiera entre mis manos
Y mentir una vez más...

Si pudiera escoger algo
Entre todo lo prohibido
Tu serías mi verdad...

Ojala pudiera darte algo más que esta canción
Y fugarme de esta cárcel y robar tu corazón

Hoy me sobran las palabras y me falta tu mirada
Tu que alumbras éste mundo con tu luz cada mañana

Dile al sol que se esconda tras el mar
Y no vuelva a brillar si tu no estás
Cerca de mi, si tu no estas aquí...

Si pudiera darle al viento el poder de la palabra
Soplaría sin cesar...
Lograría que la lógica entendiera lo imposible
Y te hablaría un huracán
Repleto de recuerdos de aquel tiempo sin palabras...
Con la verdad tras la mirada
Nos lo dijimos todo sin decirnos nada

Català
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Pero ahora dile al sol que se esconda tras el mar
Y no vuelva a brillar si tu no estás
Cerca de mi, si tu no estas aquí...

Y ahora dile al sol que se esconda tras el mar
Y no vuelva a brillar si tu no estás
Cerca de mi, si tu no estas aquí, si tu no estas aquí, ...

Dir-li al sol

(SOL) Si pogués fer que un instant
S'adormís entre els meus braços
                                        MIm
(DO) I robar l'eternitat...
                            SOL
(MIm) Si pogués fer que les ombres
                                          DO
Descobrissin la mentida
                               SOL
Tu series la veritat...
                        MIm
Però l'esfera gira recondant-nos que tot és fugaç
                   DO                                     SOL
(MIm) Que la vida se'ns escapa com la sorra entre les mans
                                     DO                                        SOL
He buscat entre les brases        i dins del gel en les mirades
DO       RE                  MIm (DO)              RE             MIm
T'he descrit amb rius de tinta i ara em sobre les paraules
(DO)                             SOL                                LAm         (RE)

Per dir-li al sol que s'amagui rere el mar
                 MIm                               DO
I no torni a brillar si no ets amb mi
                  SOL
Res té sentit, si tu ja no ets aquí
            MIm                        DO      (LAm)

Si pogués donar-li al vent el poder de la paraula
No parava de bufar...
Fins l'últim gram de lógica entengués l'incomprensible
I et parlaria un huracà
Transportant imatges d'aquell temps sense paraules
Retornant com una onada
Veuràs tota una vida dins d'una mirada

Per dir-li al sol que s'amagui rere el mar
I no torni a brillar si no ets amb mi
Res té sentit, si tu ja no ets aquí

Tornaria a dir-li al sol que s'amagui rere el mar
I no torni a brillar si no ets amb mi
Res té sentit, si tu ja no ets aquí

Si tu ja no ets aquí...

Català

El beso de Gioconda

Entré en el Louvre sin pagar
con mi linterna y mi antifaz
Me deslicé por el gran salón
Pasé del siglo XX al XVI
Y ella estaba ahí, esperándome
Con su sonrisa eterna...

Su piel de tela inmortal
Su rostro dulce y su mirada sensual
Me hipnotizó, no pude oír
Los pasos de gendarmes tras de mi
Gritaron al ladrón yo me giré

Català

Si yo solo quería

Una ración de intimidad...
Tan solo un beso y nada mas...

Y ella sigue ahí, pensando que
Tan solo obtuvo el beso de un pincel...
Y encerrado aquí, en mi celda gris
Yo pinto su sonrisa en la pared

Su sonrisa, su sonrisa...

fausto 2.0

No fué ni un sueño ni el alcohol
Ni el fuego embriagador del sol
Que me hizo ver el rostro del diablo

Su andar con clase y su intención
Especular con mi razón...
Entre brisas me tendió su mano

Ven a mi
Mi pequeño fausto, no le temas al destino porque
Tu y yo
Brindaremos juntos por la muerte de los tiempos ya que

Vivir sin mi adopción
Y eso no es para ti...
Quizás te decidas tarde
Cuando las olas lleguen frente a ti

No sé si fue mi indecisión
O su elegancia en la expresión
Pero debo reconocer que me cautivó

Vivir sin emoción es ser mortal
Y eso no es para mi...
Quizás me decida tarde
Cuando las olas lleguen frente a mi

Català

Grand prix

 Gira todo el mundo sobre el eje del volante de mi Porsche
Y en cada curva dejo tras de mi la combustión del presente fugaz
Que ya se fue, que como mucho aspirara a perdurar en la memoria casual
En el espacio que el cerebro nos reserva al recuerdo de lo vano.

Y entra a fondo el gas
Mientras ruge la tribuna de la recta principal
Y sin mirar atrás siento el podio acercarse a mi

Sin mirar, siento el podio mas cerca de mi

Flujo de electrones que en el cátodo es la santa trinidad
Rojo, azul y verde... Sintetizan una falsa realidad
Que es virtual, que cada día se repite sin azar.
Falso devenir que me impulsa a plantearme un mas allá...

Y entra a fondo el gas
Mientras ruge la tribuna de la recta principal
Y sin mirar atrás siento el podio acercarse a mi

Català

Límites borrosos

La carretera se abre triste y silenciosa
Oscuridad sonora
De imágenes que rasgan la velocidad nocturna
Destellos de luz...

Català
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A ambos lados del camino
Una voz susurra
Verdades que apuñalan el recuerdo de tu paso por mi cielo
Estrella fugaz...

No fui yo, ni tu ni nosotros
Fuimos el todo, límites borrosos
Me llevé colgado de mi sombra tu disfraz
De mística luz

Y en la inquieta calma de mi exilio
He lanzado al cielo
Cánticos de guerra desafiando la conjura de los astros
Destino brutal...

Te traerá mi voz la tormenta
Todas mis preguntas que buscan tu respuesta
Dejaré que el viento me devuelva esta canción
Que anhela un final

Palabras a medias

Te hablo esta carta para no escribir
Me siento a tu lado y te extraño
No sé ni si apenas podrás escuchar
Por eso esta carta será a 8 bits

En la distancia, en la incomunicación
Aprendo mil formas de hablarte
Son tantas las cosas que quiero decir
Que rompo el silencio aunque falten bits

Deja que te cante, que te mande esta canción
Que aún que me cueste, en ella abro el corazón
Latiendo palabras a 8bits

Tanto ruido en mi memoria,
Que ahora el silencio duele mas
Por ese motivo no apago mi voz
Y aquel día en que despiertes, a tu mente volverán
Recuerdos, palabras a 8bits

Deja que te cante, que te mande esta canción
Que aún que me cueste, en ella abro el corazón
Palabras a medias, a 8bits

De todas las maneras que hay de comunicar
No existe ninguna para poderte hablar
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Solo una razon

Tu voz prendía fuego en mi,
Ritual lento que oculto
Esa mirada que no entendí

Hoy la sinrazón
Me atrapó al despertar y otra vez enloquecí por ti,
Por ti

Dame una razón

No me pidas que el reloj ponga rumbo al pasado
Hoy el tiempo avanza sin piedad

Te lanzaré al olvido
Aunque hay algo en mi interior que sin duda morirá
Por ti, por ti

Dame una razón, solo una razón
Que ponga el mundo al revés por ti

Por ti

Català

El Último Ke Zierre

Escupire jodidos

No penséis jodidos que esto ha terminado,

se que estoy cansado pero no acabado.

Y aunque no os importe, me tengo que desahogar,

mi asco de saliva, os lo voy a hacer probar.

Escupiré ante vuestros gestos de buena voluntad,

escupiré ante vuestras caras de gente muy formal,

escupiré ante vuestras leyes que no me dan el pan.

Y, aunque reciba mil y un golpes, no me veréis llorar.

Cuídense, aun no me he caído,

no lo han conseguido, solo estoy herido.

Mirad las paredes, aun quedan letreros

de algunos que han muerto por vivir un sueño.

Y aquí no hay saliva para soñadores,

a menos que sueñes con la sombra de un ciprés.

Sueños que quedan pa los restos en nuestros corazones,

sueños que llenarán mi vida de una falsa ilusión,

sueños que no verán mis ojos ni en la mejor canción.

Y, aunque despierte todos los días, no me veréis llorar.

Cuídense, aun no he caído,

no lo han conseguido, solo estoy herido

Castellà

Tus bragas

Soñé que me metí en tu cama
tras un festival de invierno,
ahora ya no sueño nada,
ya ha pasado mucho invierno.
Y no sé como es tu cama
ni como suda tu cuerpo,
me he quedado con las ganas
y tu, te has quedado conmigo.
Con mis ganas de vivir,
con mis ganas de sentir,
con mis ganas de pecar,
con mis ganas de soñar.

Y ante tanto desconsuelo
echo mis huesos al suelo
y me duermo boca arriba,
por ver si me ahoga la pota

Castellà
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de ese Ron que ya es vinagre,
el que alimenta mis sueños.
Más los sueños mierda son
y tu, te has quedado conmigo.
Con mis ganas de vivir,
con mis ganas de sentir,
con mis ganas de pecar,
con mis ganas de soñar.
Y no me has dejado nada,
y de nada nunca hay restos.
Yo soñaba con tus bragas
y tu, te has quedado conmigo.
Yo soñaba con tus bragas,
tus bragas, tus bragas, tus bragas

Vuelta al infierno

Anoche tu y yo jugamos
a ese juego en el que tú,
siempre sales vencedora.
Me enseñaste mil sonrisas
bajo un techo de estrellas,
el de tu habitación.
Las canciones de Bob Dylan,
las de Lole y Manuel,
me hacen hasta daño
y con ellas me torturo,
hasta que el alma, me dice:
¡Basta ya! Mejor hazte sangre,
¡Basta ya! Mejor pasar hambre.
Todo pruebo con tal de alargar mis noches
y por más que quiera, siempre llega el alba
y amanece que no es poco, vuelta al infierno.

Hoy ya ves, estoy llorando
en el mismo rincón,
donde vengo a vomitar
cada noche que mi cuerpo, me dice:
¡Basta ya! Y mejor te escondes,
¡Basta ya! Tú ya sabes donde.
Ves corriendo a donde el alba no te queme,
ves soñando y olvida que mientras tanto,
amanece que no es poco, vuelta al infierno.

¡Basta ya! No tienes remedio,
¡Basta ya! Y echa un ojo al cielo.
Amanece que no es poco, vuelta al infierno.
Amanece que no es poco, seguir fingiendo.
Amanece que no es poco, vuelta al infierno.

Castellà

Elektroduendes

Salgo a la Calle

Salgo a la calle para no pensar
pocas cosas me hacen reaccionar
porque me ahogo en esta realidad
porque me agobia la necesidad
de saber que algo va a cambiar(2)
que no toda los días van a ser igual
no soporto esta rutina ni esta mierda de vida
necesito saber que algo va a explotar

Porque tengo la necesidad
necesito saber que algo va a cambiar
voy viviendo sin sentido

Castellà

este sistema no me deja avanzar
Recorriendo día a día esta ciudad
intentando escapar del camino marcado

Voy peleando peleando
Voy peleando peleando

Machacados por el trabajo
reducidos por el estado
controladores por todos lados
defendiendo su norma social
de esta falsa democracia

Porque tengo la necesidad
necesito saber que algo va a cambiar
voy viviendo sin sentido
este sistema no me deja avanzar
Recorriendo día a día esta ciudad
intentando escapar del camino marcado

Voy peleando
peleando
Voy peleando
peleando

Machacados por el trabajo
reducidos por el estado
controladores por todos lados
defendiendo su norma social
de esta falsa democracia

Salgo a la calle para no pensar
pocas cosas me hacen reaccionar
porque me ahogo en esta realidad
porque me agobia la necesidad
de saber que algo va a cambiar
que no toda los días vana ser igual
no soporto esta rutina ni esta mierda de vida
necesito saber que algo va a explotar

algo va a explotaaaaar
algo va a explotaaaar.....
en la oscuridaaaaad....

Salgo a la Calle

Salgo a la calle para no pensar
pocas cosas me hacen reaccionar
porque me ahogo en esta realidad
porque me agobia la necesidad
de saber que algo va a cambiar(2)
que no toda los días van a ser igual
no soporto esta rutina ni esta mierda de vida
necesito saber que algo va a explotar

Porque tengo la necesidad
necesito saber que algo va a cambiar
voy viviendo sin sentido
este sistema no me deja avanzar
Recorriendo día a día esta ciudad
intentando escapar del camino marcado

Voy peleando peleando
Voy peleando peleando

Machacados por el trabajo
reducidos por el estado
controladores por todos lados
defendiendo su norma social
de esta falsa democracia

Porque tengo la necesidad
necesito saber que algo va a cambiar
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voy viviendo sin sentido
este sistema no me deja avanzar
Recorriendo día a día esta ciudad
intentando escapar del camino marcado

Voy peleando
peleando
Voy peleando
peleando

Machacados por el trabajo
reducidos por el estado
controladores por todos lados
defendiendo su norma social
de esta falsa democracia

Salgo a la calle para no pensar
pocas cosas me hacen reaccionar
porque me ahogo en esta realidad
porque me agobia la necesidad
de saber que algo va a cambiar
que no toda los días vana ser igual
no soporto esta rutina ni esta mierda de vida
necesito saber que algo va a explotar

algo va a explotaaaaar
algo va a explotaaaar.....
en la oscuridaaaaad....

Salgo a la Calle

Salgo a la calle para no pensar
pocas cosas me hacen reaccionar
porque me ahogo en esta realidad
porque me agobia la necesidad
de saber que algo va a cambiar(2)
que no toda los días van a ser igual
no soporto esta rutina ni esta mierda de vida
necesito saber que algo va a explotar

Porque tengo la necesidad
necesito saber que algo va a cambiar
voy viviendo sin sentido
este sistema no me deja avanzar
Recorriendo día a día esta ciudad
intentando escapar del camino marcado

Voy peleando peleando
Voy peleando peleando

Machacados por el trabajo
reducidos por el estado
controladores por todos lados
defendiendo su norma social
de esta falsa democracia

Porque tengo la necesidad
necesito saber que algo va a cambiar
voy viviendo sin sentido
este sistema no me deja avanzar
Recorriendo día a día esta ciudad
intentando escapar del camino marcado

Voy peleando
peleando
Voy peleando
peleando

Machacados por el trabajo
reducidos por el estado

Castellà

controladores por todos lados
defendiendo su norma social
de esta falsa democracia

Salgo a la calle para no pensar
pocas cosas me hacen reaccionar
porque me ahogo en esta realidad
porque me agobia la necesidad
de saber que algo va a cambiar
que no toda los días vana ser igual
no soporto esta rutina ni esta mierda de vida
necesito saber que algo va a explotar

algo va a explotaaaaar
algo va a explotaaaar.....
en la oscuridaaaaad....

Tiempos de atraco

El trabajo es un secuestro de nuestro tiempo

nuestra energia

Nuestro tiempo a la venta en el mercado laboral

a quien beneficia

Condiciona tu ritmo, marcando la pauta

de tu reloj vital.

Robandote tu tiempo cada dia desde que sales

Para ir a currar.

No somos pagados, recibimos migajas

de lo ke producimos.

Convertido en mero instrumento consumidor

de la produccion.

El trabajo asalariado es el robo, al servicio del sistema

Tiempos de atraco, tiempo de robo, normalizado permitido y legal.

Y este gran mercado creciendo a costa tuya

recupera lo ke es tuyo.

Pelea por tu tiempo, combate el engranaje,

No seas una pieza más

Que el trabajo no sea lo que llena tu vida

no te dejes secuestrar

como respuesta a su atrcao establecido

roba lo ke puedas

El trabajo asalariado es el robo, al servicio del sistema

Tiempos de atraco, tiempo de robo, normalizado permitido y legal.

El trabajo que te quema

Castellà
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Elektroduendes

el trabajo trampa del capital

el trabajo que nos quema

el trabajo te engancha al sistema

Y este gran mercado creciendo a costa tuya

recupera lo ke es tuyo.

como respuesta a su atrcao establecido

roba lo ke puedas

El trabajo asalariado es el robo, al servicio del sistema

Tiempos de atraco, tiempo de robo, normalizado permitido y legal.

Tras la alambrada

Vidas perdidas de gente cansada, miradas vacías que no expresan nada.

Cae la lluvia, la desesperanza, la muerte espera sonrisa en la cara.

Cientos de hombres desnudos se alinean silencio absoluto temible les rodea,

el viento helado arrasa posibilidades abstracto invisible predice verdades.

Campo de exterminio cementerio de sueños tu resiste y espera tu suerte.

Tras la alambrada la muerte de cara sonríe risa desquiciada.

Castellà

Elena Gadel i Víctor

Cap cim és prou alt

(Ei, escolta)

Cap cim és prou alt
Cap vall prou avall
Cap riu és prou ample

Si et faig falta truca’m
On siguis tant hi fa,
prop o lluny és igual
(tu no et preocupis)

Només m’has de cridar
i vindré en un moment
No hi has de patir gens

Català

Perquè ja saps que
Cap cim és prou alt
Cap vall prou avall
Cap riu és prou ample
Per impedir-me d’estar amb tu.

Ja saps que és així
Des de que et vaig dir
Que sempre més podries comptar amb mi
Des de llavors, el compromís és fort
Hi seré quan tu vulguis
No importa com

Perquè ja saps que
Cap cim és prou alt
Cap vall prou avall
Cap riu és prou ample
Per impedir-me d’estar amb tu.

Ni el fred, ni el vent
Ni res no em pot fer
deturar ni un moment
per mi ets el primer
quan te’n passi alguna
anirem tots a una
tu ja saps que vindré
tant ràpid com podré

L’amor és molt fort
Si és del fons del cor
La distància res no hi pot
Si et cal una mà, per ajudar
Ja saps que vindré
Tant ràpid com podré

O és que no saps que
Cap cim és prou alt
Cap vall prou avall
Cap riu és prou ample
Per impedir-me d’estar amb tu.

O és que no saps que
Cap cim és prou alt
Cap vall prou avall
Cap riu és prou ample
Per impedir-me d’estar amb tu.

Ella Baila Sola

Despidete

Despidete
es el momento de decir adios
recuerda que
los que se quedan
no lo pasaran mejor

y te das cuenta que es
mas facil esperar
q alargar el camino
que mas tarde nos va a separar

muchacho vete ya
a otro lugar
cabeza alta y lagrimas
por que regresaras
ya veras
aguanta el tiempo y anda

despidete

Castellà
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Ella Baila Sola

pero no dejes de mirar atras
abrazame
que tu calor me llena hasta que vuelvas

y te das cuenta que es
mas facil esperar
q alargar el camino
que mas nos va a seprarar

muchacho vete ya
a otro lugar
cabeza alta y lagrimas
por que regresaras
ya veras
aguanta el tiempo y anda

muchacho vete ya
a otro lugar
cabeza alta y lagrimas
por que regresaras
ya veras
aguanta el tiempo y anda

Els 3 tambors

El noi dels cabells llargs (Els 3 Tambors)

Mira’m  que estic sol acabo de deixar els amics	DO, la
els nois i les noies m’han dit adéu i fins demà.	FA, SOL
Miro cap al cel i les estrelles no m’estimen,
i a dins de les cases la gent es posa a la taula.
Després ells xerraran d’aquelles coses tan banals
com són la tele, el treball o bé el cinema o bé el futbol.
Ells es fumaran el cigarro,
i quan no els sentiran les dones explicaran un xiste verd.

Però mai no recordaran 				MI, la
el noi que és mort a la guerra,			MI, la
a l’absurda guerra, o a qualsevol guerra		MI.la
que els homes inventen perque hi morin els nois	FA, SOL

Jo no vull anar a casa aquesta nit,
no vull que em vegin els veïns ara que estic plorant.
Val més que creguin que com sempre estic cantant
i es riguin dels meus cabells llargs i digui que sóc un ximplet.
I quan parlin algun dia de mi
diran que sóc l’extravagant que no té res a dins del cap.
Val més que no els treiem l’encant
i que la gent del meu carrer es creguin que són un “ie-ie” passat.

Per què no veuen que estic trist.
Per què no se’n adonen de que el món no és tan bonic.
N’hi ha que passen gana, n’hi ha molts morts a la guerra.
i ells sols parlen del seu futbol.
		   dels seus cabells.

Na, na, na

Català

El somni estrany

Ahir vaig tenir un somni estrany no havia somiat mai vaig somiar que en aquest mon la
guerra havia acabat. Tambe vaig veure clarament uns homes singnat papes on deia escrit
que ja mai mes tornarien a lluitar .

Quan tots ja havien signet els fulls es posaren a cantar densar i correr pels carrers tots
junts agafats del braç.Deixaren dons en un raco tots els vestits i armament fusells, canons
, vaixes i avions mal tracte i males intensions...

Català

Els amics de les arts

4-3-3

Amb un bon onze inicial
vull guanyar tres punts de glòria
per la porta principal
entrar als annals de la història

I és que en temes de lligar
bé que es pot perdre una lliga
si no està tot estudiat
si la tàctica fa figa

De porter per parar els gols
em posaré una cuirassa
per si d'entre naps i cols
va i m'enduc una carbassa

I una defensa de quatre
amb centrals ben contundents
la prudència i la paciència
imperant en tot moment

Si les coses van maldades
penso plantar l'autobús
quatre frases mal comptades
i que passin els minuts

Uh-lé-lé, uh-là-là, un xauarma amb tu és el millor que hi ha
Uh-lé-lé, uh-là-là, si us plau  poco picante que no ho puc suportar

I em reservo a la banqueta
un parell de melodrames
fan a l'esquerra i la dreta
són els típics trencacames

I de quatre caixa o faixa
un accent agironat
donaran joc les ve baixes
que m'esforço en remarcar

Deixant-se caure a l'esquerra
pivot recuperador
fixo la mirada a terra
si la cosa va pitjor

De mitja punta fent boia
una cita intertextual
A mi m'agrada en Paul Auster,
és boníssim tal i qual.

I tota l'artilleria la concentraré al davant
a l'esquerra, Martin Codax
provant d'evitar l'orsai

Uh-lé-lé, uh-là-là, un xauarma amb tu és el millor que hi ha
Uh-lé-lé, uh-là-là, per anar a fer amb tu una copa, em vull
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classificar

D'extrem dret deixaré caure
que allà a Sant Miquel del Fai
tinc caseta i que les taure
i els aquari encaixem guai

I de carrilers per banda
somriures adolescents
tan repetits tan estudiats
tan entrenats digitalment

Vull amb la meva gran jugada
quatre notes a unisò
et faig cometre una falta
dius “Adoro els cantautors”

Davanter centre amb olfacte
hi ha una arrancada explosiva
rematant centrada exacta
si és que la centrada arriba

(Parlat)
-Nena, saps que tinc un grup? Toco als amics de les arts.
-Què?
-Els amics de les arts.
-Un grup... de què?
-De música.
-Ah.
-Sí, de, de música.
-És que jo el rock català no...
-No... ?
-No.
-No bueno, tampoc és que...
-Que què?
-Que no és ben bé... No saps aquella que diu “Ho sento moooolt”?
-Com?
-No, res, tranquila, et porto a casa?

Uh-lé-lé, uh-là-là, un xauarma amb tu és el millor que hi ha
Uh-lé-lé, uh-là-là, demà hi ha la repesca i ho mirarem d'arreglar

Uh-lé-lé, uh-là-là, un xauarma amb tu és el millor que hi ha
Uh-lé-lé, uh-là-là, demà hi ha la repesca i ho mirarem d'arreglar

A vegades (una cançó d'amor)

Ho sento molt si m'adormo amb Vent del plà, ho sento molt,
ho sento molt si deixo péls a la dutxa, ho sento molt,
ho sento molt si trepitjo la cuina fregada ho sento molt,
ho sento molt si tolero la brutícia ho sento molt.

Jo et faria una cançó d'amor
però qualsevol cosa que et digués
no seria original.
Ja ho haurien dit els Beatles
en el Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.

I a vegades els ocells fan cagarades.
I a vegades t'estimo però no m'agrada.
I a vegades penso si mai no la cagues.
I a vegades va i se'm cremen les torrades,

però això últim només de tant en tant,
només de tant en tant,
només de tant en tant,
només de tant en tant.

Ja n'aprendré de somriure a ca te mare, ja n'aprendré,
ja n'aprendré a fer aquell plat que t'agrada, ja n'aprendré,
ja n'aprendré a canviar el paper de vàter, ja n'aprendré,
ja n'aprendré a tirar-te algún "piropo", ja n'aprendré.

Jo et faria una cançó d'amor

Català

pero qualsevol cosa que et digués (no, no)
no seria original.
Ja ho haurien dit els Beatles
en el Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.

I a vegades els ocells fan cagarades.
I a vegades t'estimo però no m'agrada.
I a vegades penso si mai no la cagues.
I a vegades va i se'm cremen les torrades,

però això últim només de tant en tant,
només de tant en tant,
només de tant en tant,
només de tant en tant.

En una tribu apache,
en una tribu apache,
en una tribu apache,
en una tribu apache.

En una tribu apache, (hey, hey, hey)
en una tribu apache, (hey, hey, hey)
en una tribu apache, (hey, hey, hey)
en una tribu apache. (hey, hey, hey)

En una tribu apache,
en una tribu apache,
en una tribu apache,
en una tribu apache.

Bed & breakfast

Això és un conte amb un final feliç.
Va de dos joves que
no es coneixen però acabaran al llit
a la primera nit.

- Jo sóc en Jordi.
(que ben plantat)
- Jo sóc la Marta.
(quin goig que fa)

I avui sopem junts en un restaurant.

- Què pensarà si demano cervesa?
(ai no que les parelles beuen vi)
- Haurà notat aquest perfum que porto?
(oi tant si jo el puc ensumar des d'aquí)

- Ai que mono que ets.
- Que bona que està.

- Renoi que bona que està la cambrera.
(ai noi concentra't amb el què tenim)
- Per internet semblava molt més guapo.
(tampoc no fa pas metre noranta-cinc)

- I anem per feina.
(que se'ns fa tard)
- 'nem cap a casa.
(no cal parlar)

De fons una cançó d'en Barry White.

I els dos tindran
aquella sensació de voler cardar el camp,
però s'esperaran
i l'endemà encara esmorzaran
bed and breakfast.

Català
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Jean-Luc

Ens vam retrobar una nit d'estiu
en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
El meu pla era tornar aviat
però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.

Se'ns va fer tard,
va dir: “No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar,
que al pis i tinc un quarto exprés per convidats”

I et deixo aquí sobre un cobrellit
perquè ara no però després fot rasca, ja veuràs.
Si tens gana o vols aigua tu mateix,
pots fer, pot fer com si fossis a casa.

La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet
era fàcilment malinterpretable.
Vaig augurar una nit per la posteritat,
fer un cim, fer un vuit mil, fer quelcom
difícilment igualable.

Però ja no passava res
només aquell silenci trencat pel meu somier
potser no era el seu tipus
millor que no fes res.

I en una paret al fons
imprès en blanc i negre hi havia un poster d'en Godard
potser podria dir-me perquè em ballava el cap

Ai Jean-Luc, ai Jean Luc,
vull entendre-ho però no puc.
Ai Jean-Luc, ai Jean-Luc.

Ai Jean-Luc, ai Jean Luc,
vull entendre-ho però no puc.
Ai Jean-Luc, ai Jean-Luc.

Ell va dir que en casos com aquest
no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig,
sinó d'estar convençut de fer-ho

Jo vaig dir “ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol després què,
després tot això acaba siguent un rotllo patatero”

Em va convidar a fumar
i en un plano seqüència
una frase magistral
una dona és una dona,
no et preocupis, tant se val

L'endemà vam esmorzar
ni tan sols vaig mirar-la
i a l'hora de marxar
ella em va fer un petó
que encara no sé interpretar

Ai Jean-Luc, ai Jean Luc,
vull entendre-ho però no puc.
Ai Jean-Luc, ai Jean-Luc.

Ai Jean-Luc, ai Jean Luc,
vull entendre-ho però no puc.
Ai Jean-Luc, ai Jean-Luc.

Ai Jean-Luc (x8)

Català

La merda se'ns menja

Sé prou bé
que puges a Verdaguer,
i és que jo des de Joanic
que no sé com posar-m'hi.

I faig veure que
no t'he estat guardant seient,
i així molt discretament
aparto la maleta quan
et veig passar.
Ho tinc tot mil·limetrat.
Vas i dius: "està ocupat?"
i segurament penses que sóc
un passarell,
però abans de ser a Bogatell
potser ja t'he conveçut
perquè fugis amb mi i ho deixis tot.

Que no m'has dit
si em queda bé la barba.
Que no m'has dit
com ho tens per escapar-te amb mi.
Que no m'has dit
si vols que t'ensenyi un lloc on de nit és de nit.

I és que aquí
la merda se'ns menja.
I és que aquí
ja no s'hi pot estar.

Compartir,
pagar una hipoteca junts,
maleir cada dilluns
per haver allargat el diumenge.

I comprovar
que París et queda bé
i si plou no passa res.
Quin sonat va inventar
el paraigua?

Que no t'he dit
que Barcelona crema.
Que no t'he dit
que no és teva ni meva.
Que no t'he dit
que tot i no ser massa guapo sóc molt divertit.

I és que aquí
la merda se'ns menja.
I és que aquí
ja no s'hi pot estar.

( Extret de http://evasiosomnis.bloc.cat/ )

Català

Les meves ex i tu

Deixa'm pensar
com t'ho puc dir
deixa'm pensar (x2)

Hem de parlar
fem un cafè
que hem de parlar
t'he d'explicar

Que un estudiant
mai ha pogut constatar
que l'amor només dura un temps

I pel amants de l'estadística
diu que tota aquesta mística
s'acaba evaporant un 100%

Català
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Les meves ex i tu
teniu tant en comú
que pensat fredament
en res sou diferents
que pensat fredament
potser us entendríeu bé,
a mi totes em provoqueu el mateix

No ploris pas
no n'hi ha per tant
no ploris pas
no ploris pas

Ho faig per tu
que quedi clar
ho faig per tu
sempre per tu

Ara estaré molt fotut
vénen dies dolents
però bé, ja em recuperaré

Tu busca'n un de comprensiu
jo en buscaré una comprensible
i segur que no ens pot 'nar tan malament

Les meves ex i tu
teniu tant en comú
que pensat fredament
en res sou diferents
que pensat fredament
potser us entendríeu bé,
a mi totes em provoqueu el mateix.

Tu vius al planeta piruleta (x4)
Tu!

Les meves ex i tu
potser us entendríeu bé,
súper bé!

Tintín al Congo

Era el 1990, vaig trencar una relació
i un dia que estava al zoo
vaig fixar-me en un ós panda.

1991, corprès part de l'experiència
i sense tenir-ne consciència
em vaig fer amic d'un ós bru.

1992, estava avorrit a casa
i conscient de la meva traça
els vaig tornar a trucar a tots dos.

(No no no no no no)
No és zoofília, és família, 2001.
L'odissea (no no no), sense treva, cap a tu.

1993, ja estant fart de mides grosses
per simplificar les coses
vaig comprar-me un pequinès.

1994, un bon amic meu pastor
em va fer descobrir un món
quan em va ensenyar les cabres.

1995, buscant quelcom més exòtic
com a company anecdòtic
vaig pensar en l'ornitorinc.

(No no no no no no)
No és zoofília, és família, 2001.

Català

L'odissea, postmoderna, cap a tu.

(ocell)

1996, vaig adoptar una hiena
no pas perquè ella em fes pena
sinó pel seu gran somrís.

1997, vaig perdre una pastanaga
i és que qui la fa la paga
ai trapella conillet.

1998, em pica una abella reina
de totes elles la més bella
i em va convidar a la suite.

1999, d'excursió per la muntanya
vaig veure sortir una banya
i sota hi havia un boc.

(No no no no no no)
No és zoofília, és família, 2001.
L'odissea, sense treva, cap a tu.

I arribat a l'any 2000, cansat ja de tanta bèstia
no vull pecar d'immodèstia
vaig concloure amb un mandril.

I a partir del 2001, no he parat d'anar per tuuuu...

Els Bandolers

Rock bandoler

Baixe de la muntanya
a buscar els bandolers.
Hi ha un colp esta
setmana
i hem d´assajar.
Preparar els plànols
per omplir els sacs.
Burlar a la "pasma"
i als rics fer tremolar.

Rock bandoler.
Rock bandoler.
Rock bandoler.

Música i Lletra: Wladi

Català

Els pets

A batzegades

Paaaaa, pa pa pa pa
Pa pa pa paaaaaa
Pa pa pa pa
Pa pa pa.

M´escalfa el sol de febrer,
el sento a la cara i com
un nen malcriat,

Català
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Els pets

entomo els petons que em pessigolleixen les galtes.

Amb les ulleres de sol,
servint-me d´escut covard,
repasso els malucs
de totes les noies que veig travessant la plaça.

Enamorat
de la mirada fugisera d´una extranya.
Encisat
pensant que potser mai més la tindré.

I vaig cantant fluixet pel carrer,
com un babau,
aqueta cançó que tinc el cap
des que me llevat
i s´ha enganxat com les lleganyes.
Vaig cantant fluixet pel carrer,
com un nen gran,
aqueta cançó que et vull donar,
la porto el damunt i m´agrada.

Paaaaa, pa pa pa pa
A batzegades..
Pa pa pa pa,
pa pa pa pa,
pa pa pa pa pa.

Em bec la pluja de juny
com un combinat d´alcohol.
La gent s´encongeix
i busca aixopluc
fent servir les mans de paraigües.
Intento no aclucar els ulls
les gotes em van lliscant
però puc veure un gat
rient-se de mi des de sota dun SEAT Panda.

Fascinat,
amb la mirada juganera que em regales.
Encantat,
sabent que demà també la faràs.

I a batzegades,
vaig cantant fluixet pel carrer,
com un babau,
aqueta cançó que et vull donar,
la porto el damunt
com un perfum que mai m´embafa.
Vaig cantant fluixet pel carrer,
com un nen gran,
aqueta cançó que et vull donar,
la porto al damunt i m´agrada.

Poc a poc i a batzegades,
vaig cantant,
pendent de la gent que m´està mirant,
aqueta cançó que et vull donar,
la porto al damunt i m´agrada.

Paaaaa, pa pa pa pa,
A batzegades...
Pa pa pa pa.
Pa pa pa pa .

mmmmmm...

A vegades el món em fa por

Camines
sesnse mirar-me
rumio
un altre cop,
silencis

Català

que fan més mal que les paraules de tots dos.
Somies
la seva cara,
el penses
i no sóc jo.
Acabes de decidir que l´unic cert és un error
Dius cansada
mentre esquives la mirada
bona nit amb veu tan trista
que no em veig amb cor de dir-te
Que a vegades el món em fa por,
a vegades no tinc la raó.
porta l´aire olor de demà;
no fa gaire em vas estimar.
esperes
una trucada,
arribo
massa aviat,
despenges
i ens fas creure a tots dos que ens hem equivocat.
Inventes una altra excusa,
l´escolto
dissimulant,
remenes
aquella foto on em mires com abans.
Dius com sempre
que no ajusti la finestra
i així arriba una altra nit antiga,
freda com el vent que es filtra.
A vegades el món em fa por,
a vegades no tinc la raó.
porta l´aire olor de demà;
no fa gaire em vas estimar.
Coses que no
són de tu i jo
omplen els marges i els pinten de fosc.
Bales de dol
obren ferides que el temps no resol.
A vegades el món em fa por,
a vegades no tinc la raó.
porta l´aire olor de demà;
no fa gaire em vas estimar.

A vegades el món em fa por

A VEGADES EL MON EM FA POR
--------------------------

(La, Fa#m, Re, Mi) (3)
(La, Fa#m, Re)

La  Fa#m
Camines
Re	Mi
sense mirar-me
La  Fa#m
rumio
Re Mi
un altre cop,
La Fa#m
silencis
Re  Mi		    La    Fa#m   Re      Mi
que fan més mal que les paraules de tots dos.

La  Fa#m
Somies
Re Mi
la seva cara,
La Fa#m
el penses
Re Mi
i no sóc jo.
La Fa#m
Acabes
Re Mi	       La     Fa#m    Re    Mi
de decidir que l´únic cert és un error.

Re       La
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Dius, cansada,
	 Re       La
mentre esquives la mirada,
     Re       La
bona nit, amb veu tan trista
Sim     	   Mi
que no em veig amb cor de dir-te

La      Fa#m     Re        Mi
Que a vegades el món em fa por,
La  Fa#m     Re       Mi
a vegades no tinc la raó.
La    Fa#m    Re       Mi
porta l´aire olor de demà;
La    Fa#m     Re  Mi
no fa gaire em vas estimar.

(La, Fa#m, Re, Mi) (3)
(La, Fa#m, Re)

La Fa#m
esperes
Re Mi
una trucada,
La  Fa#m
arribo
Re Mi
massa aviat,
La  Fa#m
despenges
Re    Mi
i ens fas creure a tots dos que ens hem equivocat.

La Fa#m
Inventes
Re Mi
una altra excusa,
La  Fa#m
l´escolto
Re Mi
dissimulant,
La  Fa#m
remenes
Re Mi	        La        Fa#m  Re   Mi
aquella foto en la que em mires com abans.

Re       La
Dius com sempre
Re      La
que no ajusti la finestra
Re      La
i així arriba una altra nit antiga,
Sim	     Mi
freda com el vent que es filtra.

A vegades el món em fa por...

Fa#m	  Sim
Coses que no
 	    Re
són de tu i jo
	   La			  Fa#m
omplen els marges i els pinten de fosc.
	 Sim
Bales de dol
 	Re     	     Mi       La
obren ferides que el temps no resol.

(La, Fa#m, Re, Mi) (4)

A vegades el món em fa por... (2)

(La, Fa#m, Re, Mi) (3)
(La, Fa#m, Re)

Agost

Descamisat Sisquet fa tard,
diu adéu a la colla.
L´han vacunat contra l´asfalt
en un poblet de costa

on d´amagat l´espera
darrere de l´església
mig tremolós
aquell petó
que tindrà gust a sal de mar i a nit
plena d´estrelles.

Un pel suat Cesc s´ha llevat
de fer la migdiada,
mentre al costat la dona va
desant rasclets i pales

i miran com la nena
rebossada d´arena
dorm al sofà
pensa que mai
tindrà millor moment per anar buscar
la parelleta.

Que arribi l´agost,
feixuc i mandrós,
que ens fa recordar
la bellesa del temps que passa a poc a poc.

Des del cafè el senyor Francesc
mira la gent com tomba
fent el tallat on fa tants anys
te un reservat a l´ombra

i quan la dona arriba
li acosta la cadira
del seu costat
i li estreny la mà
pensant que el mar és com la vida
que no atura el ritme mai.

Que arribi l´agost,
vital i enganxós,
per treure´ns les presses
i recuperar la tendresa del món.

Que arribi l´agost,
feixuc i mandrós
que ens fa recordar
la bellesa del temps que passa a poc a poc.

Català

Agost

AGOST

SOL        SIm          MIm
Descamisat Sisquet fa tard,
	LAm	RE
diu adéu a la colla.
SOL        SIm          MIm
L´han vacunat contra l´asfalt
	LAm	RE		Sol
en un poblet de costa

DO		RE
On d´amagat l´espera
DO		RE
darrera de l´església
SIm
mig tremolós
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MIm
aquell petó
LAm
que tindrà gust a sal de mar i a nit
RE7
plena d´estrelles.

Un pel suat Cesc s´ha llevat
de fer la migdiada,
mentre al costat la dona va
desant rasclets i pales
i mirant com la nena
rebossada d´arena
dorm al sofà
pensa que mai
tindrà millor moment per anar a buscar
la parelleta

DO
SOL            DO
Que arribi l´agost
SOL            DO
feixuc i mandrós
SOL            LAm
que ens fa recordar
			      RE7
la bellesa del temps que passa a poc a poc.

Des del cafè el senyor Francesc
mira la gent com tomba
fent el tallat on fa tants anys
te un reservat a l´ombra

i quan la dona arriba
li acosta la cadira
del seu costat
i li estreny la ma
pensant que el mar és com la vida
que no atura el ritme mai.

Que arribi l´agost
vital i enganxós
per treure´ns les presses
i recuperar la tendresa del mon.

Que arribi l´agost
feixuc i mandrós
que ens fa recordar
la bellesa del temps que passa a poc a poc.

Aquesta cançó és de part d´un gironí a un "comarruguenc", ell ja sap qui és, fins aviat!

Això és espectacle

Matí gris és comença a veure
el fred acaba amb l´escalfor el llit
un somni estrany ple de gent amable
és abortat pel soroll d´un crit
Això és espectacle ( 2)
El vell begut que demana almoina
ha hagut de dormir a l´estació
que ara porta una fotografía,
recorda els dies en que era el millor.
Això és espectacle (2)
Policía demana al jove mostrar la seva documentació.
Ell no la duu i ràpid se l´emporten
ningú no sap per quina raó.
Això és espectacle (2)
Ella m´ha dit que no m´estima, que l´oblidi i serà el millor.
Sempre serà una bona amiga, quin fastig déu, quin fàstig d´amor.
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Això és espectacle (3) !

Aquest cony de temps

Trenca'm a bocins
i endevina quina peça em rovella els ossos,
posa'm al revés
a veure si així vaig bé.

Seu al meu costat,
torna'm a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços,
digue'm el perquè
d'aquest dia tan esquerp.

La finestra, en caure el vespre, s'ha tornat en un mirall
i el que veig no menteix i m'espanta.
Si almenys aquesta pluja em servís per netejar
tots els núvols llargs i negres
que ara es van filtrant per les parets.

Potser
passo massa temps a casa,
pot ser
però el carrer és tan fosc,
deu ser
que aquest cony de temps se'm fica al cos.

Ara parla fort
per tapar les veus que dintre meu em maltracten,
o potser millor
calla i sent la meva por.

La finestra, en caure el vespre, s'ha tornat en un mirall
i el que veig no menteix i m'espanta.
Si almenys aquesta pluja em servís per netejar
tots els núvols llargs i negres
que ara es van filtrant per les parets.

Potser
passo massa temps a casa,
pot ser
però el carrer és tan fosc,
deu ser
que aquest cony de temps se'm fica al cos.

Català

Aquest cony de temps

AQUEST CONY DE TEMPS
--------------------

SOL        mim
Trenca´m a bocins
DO	RE	  SOL	   mi-		DO  RE
i endevina quina peça em rovella els ossos,
SOL	     mi-
posa´m al revés
DO    RE	SOL   mi-  DO  RE
a veure si així vaig bé.

SOL	    mi-
Seu al meu costat,
DO	RE            SOL        mi-		  DO  RE
torna´m a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços,
SOL	      mi-
digue´m el perquè
DO	RE	  SOL	mi-  DO  RE
d´aquest dia tan esquerp.

    DO					 SOL
La finestra, en caure el vespre, s´ha tornat en un mirall
	   mi-        DO	  SOL
i el que veig no menteix i m´espanta.
	DO		        SOL

Català

Pàgina 474 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Els pets

Si almenys aquesta pluja em servís per netejar
	 la-
tots els núvols llargs i negres
	     RE
que ara es van filtrant per les parets.

SOL  mi-
Potser
DO	     RE
passo massa temps a casa,
SOL  mi-
pot ser
DO	           RE
però el carrer és tan fosc,
SOL  mi-
deu ser
    DO		    RE
que aquest cony de temps se´m fica al cos

SOL	  mi-
Ara parla fort
DO	RE       SOL              mi-    DO    RE
per tapar les veus que dintre meu em maltracten,
SOL	    mi-
o potser millor
DO	 RE      SOL    mi-  DO  RE
calla i sent la meva por.

      DO
La finestra...

Aquesta nit agafo una ceba

Ara que tot ha quedat clar
i no hi ha res més a dir,
jo mai m´hagués pogut pensar
que acabaríem així.
Durant un any has anat provant
fer de mi un home nou
sense poder o voler intentar
d´acceptar-me tal com sóc.
I avui va i torno a ser solter
i el cert és que em sento molt bé,
però he d´omplir aquest forat
que has deixat quan has marxat
i sols se m´acut una manera
d´oblidar tots els meus problemes.
I aquesta nit agafo una ceba
que no hem coneixerà ni Déu,
ho penso provar amb totes les nenes
que gosin ficar-se davant meu.
Vull tornar a ser irracional
sense donar explicacions
buscar sarau a tots els bars
quan em roti dels collons.
Què hi ha més divertit que ser odiós
deixar-se guiar pel teu cos.
I si et trobo, molt millor,
encara ho faré pitjor,
vull ser imbècil, vull merder
fer tot el que no hauria de fer.
I aquesta nit agafo una ceba
que no em coneixerà ni Déu,
ho penso provar amb totes les nenes
que gosin ficar-se davant meu.
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Balada de l´Anton el Roí

No puc aguantar més
d´avui no pot passar
et veig un cop al mes
això s´ha d´acabar.

Et trauré d´aquest bordell de carretera
ja no pagaré mai més per fer-te meva
canviaré la ruta, anirem al sud
prou de fer de puta, jo treballaré per tu.

Se me´n fot el d´abans
oblidem el passat
a prop d´Alacant,
ningú no ens coneixerà.

Posa´m l´últim whisky que beuré en aquest
bar
serveix-te´n un per tu, que és el del comiat,
brindem per tots dos
marxem d´aquest forat
aquesta llum vermella aviat oblidaràs.

Aquesta és la balada de l´Anton el Roí,
la canta qui s´atura a mig camí,
on mai no tenen hora, on sempre ets un
amic
refugi dels que sols viuen de nit.

Agafa la maleta
fotem el camp d´aquí
passi-ho bé mestressa
que aquesta ve amb mi.

Ens espera un camió a la vorera
moltes hores d´autopista sota el sol
vull ensenyar-te el món tot fent drecera
escoltant blue-grass, country i rock´n´roll.

Aquesta és la balada de l´Anton el Roí
la canta qui s´atura a mig camí
on mai no tenen hora, on sempre ets un
amic
refugi dels que sols viuen de nit.

La balada de l´ anton el roí

Català

Balada dels sentits

Les hores s´acumulen, el cel està tapat
la llum per la finestra té un to com de gris trencat
que llargs es fan els dies, és fosc tan aviat
tot és en blanc i negre quan sé que no et puc mirar.

Els calaixos són plens de records esmicolats
dues entrades de cine, un Ducados escapçat
fa olor a terra humida, però a mi tant se me´n fot
tot el que oloro és tebi comparat amb el teu cos.

El gat se m´arrecera sembla que ell també ho sap
tot el que toco és aspre quan no acarono el teu cap.

El llit és fred i trist, cada dia és més gran
bec i fins i tot l´aigua sembla que té un gust amarg
una mosca m´emprenya, els cotxes van passant
els llavis se´m ressequen sabent que no et puc tastar.

Sento el soroll dels arbres que el vent va despullant
que buits es fan els sons i que esquinçats quan els comparo amb el teu cant.
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Bocins

BOCINS

Em llevo massa tard
mig emprenyat
amb el despertador.
Tic, tac,
mes de les dotze.

Passejo amb el posat
de l´encantat
que hi és, però no del tot.
Clic, clac,
ara fa gotes.

Tornes demà,
vaig a buscar
llibretes noves,
nines de roba,
capses de tots els colors.

Arribo massa aviat,
vaig al terrat
per recollir els llençols.
Pim, pam,
baten les portes.

La nit no acaba mai,
el llit tan gran
es fa petit de cop.
Cric, crac,
grills que em recorden.

Tornes demà,
he de trobar
flors de taronja,
espelmes i esponges
herbes de tantes olors.

Dies que em toquen el cor,
petites carícies que em treuen la por,
instants que encadenen
les penes,
bocins de tu que em fan millor.

Tornes demà
he de trobar
flors de taronja,
espelmes i esponges,
llibretes noves,

nines de roba,
platges amb arbres,
llocs on besar-te,
flors de taronja,
espelmes i esponges,
llibretes noves,
nines de roba,
flors de taronja,
espelmes i esponges,
platges amb arbres,
llocs on tocar-te
la meva millor cançó.

Català

Bon dia

La               Mi
La vella Montserrat
Fa#m                         Do#m            Re
desperta el barri a cops d´escombra tot cantant

Català

                  La
les primeres persianes
          Sim           Mi
s´obren feixugues badallant.
Rere el vidre entelat
el cafeter assegura que no era penal
i es desfà la conversa
igual que el sucre del tallat.
     La
Bon dia,
    Mi                          Fa#m
ningú ho ha demanat però fa bon dia,
   Do#m                          Re
damunt els caps un sol ben insulent
           La
il·lumina descarat
           Sim          Mi
tot l´espectacle de la gent.
Al bell mig de la plaça
la peixatera pren paciència amb la Consol
que remuga i regala
grans bafarades d´alcohol.
I al pedrís reposant
l´avi Josep no es deixa perdre cap detall
i amb l´esguard es pregunta
quans dies més té de regal.
Bon dia...
Do#m                       Fa#m
Nens gisclant, olor de pixum de gat,
        Re                         La
veïnes que un cop has passat et critiquen.
Gent llençant la brossa d´amagat
                                        Mi
i un retardat que amb ulls burletes et mira
i diu
     La
Bon dia
Bon dia ...
Bon dia, ningú ho ha decidit però fa un gran dia ....
... i fa un Bon dia

Bon Dia

La vella Montserrat
desperta el barri a cops d´escombra tot cantant
les primeres persianes
s´obren feixugues badallant.
Rere el vidre entelat
el cafeter assegura que no era penal
i es desfà la conversa
igual que el sucre del tallat.

Bon dia!
ningú ho ha demanat però fa bon dia!
damunt els caps un sol ben insolent
il·lumina descarat
tot l´espectacle de la gent.

Al bell mig de la plaça
la peixatera pren paciència amb la Consol
que remugant regala
grans bafarades d´alcohol.
I el padrí reposant,
l´avi Josep no es deixa perdre cap detall
i amb l´esguard es pregunta
quans dies més té de regal.

Bon dia!
ningú ho ha demanat però fa bon dia!
damunt els caps un sol ben insolent
il·lumina descarat
tot l´espectacle de la gent.

Nens xisclant, olor a pixum de gat,
veïnes que un cop has passat et critiquen.
Gent llençant la brossa d´amagat
i un retardat que amb ulls burletes et mira i diu:
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Bon Dia.

Bon dia!
ningú ho ha demanat però fa bon dia!
damunt els caps un sol ben insolent
il·lumina descarat
tot l´espectacle de la gent.

Bon dia, ningú ho ha decidit però fa un gran dia,
damunt els caps un sol ben insolent
il·lumina descarat
tot l´espectacle de la gent,
i fa un Bon dia!

Bona nit

SOL      MIm
Vine aquí
DO                        RE                     SOL   MIm
Sé que estàs cansada els ulls s’et fan petits,
DO                     RE
Deixa’m abraçar-te
SOL                  MIm
Tendrament i calla
                       DO                                  RE
Que és molt tard i arriba l’hora de dormir.

SOL       MIm
Posa el cap
DO                       RE                    SOL     MIm
A la meva falda i deix la meva mà
DO                           RE
Espolsar els fantasmes
SOL                MIm
Que t’amoïnen i t’espanten,
                     DO                                RE
Tanca els ulls que jo et vigilo des d’aquí.

                                           SOL    MIm
Dorm tranquil·la i digue’m bona nit,
DO                  RE                 SOL     MIm
Deix que et porti en braços fins al llit,
DO               RE
Jeu ben a la vora,
SOL                         MIm
Saps que no estàs sola
                   DO                              RE
Mentre et dic a cau d’orella bona nit.

SOL Mim DO RE                                  SOL  MIm
Pel balcó la lluna t’esguarda i sé que et fa un petó,
DO                       RE
Res no té importància
SOL                          MIm
Fins demà a trenc d’alba
              DO                            RE
Quan de sopte t’acaroni la claror.

                                           SOL  MIm
Dorm tranquil·la i digue’m bona nit,
DO                       RE           SOL    MIm
Deix que et porti en braços fins al llit,
DO                  RE
Jeu ben a la vora,
SOL                        MIm
Saps que no estàs sola
                 DO                             RE
Mentre et dic a cau d’orella bona nit.
RE                           DO          SOL
MOOOOOOOOLT BONA NIT

Català

Bona nit

Vine aquí
sé que estàs cansada,
els ulls se´t fan petits,
deixa´m abraçar-te,
tendrament i calla
que és molt tard
i arriba l´hora de dormir.

Posa el cap
a la meva falda
i deix la meva mà
expolsar els fantasmes
que t´amoïnen i t´espanten,
tanca els ulls
que jo et vigilo des d´aquí.

Dorm tranquil·la i digue´m bona nit,
deix que et porti en braços fins al llit,
jeu ben a la vora, saps que no estàs sola
metre et dic a cau d´orella bona nit.

Pel balcó, la lluna t´esguarda
i sé que et fa un petó,
res no té importància
fins demà a trenc d´alba
quan de sobte t´acaroni la claror.

Dorm tranquil·la i digue´m bona nit,
deix que et porti en braços fins al llit,
jeu ben a la vora, saps que no estàs sola
mentre et dic a cau d´orela bona nit
molt bona nit.

Català

Calafell

CALAFELL

Ones d´escuma i sal
que compassades
gronxen estels cansats
de la calor.

Marques de peus petits
mig esborrades,
restes d´amors prohibits
que ja no hi son.

Quan la platja es queda sola
tot es torna etern.
Des de l´aigua el cel tremola
com un arbre
espantat pel fred de l´hivern.

Traços que resseguits
damunt la sorra
mostren secrets escrits
en forma de nom.

Sembla que el mon sencer
vol una pausa.
Bufa el vent de seré
I em dona bo.

Tot és lluny aquí a la platja
ara que estic sol
Poc a poc la gent s´amaga dins les cases
mentre l´aire
anuncia una altra tardor.
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Els pets - Calafell

Fa#m Si
Ones d´escuma i sal
Mi
que acompassades
Fa#m Si
gronxen estels cansats
sol#m Do#
de la calor.

Marques de peus petits
mig esborrades,
restes d´amors prohibits
que ja no hi són.

Fa#m Sol#m
Quan la platja es queda sola
La
tot es torna etern.
Fa#m Sol#m
Des de l´aigua el cel tremola
La
com un arbre
La Si Fa#m Si
espantat pel fred de l´hivern.

Traços que resseguits
damunt la sorra
mostren secrets escrits
en forma de nom.

Sembla que el món sencer
vol una pausa.
Bufa el vent de serè
i em dóna bo.

Tot és lluny aquí a la platja
ara que estic sol.
Poc a poc la gent s´amaga dins les cases
mentre l´aire
La Si Fa#m Si Mi
anuncia un altre tardor.
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Cançó d'amor desesperada -no t'enyoro

   		     Sol
Aquesta cançó és per dir
          Lam           Do
que no et trobo gens en falta
       Re	      Sol
i quan me´n vaig a dormir
       Lam            Re
amb la mà dreta ja em basta
		       Sol
que si tinc els ulls humits
	  Lam         Do
és que hi tinc una lleganya
     Re          Sol
i si no surto de nit
      Lam              Re
és perquè vaig curt de pasta.

Do   Re             Sol
Els amics que compartim tots t´enganyen
Do     Sol	Do       Sol
sóc un home nou mai he estat millor
Do		       Re
i no saps quant m´estalvio en trucades.

Català

Sol          Lam   Do   Re
No t´enyoro, nena. aaaaaa!!

		     Sol
Aquesta cançó és per dir
       Lam 		 Do
que si de res no en tinc ganes
           Re          Sol
no ets pas tu, sinó l´edat,
	   Lam		      Re
que als quaranta anys això ja passa,
			Sol
que l´anell que em vas donar
       Lam               Do
el guardo perquè el vull vendre
     Re           Sol
i la teva foto al llit
	 Lam 		  Re
no he tingut pas temps de treure-la.

Do  Re              Sol
Els amics que compartim tots t´enganyen
Do     Sol      Do       Sol
sóc un home nou mai he estat millor
Do  	               Re
i no saps quant m´estalvio en trucades.

Sol          Lam   Do   Re
No t´enyoro, nena. aaaaaa!!

Do   Re             Sol
Els amics que compartim tots t´enganyen
Do       Sol      Do     Sol
no estic deprimit i si estic tan prim
Do    		        Re
és perquè ara em bec la llet descremada

Sol          Lam   Do   Re
No t´enyoro, nena. aaaaaa!!
		     Sol
AQUESTA CANÇÓ ES PER MI!!!

Cançó d´amor #398

Dins d´un raig de sol
cent vuitanta-tres partícules de pols
fan l´amor

al mateix compàs
dels sorolls que des del llit mig rebregat
fa el teu nas.

Sota el cobrellit
s´endevina un dels teus pits
m´entre l´altre apunta ferm cap el nord;

just on hi ha la porta
on aquest babau t´escolta
i somia de dia
tornar-se en un instant en

aire,
juganer com
l´aire,
fent petons.

Aire,
dòcil, però no
gaire,
ressegint-te el cos.

Des de l´aspersor
dues-centes quinze gotes ballen els acords
d´aquell so
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que definat
va lliscant des dels teus llavis barrejat
amb sabó.

Damunt el bidet
unes calces d´aneguets
jeuen xopes apuntant cap el sud;

just a la finestra
on aquest babau s´entesta
en ser espia de dia
i tornar-se en un instant en

aigua,
transparen com
l´aigua,
fent petons.

Aigua,
tèbia, però no
gaire,
resseguint-te el cos.

Cap de setmana

Dilluns vas de ressaca
no t´has recuperat.
Dimarts mires què et queda
i és una eternitat.
Dimecres no recordes
l´últim cop que has ballat.
Dijous mai no s´acaba
i no pots esperar.

Que sigui ja divendres
que es faci ja les cinc
que surtis de la feina
que arribin els amics

i el cap de setmana,
sortir de festa i poder explotar,
cap de setmana
quan te n´adones, ja s´ha passat.

I és que et mores de ganes
de fotre´t ben torrat
de veure aquella nena
que et té tot eixonat.
D´arraconar els problemes
i tots els maldecaps
tancar-los dins de casa
i llançar ben lluny la clau.

Que sigui ja divendres
que es faci ja les cinc
que surtis de la feina
que arribin els amics

i el cap de setmana,
sortir de casa i poder explotar,
cap de setmana
quan te n´adones, ja s´ha passat.

Català

Cercles viciosos

Ernest viu,
Amb la Sònia, però en privat
Té un amor descontrolat
Amb la companya de feina que s’ha separat.

Català

D’en Manel,
Que s’entén amb la Pilar,
La que un dia es va trobar
El seu, home al llit cardant amb un tal Joan.

Més o menys tothom s’equivoca
I s’enreda amb qui no toca.

I és tant cert
Que ningú es conforma amb el que té,
Fins que un dia es troba
Abandonat
Per qui sempre va ser al seu costat.

Sara sap,
Que la història amb el Joan,
No va enlloc perquè és casat
Amb la mare d’aqeull noi que la mira tant.

Un tal Pep,
Que festeja mb la Remei
Que és de Valls i un dia al mes
Rep la Sònia que així es venja del seu Ernest.

Més o menys tothom s’equivoca
I s’enreda amb qui no toca.

I és tant cert
Que ningú es conforma amb el que té,
Fins que un dia es troba
Abandonat
Per qui sempre va ser al seu costat.

Cercles viciosos

Cercles Viciosos
----------------

C         F        G                 F          G
Ernest viu amb la Sònia, però en privat té un amor
          F             G        F                  C
descontrolat amb la companya de feina que s´ha separat
C          F         G            F              G
d´en Manel, que s´entén amb la Pilar, la que un dia
          F        G                 F                C
es va trobar el seu home al llit cardant amb un tal Joan.
Am                   G       F                 G
Més o menys tothom s´equivoca i s´enreda amb qui no toca.
C         F  F Em Dm       G                 C       F
I és tan cert      que ningú es conforma amb el que té,
F Em Dm            G           F                  G
      fins que un dia es troba abandonat per qui sempre
                  C
va ser al seu costat.
C       F           G             F            G
Sara sap que la història amb el Joan no va enlloc perquè
      F        G               F               C
és casat amb la mare d´aquell noi que la mira tant,
C         F        G             F             G
un tal Pep que festeja amb la Remei que és de Valls
             F        G                   F               C
i un dia al mes rep la Sónia que així es venja del seu Ernest.

Més o menys tothom s´equivoca...
I és tan cert...

Més o menys tothom s´equivoca...
I és tan cert...
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Cervesa, nenes i rock´n´roll

Es pot ser imbècil si és per elecció
però sense fer-ne una religió;
sempre és fotut contentar a tothom
però almenys has d´intentar saber el que vols.

O per desgràcia o potser per sort
hi ha altres coses a part del rock,
no és necessari ser un amargat
per veure quelcom dur d´explicar.

Què té de dolent
parlar de la gent
que no en té prou amb el que veu.

Tant de bo la vida fos,
cervesa, nenes i rock´n´roll.

Es pot parlar d´una tia bona
o d´una terra que es queda sola,
d´aquell vehicle tan imponent
o d´una llengua que es va perdent.

Què té de dolent
no ser indiferent
a les misèries que ens van vencent.

Tant de bo la vida fos,
cervesa, nenes i rock´n´roll.

Català

Com anar al cel i tornar

"Nina de molsa i glaç
que ara em dorms al costat
et llevaràs un dia
amb un cert regust estrany.
Et faràs l´esmorzar,
iogurt amb cereals,
i quan batis la porta
notaràs que tot és fals,
sense fixar-te
que ensopegues amb el gat
ni amb aquell nom
que vas guixar
amb les teves claus,
mig esborrat,

com les paraules
que ja no em parles.

Nina de sucre i fang
que ara jeus al sofà
t´aixecaràs un vespre
pressentint aquest final
I mentre fas el sopar,
llesques de pa torrat,
l´estómac encongit
t´avisarà que s´ha acabat,
sense mirar la foto
de les nostres mans
que ens vam fer un dia
dins el llit en fer-se tard
no fa pas tant,

quan em parlaves
sense paraules.

D´un amor llarg
com anar al cel i tornar;
d´un amor boig

Català

com pluja seca;
d´un amor dolç
com apnellets de pinyons;
d´un amor feréstec
com les pe´l·lícules d´en Truffaut.

Nina de marbre i sal,
un dia em deixaràs
tots els prestatges buits
de roba teva per planxar.
Remenant els records
mentre em faig el dinar,
sopa de maravilla
i un bistec amb poca sal,
sense parar de dir-te
coses amb el cap
com quan dormies
i jo estava desvetllat,
tot enyorant,

quan em parlaves
sense paraules.

Un amor llarg
com anar al cel i tornar;
un amor boig
com pluja seca;
un amor dolç
com panellets de pinyons;
un amor feréstec
com els que surten a les cançons"

Com més et coneixo, més m'agrada el teu gos

Ara em dius que per a tu tot s'ha acabat
però vols que seguim sent amics,
que perdoni tot el mal que m'has fet,
però la vida és així.
No t'has lluït gaire,
si vols que et digui la veritat.
No tant sols ets un covard,
sinó també poc original.

Ara et veig passant carrer avall,
se't veu que estàs molt satisfet.
Estic segura que estàs convençut
que has quedat la mar de bé.
Com si jo no sabés
que el pròxim cop que ens veiem
faràs com qui no em veu,
o com molt em diràs adéu!

I com més et coneixo,
molt més m'agrada el teu gos.
Ell el que sent no ho canvia cada dia,
i quan estima és de debò.

Ara penso quan tot va començar,
i em miraves amb ulls de ruc.
Cada cop que seies al meu costat,
semblava que perdies el cul.
Ara tot ha canviat,
has fet cas als teus amics.
Sortir amb una massa temps
pel que es veu està molt mal vist.

I com més et coneixo,
molt més m'agrada el teu gos.
Ell el que sent no ho canvia cada dia,
i quan estima és de debò.
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Constantí, molta merda i poc vi

Constantí limita a l´est
amb una gran refineria,
que ha omplert de diners
als quatre que ja en tenien.

Però en canvi limita a l´oest
amb un cremador d´escombraries,
disposat a donar pudor
als quatre que no en tenien.

Així quan hi ha vent de ponent
respirem merda artificial,
però en canvi quan és de llevant
la respirem natural.

Constantí, molta merda i poc vi!

Aquí les mobilitzacions
brillen per la seva absència,
qui no està ple de bitllets
és mort o ruc de consciència.

Així les noves generacions
ens podran estar agraïts
per haver-los dut al món
de colorins o mal parits.

Harrisburg i Txernòbil
podeu estar acollonides
que aquí arriba Constantí
i el demés són tonteries.

Constantí, molta merda i poc vi!

Català

Converses de cafè

Encetem una nova baralla
cafè i copa, comença un nou joc.
Ja sabeu que qui perd tot ho paga,
dona´m cartes i explica-m´ho tot.

Diu que el gran d´en Pallàs se separa,
ja en té prou que li esguerrin el front.
Es veu que la petita d´en Cases
va xafar el "Renault" prop del pont.

Converses de cafè
si vols venir a escoltar,
pots dir-hi el teu parer,
si seus podràs jugar.

Ja sabeu pel carrer què fan correr?
que en Puig té el patrimoni embargat,
es passeja en un cotxe de luxe
i la dona espernega al mercat.

He llegit que a Madrid no ens escolten,
aquí ja n´estem farts d´entomar,
som banyuts i paguem el que beuen,
amb Espanya, no res a pelar!

Converses de cafè
si vols venir a escoltar,
pots dir-hi el teu parer,
si seus podràs jugar.

Les cartes van caient
d´una en una al tapet,

Català

el món anem arreglant
a glops de cafè amb llet.

Mentre fem la botifarra
i passem revista al poble
xerrant se´ns mor la tarda,
també anem matant l´estona.
Hem passat ja la setmana
i demà en comença una altra,
però al voltant d´aquesta taula,
el rellotge no hi fa falta.

Converses de cafè
si vols venir a escoltar,
pots dir-hi el teu parer,
si seus podràs jugar.

Les cartes van caient
d´una en una al tapet,
el món anem arreglant
a glops de cafè amb llet.

Converses de cafè

(Si)

Si
Encetem una nova baralla
       Mi
cafè i copa, comença un nou joc.
     Si
Ja sabeu que qui perd tot ho paga,
       Mi         	     Fa#
dóna´m cartes i explica-m´ho tot.
	   Si
Diu que el gran d´en Pallàs se separa,
	 Mi
ja en té prou que li esguerrin el front.
       Si
Es veu que la petita d´en Cases
     Mi  		       Fa#
va xafar el "Renault" prop del pont.

   Si
Converses de cafè
   Mi
si vols venir a escoltar,
     Fa#
pots dir-hi el teu parer,
   Si
si seus podràs jugar.

     Si
Ja sabeu pel carrer què fan córrer?
 	    Mi
que en Puig té el patrimoni embargat,
     Si
es passeja en un cotxe de luxe
     Mi   		  Fa#
i la dona espernega al mercat.
      Si
He llegit que a Madrid no ens escolten,
     Mi
aquí ja n´estem farts d´entomar,
      Si
som banyuts i paguem el que beuen,
    Mi 			Fa#
amb Espanya, no res a pelar!

 Si
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Converses de cafè
   Mi
si vols venir a escoltar,
     Fa#
pots dir-hi el teu parer,
   Si
si seus podràs jugar.

    Si
Les cartes van caient
  Mi
d´una en una al tapet,
   Fa#
el món anem arreglant
  Si
a glops de cafè amb llet.

(Si, Mi, Fa#, Si) (2)

Mentre fem la botifarra
i passem revista al poble
xerrant se´ns mor la tarda,
també anem matant l´estona.
Hem passat ja la setmana
i demà en comença una altra,
però al voltant d´aquesta taula,
el rellotge no hi fa falta.

Converses de cafè...

Les cartes van caient...

Del balcó de casa

Al davant del balcó de casa
a través d´un llençol groguenc
el terrat indolent s´empassa
un sol que és de mel.
La ràdio del bar escampa el Barça
que perd a la mitja part.
Just damunt del balcó de casa
la xiqueta del pis de baix
fa l´amor espantada amb l´home
que s´ha de casar
demà amb sa mare que s´entaula
i l´espera per sopar.
Llavors quan me n´anava
d´algun racó ha vingut
una cançó oblidada
que ha fet que torni a pensar en tu.
Al costat del balcó de casa
la rutina dels quarts de nou
porta els crits d´una veu trencada
que no esquiva els cops.
L´escombra del bar recull el Barça
que ha empatat i de penal.
Jo m´he quedat a casa
pensant si aquesta nit
una cançó oblidada
et fa tornar a pensar en mi.

Català

Descafeïnat

2,3........i

Quan des de petits, plegats,
anàvem a fer mal
per molt que ens arrisquéssim
no t´enxampaven mai.

Sempre al capdavant, manant,
un líder natural,
brillant i sense escrúpuls,
rebel i radical.

Eres molts llest,
vas canviar,
el vermell per
un to més blau.

Descafeïnat com un trist tallat
tebi per fora i per dins glaçat.
Tan triomfador i tan desgraciat,
descafeïnat.

Ara he comprovat, mirant,
la premsa comarcal,
que el trajo i la corbata
ja no et molesten tant.

Fa deu dies t´has casat
amb una de vint anys
que quan no hi ets s´entén amb
el teu assessor fiscal.

A la feina
manes tant,
però els diumenges
no saps qui trucar.

Descafeïnat com un trist tallat,
tebi, insípid i descremat.
Tan triomfador i tan desgraciat,
descafeïnat.

L´altre dia
ens vam trobar:
dos estranys que
no es van saludar.

Descafeïnat és com t´has quedat
tebi per fora i per dins galçat.
Tan triomfador i tan desgraciat,
descafeïnat.

Descafeïnat és com t´has quedat,
tebi, insípid i descremat;
sense principis ni dignitat,
descafeïnat.

Català

Descafeïnat

DESCAFEINAT
-----------
 [Re do#m Do sim Solm fa#m Mi]
[sim Mi La fa#m sim Mi Re-La-Mi La]

             sim     Mi
Quan des de petits plegats
 La         fa#m
anàvem a fer mal
    sim               Mi
per molt que ens arrisquéssim
   fa#m (*)
no t´enxampàven mai.
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               sim    Mi
Sempre al capdavant manant,
   La        fa#m
un líder natural,
   sim             Mi
brillant i sense escrúpols,
  La
rebel i radical.

(La-Mi-Re)     La
          Eres molt llest
(La-Mi-Re)          La
          i vas canviar
(La-Mi-Sol)     fa#m
          el vermell per
Fa        Mi
un to més blau.

        sim                Mi
Descafeïnat com un trist tallat
         La                 fa#m
tebi per fora i per dins glaçat.
           sim              Mi
Tan triomfador i tan desgraciat,
        (Re-La-Mi) La
descafeïnat.

[sim Mi La fa#m sim Mi Re-La-Mi La]

             sim   Mi
Ara he comprovat mirant
   La          fa#m
la premsa comarcal
       sim           Mi
que el trajo i la corbata
   fa#m (*)
ja no et molesten tant.

             sim    Mi
Fa deu dies t´has casat
    La          fa#m
amb una de vint anys
    sim                 Mi
que quan no hi ets, s´entén amb

   La
el teu assessor fiscal.

(La-Mi-Re)     La
          A la feina
(La-Mi-Re)      La
          manes tant
(La-Mi-Sol)           fa#m
          però els diumenges
   Fa          Mi
no saps qui trucar.

        sim                Mi
Descafeïnat com un trist tallat
       La            fa#m
tebi insípid i descremat.
           sim              Mi
Tan triomfador i tan desgraciat,
        (Re-La-Mi) La
descafeïnat.

 [solo] [sim Mi La fa#m sim Mi Re-La-Mi La]
Re        do#m
  L´altre dia
Do          sim
  ens vam trobar:
Solm     fa#m
  dos estranys que
      Mi
no es van saludar.

        sim                 Mi

Descafeïnat és com t´has quedat
         La                 fa#m
tebi per fora i per dins glaçat.
           sim              Mi
Tan triomfador i tan desgraciat,
        fa#m (*)
descafeïnat.

        sim                 Mi
Descafeïnat és com t´has quedat
       La            fa#m
tebi insípid i descremat.
          sim           Mi
sense principis ni dignitat,
        (Re-La-Mi) La
descafeïnat.

[sim Mi La fa#m sim Mi Re-La-Mi La]

--------------------
fa#m (*) opcional

1- 2-----------2
2- 2-----------2
3- 2-----------2
4- 4-----------4
5- 4-----------4
6- 2 2 2 0 2 0 2

diguem que m´estimes

Naino, naino, na...
Bm - F#m - E - F#m (x2)

                 F#m                       Bm
Digue´m que m´estimes encara que sigui un somni,
                  E                              F#m
digue´m que em desitges i et prometo que et creuré.
                 F#m                          Bm
Digue´m que m´enyores i que no et passen les hores,
                  E                       F#m
digue´m que em somies cada nit des de fa temps.

                  Bm           E             F#m
Saps que sé molt bé que un altre t´omple la vida
              Bm          E               F#m
i que no pot ser, que no vols mirar el passat;
                 Bm                       F#m
i ara que he tornat no pretenc trobar-te sola,
            Bm            E         F#m
tan sols tenir-te un cop més al costat.

                  Bm                          F#m
 Digue´m que m´estimes, omple´m el cos de mentides
                     E                      F#m
 només et demano un dia i demà ja hauré marxat.
                 Bm                   F#m
 Sols amb tu podria suportar la melangia
                   E                F#m
 i guarir-me la ferida que m´ha quedat.

Naino, naino, na...
Bm - F#m - E - F#m (x2)

                 F#m                       Bm
Digue´m que m´estimes encara que no t´ho creguis,
                  E                        F#m
digue´m que em desitges i després me n´aniré.
                 F#m                            Bm
Digue´m que m´enyores i et sap greu quan te n´adones,
                  E                     F#m
digue´m que em somies enganya´m encara més.

               Bm         E          F#m
Saps que marxaré i no em tornaràs a veure,
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               Bm            E          F#m
aquest cop pot ser l´últim que m´abraçaràs;
                Bm                           F#m
i en aquest instant recordarem la nostra història,
         Bm             E              F#m
aquell amor que amb el temps s´ha esborrat.

 Digue´m que m´estimes omple´m el cos de mentides...

Saps que marxaré i no em tornaràs a veure...

 Digue´m que m´estimes omple´m el cos de mentides...

Naino, naino, na...    Bm - F#m - E - F#m (x2)

Digue´m que m´estimes

Digue´m que m´estimes
encara que sigui un somni,
digue´m que em desitges
i et prometo que et creuré.
Digue´m que m´enyores
i que no et passen les hores,
digue´m que em somies
cada nit des de fa temps.
Saps que sé molt bé
que un altre t´omple la vida
i que no pot ser,
que no vols mirar el passat;
i ara que he tornat
no pretenc trobar-te sola,
tan sols tenir-te un cop més al costat.
Digue´m que m´estimes,
omple´m el cos de mentides
només et demano un dia
i demà ja hauré marxat.
Sols amb tu podria
suportar la melangia
i guarir-me la ferida
que m´ha quedat.
Digue´m que m´estimes
encara que no t´ho creguis,
digue´m que em desitges
i després me n´aniré.
Digue´m que m´enyores
i et sap greu quan te n´adones,
digue´m que em somies
enganya´m encara més.
Saps que marxaré
i no em tornaràs a veure,
aquest cop pot ser
l´últim que m´abraçaràs;
i en aquest instant
recordarem la nostra història,
aquell amor que amb el temps s´ha esborrat.
Digue´m que m´estimes
omple´m el cos de mentides,
només et demano un dia
i demà ja hauré marxat.
Sols amb tu podria
suportar la melangia
i guarir-me la ferida
que m´ha quedat.

Català

Dins de cada cotxe hi ha un animal

El veus cada dia tan ben pentinat,
amb un gran somriure, tan ben educat.
Però quan puja al cotxe i surt disparat
ja no és el que sembla, ara és Mr. Hyde.

Corre més del compte, va sovint mamat,
mai es posa el cinto de seguretat.
Renega i insulta com un posseït,
per coses que ell fa quasi cada nit.

Sempre són els altres els qui no ho fan bé,
ell es creu l´amo i senyor del carrer.

I és que a cada cotxe segut al volant,
dins de cada cotxe pitjant el pedal,
dins de cada cotxe mirant-se al mirall,
disfressat d´home normal trobareu un animal.

Toca la bocina si algú va molt lent,
però si a ell li toquen, llavors frena més.
Quan troba una dona que no el porta bé
diu sense vergonya: "Dona havia de ser".

Mai he vist una escena tan depriment
com dos conductors en un accident,
l´un es meja l´altre com un gos rabiós.
De ningú és la culpa, ningú està confós.

Sempre són els altres els qui no ho fan bé,
ell es creu l´amo i senyor del carrer.

I és que a cada cotxe segut al volant,
dins de cada cotxe pitjant el pedal,
dins de cada cotxe mirant-se al mirall,
disfressat d´home normal trobareu un animal.

Català

Dissabte

Avui que som dissabte
i que per tant ens hem de barallar,
que quedarem a casa
i arribaràs més de mitja hora tard,
que se´ns faran les tantes
i haurem d´anar de tapes
o a menjar un trist entrepà.
Avui que som dissabte
i que per tant acabarem fatal,
que ja haurem begut massa
i que faràs el ronso per pagar,
que sense pensar gaire
diràs d´anar al local que
a mi no m´ha agradat mai.
Avui que és dissabte
crec que n´estic farta
d´esperar que per fi trobis la manera
de lligar-te la cambrera
d´aquest bar.
Avui que som dissabte
i que per tant hauré de suportar
aguantant la bravada
la conversa avorrida d´un babau,
que marxaré cansada
de mirar-te a la cara
com et regalima el nas.
Avui que és dissabte
crec que n´estic farta
d´esperar que per fi trobis la manera
de lligar-te la cambrera
d´aquest bar.
Avui que és dissabte
sé que n´estic farta
i me´n vaig amb el primer que em doni morbo
que tinc ganes d´un bon "polvo"
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per variar.

Dissimulat

Sol                   Do          Sol             Do
Et vaig conèixer una tarda gris, estava a punt de tirar un penal,
Sol                  Do               Sol       Do
per culpa teva vaig fallar un gol cantat,
Sol                Do           Sol        Do
duies serrell i la bata del col·legi tota bruta de fang,
Sol                     Do          Sol      Do
des d´aquell dia el futbol no m´agradat.
Vaig estimar-te en secret sense gosar ni dir-te "hola, què tal",
prou que ho volia però quedava aturat,
a la parada del bus cada matí arribava a l´hora puntual
nomès per veure´t de lluny allà al davant.
Do                Re
Mai no et vaig poder parlar,
     Sol       Sim   Mim
mai t´ho vaig confessar,
         Do              Re           Sol Mim Do Re
tu vas ser el meu gran amor dissimulat.

Vaig arribar a festejar aquella veïna teva plena de grans
tans sols pel fet de poder tenir-te a prop,
era el millor per fer-la pixar de riure, em sentia especial
però si arribaves em tallava de cop.
Mai no et vaig poder parlar,
mai t´ho vaig confessar,
tu vas ser el meu gran amor dissimulat.
Ahir al matí vaig tornar a trobar-te al Pryca, el teu serrell és igual,
sense poder-ho evitar ens vam creuar,
duies el carro fins dalt ple de salsitxes de porc, pobre animal,
no em vas conèixes i jo em vaig fer el despistat.
Pot ser vam ser afortunats
de mai no haver parlat
a mi les salsitxes mai m´han agradat ...
Pot ser vam ser afortunats
de mai no haver parlat
a mi les salsitxes mai m´han agradat ....
mai m´han agradat ....
mai m´han agradat ....
mai m´han agradat ..........

Català

Domesticada

Que lluny queden els temps de "Saint Germain"
quan els tenies tots darrere teu
com mosques a la mel
mostran-te indiferent
dient que no volies estar lligada

Tastaves el millor de cada plat
saben-te la més maca i popolar
a festes d´amagat
on no era convidat
sempre tornant de bona matinada

Ara t´aixeques a les set per fer-li un cafè amb llet,
domesticada, que lent et passa el temps
domesticada, corrent darrere seu

Va ser qüestió de probabilitats
que trobessis per fi el teu igual
va trigar a fer-te un nen
el que a fer un cigarret
al mes i mig ja et teníem casada

Català

Ara t´aixeques a les set per fer-li un cafè amb llet,
domesticada, que lent et passa el temps
domesticada, corrent darrere seu

Vas tan de cul que no pots ni pensar
Tot el que un dia vas tenir i mai més tornarà

Ara t´aixeques a les set per fer-li un cafè amb llet,
domesticada, que lent et passa el temps
domesticada, corrent darrere seu

domesticada, que lent et passa el temps
domesticada, corrent darrere seu

El candidat

Hola, jo sóc un candidat
a president de la Generalitat
un partit d'aquells que treuen tres-cents vots.
Ja farà un mes que no he dormit
de poble en poble suportant cabdills
envoltat de mil cares, i tan sol
sóc tan lluny de casa i estic sol.

Em sento brut i mal afaitat
aquí a la fonda d'una poble apartat
on tots, sempre voten a Jordi Pujol.
Tinc mal de gola i em roda el cap
la propaganda ja se m'ha acabat
envoltat de mil cares, i tan sol
sóc tan lluny de casa i estic sol.

D'aquí deu dies hauré de tornar
al gris espai que em dóna de menjar
una antiga immobiliària que vol plegar.
Ensenyo pisos apedaçats
on la pintura vol tapar els forats
de nit quan torno a casa estic tan sol
tan a prop de casa però tan sol.

Hola sóc jo el candidat
a president de la Generalitat
us demano el vot si us plau, per caritat.

----------------------------------------------------------------

[Do][Rem][Sib]
[Do][Rem][Sol]

[Fa]Hola, jo sóc un candidat
a [Sib]president de la Generalitat
un par[Fa]tit d'aquells que [Rem]treuen tres-cents [Sib]vots.
Ja farà un mes que no [La]he dormit
[Rem]de poble en poble supor[Fa]tant cabdills
[Do]envoltat de mil cares, i tan [Rem]sol
[Sib]sóc tan lluny de casa i estic [Do]sol.

[Do][Rem][Sib]
[Do][Rem][Sol]

[Fa]Em sento brut i mal afaitat
aquí[Sib] a la fonda d'una poble apartat
on tots[Fa], sempre voten [Rem]a Jordi Pu[Sib]jol.
Tinc mal de gola i em [La]roda el cap
[Rem]la propaganda ja se [Fa]m'ha acabat
[Do]envoltat de mil cares, i tan [Rem]sol
[Sib]sóc tan lluny de casa i estic [Do]sol.

[Do][Rem][Sib]
[Do][Rem][Sol]

[Fa][Fa][Sib[Sib]
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[Fa][Rem][Sib][Sib]
[Sib][La][Rem][Fa]
[Do][Do][Rem][Rem]
[Sib][Sib][Do][Do]

[Do][Rem][Sib]
[Do][Rem][Sol]

[Fa]D'aquí deu dies hauré de tornar
al [Sib]gris espai que em dóna de menjar
una [Fa]antiga immobi[Rem]liària que vol [Sib]plegar.
Ensenyo pisos a[La]pedaçats
[Rem]on la pintura vol ta[Fa]par els forats
[Do]de nit quan torno a casa estic tan [Rem]sol
[Sib]tan a prop de casa però tan [Do]sol.

[Do][Rem][Sib]
[Do][Rem][Sol]

[Fa]Hola sóc jo el candidat
a [Sib]president de la Generalitat
us [Fa]demano el vot si us [Rem]plau, per cari[Sib]tat.

El meu veí de sota

El meu veí de sota
és un bon jan recent jubilat.
Va néixer a prop de Ronda,
un petit poble que no ha oblidat.

Vingué per ser manobre
farà ja més de trenta-sis anys.
Més tard portà la dona
i van obrir un bar restaurant.

Malgrat tots els problemes
tingueren dos brivalls
que van pujar amb penes
esforços i treballs.

El meu veí de sota era del PSUC,
va lluitar per el nostre país vençut.
En va aprendre la llengua a estones
i malgrat venir de fora
em va ensenyar que és ser català.

El meu veí de sota
recorda el fill gran mort pel cavall
mentre el petit esmorza
intolerància i odi racial.

El noi ha sortit fatxa
violent i amb res al cap.
Disfruta fotent canya
als pobres immigrants.

El meu veí de sota ara no surt
creu que el que ell representa no té futur.
Mentre para la taula pensa:
"Després de tanta feina
no és just que em senti tan derrotat".

El meu veí de sota ara no surt,
creu que el que ell representa no te futur.
No sap que no va fer bé i pensa:
"De que ha servit la feina
si ara tinc a casa
tot el que jo odiava
 i vaig combatre durant tants anys".

Català

El meu veí de sota

[Si Fa# Mi Fa#] 2

Si   Fa# Mi      Fa#
  El meu veí de sota
Si    Fa#    Mi      Fa#
  és un bon jan recent jubilat.
Si    Fa#    Mi      Fa#
  Va néixer a prop de Ronda,
Si   Fa#   Mi
  un petit poble que no ha oblidat.

[Si Fa# Mi Fa#] (*1)

[Si Fa# Mi Fa#]
  Vingué per ser manobre
[Si Fa# Mi Fa#]
  farà ja més de trenta-sis anys.
[Si Fa# Mi Fa#]
  Més tard, portà la dona
[Si Fa# Mi Fa#]          Si
i van obrir un bar restaurant.

                  Fa#
     Malgrat tots els problemes
sol#m          La
     tingueren dos brivalls
Mi            Fa#
     que van pujar amb penes
Mi            Fa#
     esforços i treballs.

Si       Fa#   sol#m Fa#       Si
  El meu veí de sota era del PSUC,
         Fa#        sol#m  Fa#     Si
  va lluitar per el nostre país vençut.
         Fa#        sol#m       Fa#
  En va aprendre la llengua a estones
Mi
  i malgrat venir de fora
Fa#                             Si  (*2)
  em va ensenyar què és ser català.

[Si Fa# Mi Fa#]
  El meu veí de sota
[Si Fa# Mi Fa#]
  recorda el fill gran mort pel cavall
[Si Fa# Mi Fa#]
  mentre el petit esmorza
[Si Fa# Mi Fa#]        Si
  intolerància i odi racial.

            Fa#
  El noi ha sortit fatxa
sol#m           La
  violent i amb res al cap.
Mi         Fa#
  Disfruta fotent canya
Mi           Fa#
  als pobres immigrants.

Si       Fa#   sol#m Fa#     Si
  El meu veí de sota ara no surt
         Fa#               sol#m Fa#     Si
  creu que el que ell representa no té futur.
         Fa#     sol#m Fa#
  Mentre para la taula pensa:
Mi
  "Després de tanta feina
Fa#
  no és just que em senti tan derrotat".

[Si Fa# Mi Fa#] 2
Solo [Mi Fa# sol#m La  Mi Fa# sol#m Fa#]

Si       Fa#   sol#m Fa#     Si
  El meu veí de sota ara no surt

Català
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         Fa#               sol#m Fa#     Si
  creu que el que ell representa no té futur.
         Fa#       sol#m    Fa#
  No sap què no va fer bé i pensa:
Mi
  "De què ha servit la feina
Fa#
  si ara tinc a casa
Mi
  tot el que jo odiava
Fa#                            Si   (*2)
  i vaig combatre durant tants anys".

  (*)  Riff 1
1- ------  |  ------  | -------  | -------------
2- ------  |  ------  | -------  | -------------
3- 6*>8 6* |  6*>8 6* |  6*>8 6* |  4 6 4 6*>8 6
4- ------  |  ------  | -------  | -------------
5- ------  |  ------  | -------  | -------------
6- ------  |  ------  | -------  | -------------

  (*)  Riff 2
1- ------  |  --------  | -------  | ----------------------
2- ------  |  --------  | -------  | ----------------------
3- 6*>8 6* |  6*>8 4 6* |  6*>8 6* |  4 6*>8*>6*>8*>6*>8*>6
4- ------  |  --------  | -------  | ----------------------
5- ------  |  --------  | -------  | ----------------------
6- ------  |  --------  | -------  | ----------------------

Ella m´estima

Ella m´estima tot i que no en tinc ni cinc,
i que no sàpiga cuinar o conduir.
Sap que quan em llevo tinc molta mala llet,
i ho perdo tot, massa sovint, el que no és meu.
Però ella m´estima,
no sé per què.
Ella m´estima
i a la merda el demés.
Sap que soc molt dropo quan m´he d´aixecar,
i que tot ho deixo pel dia de demà.
Sap que mai escolto el que ella m´ha dit,
i si té son, quan som al llit jo vull llegir.
Però ella m´estima,
no sé per què.
Ella m´estima
i a la merda el demés.
Jo no tinc cap més solució
que aguantar la meva imperfecció,
però no sé com em pot suportar
i aguantar cada dia al meu costat.
Però ella m´estima,
no sé per què.
Ella m´estima
i a la merda el demés.

Català

Em fa riure

La Re Mi Re
La        Re            Mi   Re
El meu xicot no és molt alt,
té massa panxa i poca patilla,
però té un encant especial
i és que sempre em fa riure.
Ja sé que és un noi molt normal
no té els ulls clars ni un xalet a les illes
però em mira i em sento important
i a més em fa riure.

Català

Sim             Do#m
Quan sóc sola a casa
        Re                  Mi
i el silenci em rosega per dintre,
Sim          Do#m
arriba i m´abraça
          Re                      Mi
i a l´instant ens porten com dos nens petits,
Re                        Mi
un damunt de l´altre estirants al llit,
Re                                           Mi
vull resseguir el seu somriure amb els meus dits.
Baixem abraçats fent merder
ens fotem de les dones que ens miren
ens anem grapejant pel carrer,
ens besem i ens ve el riure.
Quan sóc sola a casa
i el silenci em rosega per dintre,
arriba i m´abraça
i a l´instant ens porten com dos nens petits,
un damunt de l´altre estirants al llit,
vaig resseguint amb els dits el seu somrís.
Ja sé que no és sempre un bon jan,
té els seus rampells i les seves manies
però se perquè l´estimo tant
perquè sempre em fa riure.

En tinc disset

Do              Sol  Fa       Sol         Do
Sols en tinc disset, no tinc edat pel carnet,
                Sol
però en tinc disset,
Fa           Sol             Do
cada dia em faig un xic més vell.

Fa               Sol                Fa
Haig d´arribar a casa abans de les deu.
                 Sol                Fa
Si invento una excusa ningú se la creu,
                         Sol
i a casa no puc alçar la veu.

Do              Sol  Fa            Sol
Sols en tinc disset, diuen que n´hauria
            Do                 Sol
d´estar content, perquè als disset
Fa                   Sol           Do
sembla que és quan t´ho passes més bé.

Fa             Sol                 Fa
Però jo no ho acabo de veure molt clar
            Sol                    Fa
amb tota la merda que haig d´estudiar
                       Sol
sense saber si em servirà.

Fa      Sol Do                Sol
En tinc disset, tinc cara de préssec.
Fa      Sol Do               Sol
En tinc disset, estimo de pressa.
Fa      Sol Do                 Sol
En tinc disset, i tinc tanta pressa,
         Fa       Sol  Fa       Sol
en veure cada dia més, cada dia més.

Català

En tinc disset

Sols en tinc disset, no tinc edat pel carnet,
però en tinc disset,
cada dia em faig un xic més vell.

Haig d´arribar a casa abans de les deu.
Si invento una excusa ningú se la creu,

Català
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i a casa no puc alçar la veu.

Sols en tinc disset, diuen que n´hauria
d´estar content, perquè als disset
sembla que és quan t´ho passes més bé.

Però jo no ho acabo de veure molt clar
amb tota la merda que haig d´estudiar
sense saber si em servirà.

En tinc disset, tinc cara de préssec.
En tinc disset, estimo de pressa.
En tinc disset, i tinc tanta pressa,
en veure cada dia més, cada dia més.

És hora de tormar a casa

Malalties per rencança d´aire
Nits estranyes de resaca i mala maror;
Mil raons per posar distància
Entre mi i aquesta terra feta presó

Començar en un altre lloc
On no sàpiguen qui sóc,
Recobrar aqull dolç plaer
D´amagar-me i observar a la grnt.

Pasa el temps i el vi de la nostàlgia
Que engoleixes per las tardes quan es
fa fosc
Va recuperant per art de màgia
Gestos oblidats, sorolls i sertes olors

Iel mateix que en ba portar
Aanar-me´n nord enllà
Ara tè un perdut encant
Un avís que ja arriba el meu dia
perquè

Content
Enfilo les escales del tren,
És hora de tormar a casa.
Content
Vull retrobar-me amb la meva gent
I veure´ls iguals però digerents

Porto a les otxaques mil adreces
Plenas de records que amb el temps
s´esborraran,
Com aquells colors de fotos vellas
que per treure´m l´enyorançc mirava
allà.

I tot i que el mes entrant
Pensaré ja en fotre el camp,
Ara em moro per tormar;
El sotrac damunt la via marca el ritme
perquè

Content
Enfilo les escales del tren,
és hora de tornar a casa.
Content vull retrobarme amb la
meva gent
Iveure´ls iguals però diferents.

Català

És hora de tornar a casa

És hora de tornar a casa -
ELS PETS
Disc: SOL (1999)
LA                fa#m,
Malalties per mancança d´aire,
RE                       MI                       LA
nits estranyes de ressaca i mala maror;
                               fa#m
mil raons per a posar distància
RE                         MI             LA
entre mi i aquesta terra feta presó.
fa#m                   RE
Començar en un altre lloc
     MI                      LA
on no sàpiguen qui sóc,
fa#m                           RE
recobrar aquell dolç plaer
MI
d´amagar-me i observar la gent.
Passa el temps i el vi de la nostàlgia
que engoleixes per les tardes quan es fa fosc
vas recuperant, per art da magia,
gestos oblidats. sorolls i certes olors.
I el mateix que em va portar
a anar-me´n nord enllà
ara té un perdut encant,
un avís de que ja arriba el meu dia perquè
LA
content
fa#m                           RE
enfilo les escales del tren,
MI
és hora de tornar a casa.
LA
Content
fa#                                           RE
vull retrobar-me amb la meva gent,
      MI                                    LA
i veure´ls iguals però diferents.
Porto a les butxaques mil adreces
plenes de records que amb el temps s´esborraran,
com aquells colors de fotos velles
que per treure´m l´enyorança mirava allà.
I tot i que el mes entrant
pensaré ja en fotre el camp,
ara em moro per tornar; el sotrac damunt la via
marca el ritme perquè
content enfilo les escales del tren,
és hora de tornar a casa.
Content vull retrobar-me amb la meva gent,
i veure´ls iguals però diferents.
Cntent enfilo les escales del tren,
És hora de tornar a casa.
Content vull retrobar-me amb la meva gent
I veure’ls iguals però diferents.

Català

És hora de tornar a casa

(Tota l&#8217;estona La Fa#m Re Mi)

Intro:  La Fa#m Re Mi       (x2)

La Fa#m Re
Malaties per mancança d&#8217;aire,
Mi La
nits estranyes de ressaca i mala maror.
Fa#m Re
Mil raons per posar distància
Mi
entre mi i aquesta terra feta presor.

Català
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Començar en un altre lloc,
on no sapiguen qui sóc,
recobrar aquell dolç plaer
d&#8217;amagar-me i observar la gent.

Passa el temps i el vi de la nostàlgia
que engoleixes per les tardes quan es fa fosc,
va recuperant per art de màgia
gestos oblidats, sorolls i certes olors.

I el mateix que em va portar
a anar-me&#8217;n nord enllà
ara té un perdut encant:
un avís de que ja arriba el meu dia perquè...

Content enfilo les escales del tren,
és hora de tornar a casa,
content, vull retrobar-me amb la meva gent,
vull veure&#8217;ls iguals però diferents.

(La Fa#m Re Mi)

Porto a les butxaques mil adreces
plenes de records que amb el temps s&#8217;esborraran,
com aquells colors de fotos velles,
que per treure&#8217;m l&#8217;enyorança mirava allà.

I tot i que el més entrant
pensaré ja en fotre el camp,
ara em moro per tornar;
al sotrac damunt la via
marca el ritme, perquè...

Content, enfilo...

Content, enfilo...

La Fa#m Re Mi(x2)

És hora de tornar a casa

ES HORA DE TORNARA CASA
-----------------------

Introducció: A F#m D E (x2)

(1)
A                 F#m           D
Malalties per mancança d´aire,
                     E                 A
nits estranyes de ressaca i mala maror.
                 F#m             D
Mil raons per a posar distància
                   E
entre mi i aquesta terra feta presó.

(2)
A      F#m                D
Començar en un altre lloc,
       E              A
on no sàpiguen qui sóc,
      F#m                D
recobrar aquell dolç plaer
       E
d´amagar-me i observar la gent.

(1)
Passa el temps i el vi de la nostàlgia
que engoleixes per les tardes quan es fa fosc,
va recuperant per art de màgia
gestos oblidats, sorolls i certes olors.

Català

(2)
I el mateix que em va portar
a anar-me´n nord enllà
ara té un perdut encant,
un avís de que ja arriba el meu dia perquè

(1)
Content, enfilo les escales del tren,         |
és hora de tornar a casa,                     | Tornada
content, vull retrobar-me amb la meva gent,   |
vull veure´ls iguals però diferents.          |

A F#m D E (introducció x1)

(1)
Porto a les butxaques mil adreces
plenes de records que amb el temps s´esborraran,
com aquells colors de fotos velles,
que per treure´m l´enyorança mirava allà.

(2)
I tot i que el mes entrant
pensaré ja en fotre el camp,
ara em moro per tornar;
el sotrac damunt la via
marca el ritme perquè

Content, enfilo...
Solo guitarra: D A A7   D A A7   D F#m   Bm E

Content, enfilo...

A F#m D E (x2)

És hora de tornar a casa

ES HORA DE TORNAR A CASA (Els Pets)

Malalties per mancança d´aire, nits estranyes de ressaca i mala maror; mil raons per a
posar distància entre mi i aquesta terra feta presó. Començar en un altre lloc on no
sàpiguen qui sóc, recobrar aquell dolç plaer
d´amagar-me i observar la gent.
Passa el temps i el vi de la nostàlgia
que engoleixes per les tardes quan es fa fosc
va recuperant, per art de màgia, gestos oblidats, sorolls i certes olors.
I el mateix que em va portar a anar-me´n nord enllà ara té un perdut encant,
un avís de que ja arriba el meu dia perquè
content enfilo les escales del tren,
és hora de tornar a casa.
Content vull retrobar-me amb la meva gent
i veure´ls iguals però diferents.
Porto a les butxaques mil adreces plenes de records que amb el temps s´esborraran,
com aquells colors de fotos velles
que per treure´m l´enyorança mirava allà.
I tot i que el mes entrant pensaré ja en fotre el camp, ara em moro per tornar; el sotrac
damunt la via marca el ritme perquè
Content enfilo les escales del tren, és hora de tornar a casa.
Content vull retrobar-me amb la meva gent
i veure´ls iguals però diferents.

Català

és hora de tornar a casa

Malalties per mancança d´aire,
nits estranyes de ressaca i mala maror;
mil raons per a posar distància
entre mi i aquesta terra feta presó.

Començar en un altre lloc
on no sàpiguen qui sóc,

Català
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recobrar aquell dolç plaer
d´amagar-me i observar la gent.

Passa el temps i el vi de la nostàlgia
que engoleixes per les tardes quan es fa fosc
va recuperant, per art de màgia,
gestos oblidats, sorolls i certes olors.

I el mateix que em va portar
a anar-me´n nord enllà
ara té un perdut encant,
un avís de que ja arriba el meu dia perquè

content enfilo les escales del tren,
és hora de tornar a casa.
Content vull retrobar-me amb la meva gent
i veure´ls iguals però diferents.

Porto a les butxaques mil adreces plenes de records que amb el temps s´esborraran,
com aquells colors de fotos velles
que per treure´m l´enyorança mirava allà.

I tot i que el mes entrant
pensaré ja en fotre el camp,
ara em moro per tornar;
el sotrac damunt la via marca el ritme perquè

Content enfilo les escales del tren,
és hora de tornar a casa.
Content vull retrobar-me amb la meva gent
i veure´ls iguals però diferents.

Espurnes de coratge

ESPURNES DE CORATGE

"Tot just és un noi,
no pas cap heroi
ni tan sols valent,
però com tanta gent
lluita cada dia,
empenyent la vida
des d´una cadira.

Una dona gran
vol tirar endavant;
un món enfonsat,
el cos esquinçat,
sola i tan cansada,
quant de temps encara
ha d´estar espantada?

Del fons del cor treuen espurnes de coratge
per fer més dolç i planer aquest viatge.
No han triat un camí curt o llarg,
ni que sigui tan fost i amarg!

Ell viu al carrer,
dorm en un caixer,
no vol caritat,
només dignitat;
cerca aquell respecte
que una nit va perdre
en un joc infecte.

Ella seu al llit,
el cor encongit,
el pis és tan gran
sense el seu amant;
va dir que marxava,
que l´amor s´acaba
i no l´esperava.

Català

Del fons del cor treuen espurnes de coratge
per fer més dolç i planer aquest viatge.
No han triat un camí curt o llarg,
ni que sigui tan dolç i amarg".

Està plovent

(1)
Do        Fa               Do
Està plovent i no tinc cap pressa.
Do        Fa               Do
Està plovent i no tinc pas son.
Fa       Sol       Do           La
No tinc paraigües, però m´és igual.
Fa       Sol                  Do
Està plovent però em vull mullar.
(1)
La meva ment necessita aigua fresca
i el pensament vull refrigerar.
No tinc paraigües, però m´és igual
Està plovent però em vull mullar.
Mi          Lam
No em doneu solucions,
Mi      Lam
no vull raons
Re                 Sol Do Sol
no més problemes d´emocions.
(1)
Sento l´olor a terra mullada
és el millor per refrescar el cap.
No tinc paraigües, però m´´es igual.
Està plovent, però em vull mullar.

Català

Estàs perdut

Tanques la porta sense fer cap soroll,
tres bots i ja ets a fora.
Les mans a la butxaca per si hi ha sort,
però saps que no tens ni bola.
Comences a estar fart de tant d´estudiar.
Qui no treballa no cobra.
Hauràs d´esperar que esquitxi la mamà
i et foti un sermó d´una hora.
Estàs perdut, estàs perdut, estàs perdut!

Baixes la costa de la Creu caminant.
Saludes a una senyora.
Et diuen que l´Anna t´estava buscant
ja quasi que fa mitja hora.
La trobes asseguda al racó del bar,
no fa gaire bona cara.
Et diu que li hauria d´haver arribat
ja fa més d´una setmana.
Estàs perdut, estàs perdut, estàs perdut!

Ara ets a casa, és tard i no tens pas son,
el cap et dóna 100 voltes.
Intentes trobar alguna solució,
però per ara no la trobes.
Tots els problemes que tenies abans,
ara et semblen poca cosa.
Tens por i la gola se t´està assecant.
No ho vols dir però saps de sobres,
que estàs perdut, estàs perdut, estàs perdut!
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estúpidament

Sé que la feina em va xuclant
la vida per un sou,
i que festejo per no quedar-me sol.

Sé que la tele és tan banal
que em fot de mala llet
i que els amics es casen i truquen menys

I tot i així hi ha dies en que
entre la gent i els crits
sense motiu i estúpidament
crec que sóc feliç

Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure,
sense cap perquè,
tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna
vull estar content.

Sé que el futur que m´han pensat
és dòcil i global
i que al final qui guanya sempre és el blanc.

I és que si ho penses tot plegat
o et deprimeix o et cou
però és massa fàcil i a més no porta enlloc.

Per això cada dia al carrer
m´enfronto als enemics
sense motius i estúpidament
amb un gran somrís.

Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure,
però sóc molt conscient
que també vull canviar les coses que m´amoïnen
per estar content.

Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure,
sense cap perquè,
tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna
vull estar content.

Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure,
però sóc molt conscient
que també vull canviar les coses que m´amoïnen
per estar content.

Català

Estupidament feliç

Sé que la feina em va xuclant
la vida per un sou,
i que festejo per no quedar-me sol.

Sé que la tele és tan banal
que em fot de mala llet
i que els amics es casen i truquen menys

I tot i així hi ha dies en que
entre la gent i els crits
sense motiu i estúpidament
crec que sóc feliç

Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure,
sense cap perquè,
tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna
vull estar content.

Sé que el futur que m´han pensat
és dòcil i global
i que al final qui guanya sempre és el blanc.

Català

I és que si ho penses tot plegat
o et deprimeix o et cou
però és massa fàcil i a més no porta enlloc.

Per això cada dia al carrer
m´enfronto als enemics
sense motius i estúpidament
amb un gran somrís.

Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i riure,
sense cap perquè,
tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna
vull estar content.

estupidament feliç

ESTUPIDAMENT FELIÇ

Re	   Mi	   La   Re
Sé que la feina em va xuclant
Re      Mi     La (La7)
la vida per un sou
Re       Mi   La       Re      Mi
i que festejo per no quedar-me sol.
Re        Mi      La   Re
Sé que la tele és tan banal
Re            Mi    La (La7)
que em fot de mala llet
Re   	   Mi       La	     Re
i que els amics es casen i truquen menys.
Fa#m               Re
I tot i així hi ha dies en que
Mi                   La
entre la gent i els crits
Fa#m   Do#m    Fa#m Do#m
sense motiu i estúpidament
Si m          Mi
crec que sóc feliç

        	Re      Mi         La         Si m
Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure,
Re    Mi    La
sense cap perquè,
                Re      Mi         La  Si m
tinc ganes d´oblidar el que sempre m´amoïna
Re    Mi     La
vull estar content.

Re         Mi       La     Re
Sé que el futur que m´han pensat
Re      Mi   Re
és dòcil i global

Re        Mi        La     Re          Mi
i que al final qui guanya sempre és el banc.
Re              Mi    La    Re
I es que si ho penses tot plegat
Re      Mi          La (La7)
o et deprimeix o et cou
Re            Mi    La      Re        Mi
però es massa fàcil i a més no porta enlloc.
Fa#m          Re            Mi      	    La
Per això cada dia al carrer m´enfronto als enemics
Fa#m   Do#m    Fa#m  Do#m
sense motius i estúpidament
Si m         Mi
amb un gran somrís

Tinc ganes de cantar...
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Et miro i dorms

Quan cada dimarts
em preguntes si estàs grassa,
quan truques plorant
i em dius el que et passa.

Quan burxant-te el nas
em parles d´un lloc d´Àsia
i dius que te´n vas,
et miro i m´agrades.

Quan tot es mou
es mou per tu,
quan tot és nou
ho veig sempre amb tu.
Quan no tinc son et tinc a tu,
et miro i dorms.

Quan fas el posat
que sé que fas quan t´enfades,
si perdo les claus
una altra vegada.

Quan riem plegats
per coses que no fan gràcia
o estem emprenyats,
et miro i m´agrades.

Quan tot es mou
es mou per tu,
quan tot és nou
ho veig sempre amb tu.
Quan no tinc son et tinc a tu,
et miro i dorms.

Català

Fàcil

FÀCIL

Tardes de pluja, roba de colors,
la teva esquena nua dins l´aigua,
dos o tres notes d´aquella cançó
que ho tornen tot
tan fàcil.

Capses de fusta, vint-i-dos petons,
nits a la fresca, una de cada,
les teves cuixes sota els meus llençols
que ho tornen tot
tan fàcil.

Tanta ressaca per tan poc alcohol,
matins de vermut i diari.
Coses menudes,
petites engrunes,
eclipsis de lluna,
tresors que et caben a la ma.

Una mirada, hores sense son,
gust de maduixa en els teus llavis,
trossos de vida sense cap valor
que ho tornen tot
tan fàcil.

RETIRADA

Se´m fa estrany no se el darrer
de marxar cap a dormir
quan ja hem xerrat de tot
entre quatre bons amics

Castellà

i el sol ens pica fort
ben bé cap a mig matí.

Gairebé ja ni em conec
quan fa dies que no dic
"posa-me´n un altre, Quim,
que me´n vaig però ara vinc!"
mentre al vater tancat
m´ensumo la dignitat

I soc aquí per fer memòria
em pots fer molt de cas o gens
però recorda aquesta història:
una retirada a temps
sempre és una victòria.

Ja no em perdo com abans
per racons caus i forats
de les nits sense final
seguint un deliri fals
que amb el temps em va portar
cap a un excés fatal.

No calia córrer tant,
una treva em deia el cos,
que comences a ser gran
i arribaren amb les pors
les angoixes i tristors
i tot es va anant fent fosc.

I sóc aquí per fer memòria
em pots fer molt de cas o gens
però recorda aquesta història:
una retirada a temps
sempre és una victòria.

Fàcil

FÁCIL (Gavaldà)

Sol do re

Sol                              do
Tardes de pluja, roba de colors,
Sol                          do                re
La teva esquena nua dins l’aigua,
Sol                              do
Dos o tres notes d’aquella cançó
sol
Que ho tornen tot
do
Tan fàcil. (x2)

Capses de fusta, vint-i-dos petons,
Nits a la fresca, una de cada,
Les teves cuixes sota els meus llençols
Que ho tornen tot
Tan fàcil.

re
Tanta ressaca per tan poc alcohol,
Sol               re                do
Matins de vermut i diari.
do
Coses menudes,
re
petites engrunes,
sol
Eclipsis de lluna
Do                                           re
Tresors que et caben a la mà.

Una mirada, hores sense son,
Gust de maduixa en els teus llavis,
Trossos de vida sense cap valor
Que ho tornen tot
Tan fàcil.
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sol
Que ho tonen tot
Do                  sol
Tan fàcil.

Faig saber

FAIG SABER

"Jo, Joan Coll i Serraima,
veí de Vinarós,
casat amb Cinta
Gasoliva i Ventós,
fa 61 anys.

Pare d´una sola filla
que viu a Montfalcó,
amb un taxista
que mai se l´ha estimat,
ni ens han donat néts.

Jubilat
i amb el temps lliure
dedicat a un tros
de terra on planto quatre cols.

Faig saber que ahir al migdia
després d´un any rabiós de malaltia,
la dona del meu cor,
em va deixar sol.

I en aquesta nit estranya
convençut, he pres la decisió.

No hi ets,
t´extranyo (x3)

No, no, no.

Jo, Joan Coll i Serraima,
en plenes facultats
mentals i físiques
declaro que me´n vaig
amb el meu amor".

Català

Faig saber

DO                   FA
Jo, Joan Coll i Serrahima,
           DO
veí de Vinarós,
          FA
casat amb Cinta
              DO
Gasoliva i Ventós,
           FA
fa seixanta-un anys.

Pare d´una sola filla
que viu a Montfalcó,
amb un taxista
que mai se l´ha estimat,
ni ens han donat néts.

SOL
Jubilat
      FA
i amb el temps lliure

Català

SOL
dedicat
      FA
a un tros de terra on planto quatre cols.

Faig saber que ahir al migdia
després d´un any rabiós de malaltia,
la dona del meu cor,
em va deixar sol.

I en aquesta nit estranya
convençut, he pres la decisió.

DO
No hi ets,
    FA
t´estranyo (x3)

No, no, no.

Jo, Joan Coll i Serrahima,
en plenes facultats
mentals i físiques
declaro que me´n vaig
amb el meu amor

Feliç

Que des que comença el dia
fins a l´hora de dormir
una veu tendra i senzilla
endolceixi el teu camí.

Que malgrat les ganes boges
de trucar-te que ara tinc
cap paraula, cap penyora,
entorpeixi el teu destí.

Que la sort que ara et gira l´esquena
et retorni l´amor que fins ara només has donat.

Que les hores compartides
et provoquin un somrís;
ara que ja no m´estimes
tan de bo siguis feliç.

Ara que ja no m´estimes
per favor, sigues feliç.  

Català

Feliç

Que des que comença el dia
fins a l’hora de dormir,
una veu tendra i senzilla
endolceix el teu camí

Que malgrat les ganes boges
de trucar-te que ara tinc,
cap paraula cap enyora
entorpeix el teu destí

Que la sort que ara et gira l’esquena
et retorni l’amor que fins ara has donat

Que les hores compartides
et provoquin un somrís,
ara q ja no m’estimes
tant de bo siguis feliç,
ara que ja no m’estimes
Per favor sigues feliç

Català
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Feliç

que des que comença el dia
fins a l´hora de dormir
una veu tendre i sencilla
endolceixi el teu camí

que malgrat les ganes bojes
de trucarte que ara tinc
cap paraula cap penyora
entorpeixi el teu destí

que la sort que ara et gira l´esquena
et retorni l´amor que fins ara has donat

que les hores compartides
 et provoquin un somris
ara que ja no m´estimes
tant de bo siguis feliç

ara que ja no m´estimes
per favor sigues feliç

Català

Feliç

FELIÇ

Que des que comença el dia
fins a l´hora de dormir
una veu tendra i senzilla
endolceixi el teu camí.

Que malgrat les ganes boges
de trucar-te que ara tinc
cap paraula, cap penyora,
entorpeixi el teu destí.

Que la sort que ara et gira l´esquena
et retorni l´amor que fins ara només has donat.

Que les hores compartides
et provoquin un somrís;
ara que ja no m´estimes
tan de bo siguis feliç.

Ara que ja no m´estimes
per favor, sigues feliç.

Català

Feliç

ELS PETS
===========

FELIÇ
-----

Transcrita per: Jordi Torres Montañez; Suggeriments: w_zell@hotmail.com

E   A     B       E  x2

E       A     B       E
(1)que des que comença el dia
fins a l´hora de dormir
una veu tendre i senzilla
endolceixi el teu camí

E     A       B     E  x2

Català

(1)que malgrat les ganes bojes
de trucarte que ara tinc
cap paraula, cap penyora
entorpeixi el teu destí

E     A       B     E  x2

C#m           A       B       E
que la sort que ara et gira l´esquena
C#m         A       B         C#m      E
et retorni l´amor que fins ara has donat

E      A        B       E x4

(1)que les hores compartides
et provoquin un somrís
ara que ja no m´estimes
tant de bó siguis feliç

ara que ja no m´estimes
per favor sigues feliç

Per tocar-la com l´original, posa la celleta en el segon trast, i toca la cançó fent els acords:
D/A   G   A  D   i l´acord de C#m com a Bm

Fins a la soca dels ous

Aquí els tenim acusant-nos amb el dit
Des de les seves butaques,
Progrés amnèsics i “hippies” reciclats
Obsequiant-nos amb lliçons de franc.

Quina gran exemple ens doneu
Quan ara representeu
Tot el que abans rebutjàveu
Que n’és de fàcil posar-se a criticar
Des de casa amb el whisky a la mà.

Com podeu tenir les penques
D’intentar donar-nos lliçons de moral,
Si no som més que un reflex
D’aquest món que aneu deixant
Tant podrit que ens fa cridar que n’estem
Fins a la soca dels ous.

Per quins set sous exigiu ser respectats
Si per part vostra som acusats
De drogoaddictes, materialistes,
Dropos i a més de pèssims estudiants.

Però per ser dropo fa falta
Una feina per poder exercitar
I com podem creure en els estudis
Que no són els que hem triat
I que tan sols serviran per fotre’ns
Sota la soca dels ous.

I és cert que som drogoaddictes
Però no pas del que esteu imaginant
Sinó de la vostra filla
Agenollada i feliç
Amb els llavis ben humits llepant-nos
Entre la soca dels ous.
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Gent gran

Asseguda al costat d´un llit estrany
ella es mira
d´una capsa cansada de guardar
fotografies
les mirades d´uns nens que riuen, ben aferrats
a una dona amb la fesomia que de seguir li és familiar.
Cap al tard quan baix van arribant
les visites
ella posa la ràdio forta i fa
com qui té amigues.
El fill gran la trucaba, però ara ella no hi sent;
la petita amb tanta canalla no té temps.
Gent gran,
procura no fer nosa,
tirant amb poca cosa.
Els reis els portaran per Nadal
reuma i soledat
com cada any.
Amoïnada perquè no troba enlloc
les sabatilles
pensa que necessita més petons
i menys pastilles.
En veu alta recorda coses i parla amb ell
que l´escolta des de la vall del riu vermell.
Gent gran,
procura no fer nosa,
tirant amb poca cosa.
Els reis els portaran per Nadal
reuma i soledat
com cada any.

Català

Gran

Si després de sortir de nit
et promets que has de suprimir
les ressaques
i redescobrir el Vichy;
si cada visita al mirall
sols serveix per agafar una
enrabiada
o treure´t un pèl blanc;
si ja quasi no recordes l´ansietat
d´esperar aquella trucada d´amagat
i et preguntes què ha passat,
serà que t´has fet gran.
Si dediques més de la meitat
del que parles per recordar
velles glòries
o quan vas fer el soldat;
si a l´estant damunt el sofà
veus com es van amuntegant
els projectes
que mai es compliran;
si de cul de mal seient ara has passat
a ser el màxim exponent d´un casolà
i et preguntes què ha passat,
serà que t´has fet gran.

Català

Has canviat

Amb el teu trajo de pana,
el Destino sota el braç
i les xolles que et tapaven les orelles.

Anaves de "mani" en "mani",
sempre sorties calent
i a la nit, mentre sopaves, posaves la BBC.

Volies tenir el dret de fer servir el català;
tants cops vas demanar el canvi que ara
amb l´exemple has predicat.

I és que tu has canviat;
si encara et queden escrúpols ho has d´estar passant fatal.
I és que ara has canviat,
quanta misèria s´amaga darrera el teu gran despatx.

No tens temps ja per revistes,
sempre vas encoloniat
i els mitjons ara et fan joc amb la corbata.

Dius que vols més policia,
si per tu fos ben aviat
a la boca el carnet tots ja portaríem.

Per fi tens una altra llengua per defensar;
procura que res no canviï massa
o et trobaràs aturat.

I és que tu has canviat;
si encara et queden escrúpols ho has d´estar passant fatal.
I és que ara has canviat,
quanta misèria s´amaga darrera el teu gran despatx.

En el fons sé que per dintre et sents enganyat;
què e n´ha fet de la ideologia
que ràpid has enterrat?

I és que tu has canviat;
si encara et queden escrúpols ho has d´estar passant fatal.
I és que ara has canviat,
quanta misèria s´amaga darrera el teu gran despatx

Català

Hola i Adéu

Ens vam vonèixer un divendres
en un regional Express
just a l´alçada de Vilanova
vam quedar de veure´ns després.

Se´ns va fer de matinada
en un bar atapeït
fotent-nos mà sense cap vergonya
cinscients de no tenir llit.

Dissabte el destí ens va donar
el pis de la meva cosina
i tota la nit sencera
vam fer un fart de llepar.

Pim pam,
sense parar,
morts de son i esgotats
quin gran cap de setmana.

Pim pam
ja està acabat,
quin mal hi ha si ens agrada.

Casualitats d´un diumenge
érem al mateix vagó
per quedar bé i una mica d´esma
vam citar-nos un altre cop.
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Sabent que no faires cap
em vaig treballar la cambrera
conscient de que tu a les fosques
tastave un altre plat.

Pim pam,
i adéu-siau,
sense segones parts
que tot ho empudeguen.

Pim pam,
ja està acabat,
mai sabrem com ens dèiem,
ni falta que ens fa.

Per què de plorar pendents de
trucades que no es fan
si a cada cantonada
hi ha ulls que et fan somiar..

Pim pam,
i adéu-siau;
repetir és de covards,
preferim les sorpreses.

Pim pam,
ja està acabat
tant de gust i encantat
no ens tornarem a veure.

Pim pam
i adéu-siau
mai sabrem com ens dèiem
i ens és ben igual.

Hola i adéu

Ens vam conéixer un divendres
en un regional express
just a l´alçada de Vilanova
vam quedar de veure´ns després.

Se´ns va fer de matinada
en un bar atapeït
fotent-nos mà sense cap vergonya
concients de no tenir llit.

Dissabte el destí ens va donar
el pis de la meva cosina
i tota la nit sensera
ens vam fer un fart de llepar

Pim Pam!
sense parar,
morts de son i esgotats
quin gran cap de setmana

Pim Pam!
ja està acabat
quin mal hi ha si ens agrada

Casualitats d´un diumenge,
erem al mateix bagó.
Per quedar bé i una mica d´esma
vam citar-nos un altre cop

Sabent que no faries cap
em vaig treballar la cambrera
concient de que tu a les fosques
tastaves un altre plat

Pim Pam!
i adeu siau

Català

sense segones parts
que tot ho empudeguen

Pim Pam!
ja està acabat
mai sabrem com ens deiem
ni falta que ens fa

Perquè plorar pendents de
trucades que no es fan
si a cada cantonada
hi ha ulls que et fan somiar

Pim Pam!
i adeu siau
repetir es de cobarts
preferim les sorpreses

Pim Pam!
ja està acabat
sense re planejat
vivint la vida de pressa

Pim Pam!
ja està acabat
tan de gust i encatat
mai ens tornarem a veure

Pim Pam!
i adeu siau
mai sabrem com ens deiem
i ens és ben igual.

Hospital del Mar

El teu cor batega fort
malgrat la resta del cos,
ets tan lluny ara del port,
en el teu cap s´ha fet fosc.
Al mig d´un gran hospital
com una illa en l´oceà,
vols saber què t´ha passat
i sobretot què passarà.
Tu no pots deixar-me
sense el teu alè,
ni jo vull deixar-te
sola en cap moment.
Tu respira a poc a poc,
tranquil.lament,
que jo et duré l´àire
d´on bufi el vent.
Tu adormida en algun lloc,
serenament,
que jo et vetllo el somni
entre la gent
Entre màquines i tubs
lluites contra el temporal,
en qüestió de dos minuts
t´ha passat tot pel davant.
A la platja dels records
t´imagino tot cantant,
la mar xiula aquells acords
d´un cantautor italià.
I aviat a casa,
començar de nou,
t´espera una barca
en el nostre moll.
Tu respira a poc a poc,
tranquil.lament,
que jo et duré l´àire
d´on bufi el vent.
Tu adormida en algun lloc,
serenament,
que jo et vetllo el somni
entre la gent
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Hospital del mar

HOSPITAL DEL MAR
----------------

Intro: Sib Fa Do re-

Sib  Fa              Do       re-        Sib        Do         re-
El teu cor batega fort, malgrat la resta del cos
Ets  tan lluny ara del port, en el teu cap s´ha fet fosc

Al mig d´un gran hospital com una illa en l´oceà
Vols saber que t´ha passat, sobretot que passarà

Sib       Fa     Do          Sib       Fa         Do
Tu no pots deixar-me sense  el teu alè,
Sib        Fa       Do       Sib                  Do
Ni jo vull deixar-te sola en  cap moment

                     Sib                         Fa
Tu respira poc a poc, tranquil·lament
                          Do                     re-
Que jo et duré l´aire d´on bufi el vent
Tu adormida en algun lloc, serenament,
Que jo et vetllo el somni entre la gent

Entre màquines i tubs, lluites contra el temporal,
En qüestió de dos minuts t´ha passat tot pel davant
A la platja dels records t´imagino tot cantant,
La mar xiula aquells acords, d´un cantautor italià

I aviat a casa, començar de nou,     (mateixos acords que "tu no pots"...)
T´espera una barca en el nostre moll

Català

Ja faré cap

Assegut davant la porta
d´un cafè on el temps s´hi atura,
veig la gent que sempre va atabalada.
Quin destí ens empeny a córrer?,
on va el tren sempre tan de pressa?,
vull guaitar i desxifrar cada paisatge.
Un exèrcit de corbates
amb el mòbil van enraonant,
gesticules i s´enfaden,
sembla que faran tard a algun lloc.
El món va massa ràpid.
El món no s´espera ni un instant.
Fa temps ja que no vull seguir el seu pas.
No veig nens amb bicicleta,
els carrers desolats supliquen,
de segur se´ls ha cruspit una pantalla.
Qui els dirà quan plora un arbre?,
Com sabran quan somriu la lluna?,
Innocent!, potser això ja no té importància.
Sense moure´t ni de casa,
el planeta pot ser al nostre abast.
S´esmicolen les distàncies,
però oblidem amb qui hem d´anar a sopar.
El món va massa ràpid.
El món no t´espera ni un instant.
Fa temps ja que no vull seguir el seu pas.
Si en cada revolt
miréssim a qui deixem enrere,
ens trobaríem sols
en un vagó d´alta velocitat.
El món va massa ràpid.
El món no m´espera ni un instant.
Se me´n fot, jo anar fent, ja faré cap.

Català

Jaio

Sol               Re
Viure no és fàcil als seixanta,
     Mim               Do
quan no és la sang, el colesterol,
Sol                Re
de tant en tant la salut t´espanta,
    Mim            Do
tot sense sal i ni gota d´alcohol.
No et falta gaire per jubilar-te,
però el pagès ho és fins que mor,
una altra feina has de buscar-te
i deixar el tros molt a contracor.
Mim   Sol         Do          Re
L´última glaçada del mes de març
Mim       Sol                 Re
et va obligar a donar aquest pas,
Mim   Sol             Do          Re
de matí quan t´en vas al nou treball,
Do               Re       Do           Re
se t´entelen els ulls tirant carrer avall.
Mim  Do Re                Sol
uooooo De petit et van fer una guerra,
Mim  Do Re                Sol
uooooo de jove et van vendre una pau,
Mim  Do Re                Sol
uooooo de gran t´has cremat amb la terra
Mim  Do Re                Sol
uooooo i ara jaio, et donen pel sac !
Tota la vida el vent de cara,
sovint fotut però pencant a gust,
estrenys els punys i alces la mirada,
preguntes a Deu si tot això és just.
És tard quan arribes i estàs xafat,
ella cus al teu costat,
"el camp no té remei", la dona et diu,
"però qui mana no, d´això no en viu !"
De petit et van fer una guerra... (2)

Català

Jo anava per millonari

Matins de lleganyes plenes,
avui ni t´has pentinat.
Repetides les escenes:
els del teu costat,
el mateix posat.

Suportar aquesta gent
és quasi un pecat mortal.
Tots els meus somnis
d´arribar a ser quelcom
ja s´han esfumat.

Jo anava per milionari,
no sé pas que faig aquí
treballant de funcionari,
de vuit a tres, cada matí,
en comptes d´estar a Tahití.

Tan sols són tres quarts de deu
i ja voldria plegar.
Vaig al lababo, em tanco
i quan he acabat
sóc quasi a Hawai.

Jo anava per milionari,
no sé que cony faig aquí
treballant de funcionari,
de vuit a tres, cada matí,
en comptes d´estar a Tahití.

Català
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Jo sóc el teu amic

		  JO SÓC EL TEU AMIC

SOL             DO
Quan sona tan repetit
RE               SOL
tan inútil, tan avorrit,
MIm                DO            RE
quan l´únic combustible és el dolor.
SOL                    DO
Quan la veu que t´ha promés
RE                   SOL
et confesa que no pot més,
Mim                    DO              RE
quan el que era per sempre, ara és record.

DO                RE
Quan se´t fa tan costa amunt
SOL                MIm
començar des del mateix punt
DO                          RE
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me.

SOL          DO
Jo sóc el teu amic
SOL             RE
vull que em molestis, sóc aquí,
MIm        DO
parla´m o plora,
        RE
mai és mal moment, mai tard o d´hora.

Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla´m o plora
que no tinc cap altre feina aquesta nit.

Puc parlar-te dels vells moments,
provar d´endevinar el que sents,
puc callar i escoltar les teves pors.

Puc fer broma al teu costat
i si estàs desesperat
puc provar de cantar-te una cançó.
Si sóc bo quan els temps són bons
també vull compartir els malsons,
prova de cridar-me que no hi ha motiu per estalviar-me.

Jo sóc el teu amic...

Català

Jo sóc el teu amic

    Sol Do
[1] Quan tot sona tan repetit,
Re Sol
tan inútil, tan avorrit,
Mim Do Re
quan l&#8217;únic combustible és el dolor.
Sol Do
Quan la veu que tan t&#8217;ha promés
Re Sol
Et confesa que no pot més,
Mim Do Re
quan el que era per sempre, ara és record.

    Do Re
[2] Quan se&#8217;t fa tan costa amunt

Català

Sol Mim
començar des del mateix punt
Do Re
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me.

Sol Do
Jo sóc el teu amic,
Sol Re
vull que em molestis, sóc aquí,
Mim Do
parla&#8217;m o plora,
Re
mai és mal moment, mai tard o d&#8217;hora.
Sol Do
Jo sóc el teu amic
Sol Re
vull que em molestís, sóc aquí,
Mim Do
parla&#8217;m o plora,
Re Sol Do Re Sol Mim Do Re
que no tinc cap altre feina aquesta nit.

[1] Puc parlar-te dels vells moments,
provar d&#8217;endevinar el que sents,
puc callar i escolar les teves pors.
Puc fer broma al teu costat
i si estàs molt desesperat
puc provar de cantar-te una cançó.

[2] Si sóc bo quan els temps són bons
també vull compartir els malsons,
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me.

Jo sóc el teu amic...

Jo sóc el teu amic

JO SÓC EL TEU AMIC

Quan sona tan repetit
tan inútil, tan avorrit,
quan l´únic combustible és el dolor.
Quan la veu que t´ha promés
et confesa que no pot més,
quan el que era per sempre, ara és record.

Quan se´t fa tan costa amunt
començar des del mateix punt
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me.

Jo sóc el teu amic
vull que em molestis, sóc aquí,
parla´m o plora,
mai és mal moment, mai tard o d´hora.

Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla´m o plora
que no tinc cap altre feina aquesta nit.

Puc parlar-te dels vells moments,
provar d´endevinar el que sents,
puc callar i escoltar les teves pors.

Puc fer broma al teu costat
i si estàs desesperat
puc provar de cantar-te una cançó.
Si sóc bo quan els temps són bons
també vull compartir els malsons,
prova de cridar-me que no hi ha motiu per estalviar-me.

Català
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Jo sóc el teu amic...

    :)[[GeRy & nAtT]] ^^ :P

Jo sóc el teu amic

Quan tot sona tan repetit
tan inútil, tan avorrit,
quan l´únic combustible és el dolor.
Quan la veu que tan t´ha promès
et confessa que no pot més,
quan el que era per sempre, ara és record.
Quan se´t fa tan costa amunt
començar des del mateix punt
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me.
Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla´m o plora,
mai és mal moment, mai tard o d´hora.
Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla´m o plora
que no tinc cap altre feina aquesta nit.
Puc parlar-te dels vells moments,
provar d´endevinar el que sents,
puc callar i escoltar les teves pors.
Puc fer broma al teu costat
i si estàs molt desesperat
puc provar de cantar-te una cançó
Si sóc bo quan els temps són bons
també vull compartir els malsons,
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me.
Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla´m o plora,
mai és mal moment, mai tard o d´hora.
Jo sóc el teu amic,
vull que em molestis, sóc aquí,
parla´m o plora
que no tinc cap altre feina aquesta nit.

Català

Jo vull ser rei

(1)
Do              Fa            Sol                Do
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l´estat, tenir-ho tot fet
          Fa            Sol           Do               Fa            Sol
només per ser fill de papà fer-ho tot bé, mai ser escollit mai ser votat
          Do              Fa           Sol
sempre trobar la moto amb el motor engegat
(2)
         Do              Lam         Fa           Sol
Tan aborrit d´estar envoltat per una colla de llepons
         Do                   Lam          Sol
Suant imperibilitat com un cacic o un dictador
(1)
Fotre un polvet, amb la total seguretat de que el xiquet
tindrà el futur encaminat, tenir en Porcel, per a poder-me defensar
o fer un discurs que ben segur que aplaudiran
(2)
Tan aborrit d´estar envoltat per una colla de llepons
Suant imperibilitat com un cacic o un dictador
(3)
     Fa              Sol           Do
Si és cert que som iguals davant la llei
    Fa            Sol           Do
Perquè collons jo mai podré ser rei

Català

(1)
Reivindicar el que em va col.locar on sóc sense parlar
Res que no sigui l´espanyol i viatjar molt, sigui oficial o per plaer
que ja se sap que a suïssa esquia molt bé
(2)
Tant aborrit d´estar envoltat per una colla de llepons
Suant imperibilitat com un cacic o un dictador
(3)
Si és cert que som iguals davant la llei,
perquè collons jo mai podré ser rei
Sol       Do   Sol       Do
Podré ser rei, podré ser rei.

Jo vull ser rei

Jo vull ser rei
ser per collons cap de l´Estat
tenir-ho tot fet
només per ser fill de papà

fer-ho tot bé,
mai ser escollit, mai ser votat
sempre trobar
la moto amb el botó engegat.

Tan avurrit està envoltat per una colla de llepons suant infal·libilitat
com un cacic o un dictador.

Fotre un polvet
amb la total segurat
de que el ciquet
tindrà el futur asegurat.

Tenir a en Porcel
per poder-me defensar
o fer un discurs
que ben segur que aplaudiran.

Tan avurrit està envoltat per una colla de llepons suant infal·libilitat
com un cacic o un dictador.

Si és cert que sóm igual davant la llei
per què collons yo mai podré ser rei.

Reivindicar
el que em va colocar on sóc
sense parlar
res que no sigui l´espanyol.

I viatjar molt
sigui oficial o per plaer
que ya se sap
que a Suïssa s´esquia molt bé.

Tan avurrit està envoltat per una colla de llepons suant infal·libilitat
com un cacic o un dictador.

Si és cert que sóm igual davant la llei
per què collons yo mai podré ser rei.

Català

jo vull ser rei

Jo vull ser rei, ser per collons
cap de l´estat.
tenir-ho tot fet, només
per ser fill de "papà".

Fer-ho tot bé, mai ser escollit
mai ser votat.
Sempre trovar la moto
amb el botó engegat.

Català
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tan avorrit d´estar envoltat
per una colla de llepons,
suan infal·libilitat
com un caic o un dictador.

Fotre un polvet
amb la total seguretat,
de que el xiquet tindrà
un futur encaminat.
Tenir en Porcel
per a poder-me defensar
o fer un discurs,
que ben segur aplaudiran.

tan avorrit d´estar envoltat...

Si es cert que som iguals davant
la llei,
per que collons
jo mai podre ser rei,
podre ser rei,
podre ser rei.

Revindicar, al que
em col·locar on sóc,
sense parlar res que
no sigui l´espanyol.

I viatjar molt,
sigui oficial o per plaer,
que ja se sap, que a Suïssa
s´esquia molt bé.
Tan avorrit d´estar envoltat...

La colla

A les golfes d’una casa gran
que entre tots vam haver d’apriar
tot un món per aprendre
sense pares ni mestres.

Viatge a Itaca i King Crimson al plat
i els primers canutets d’amagat
sota aquella mirada
d’un tal Che Guevara.

I era allí tancats
on ens vam fer grans
sense pensar mai
que el destí ens deixaria els vidres trencats.

Amics d’abans,
tants anys sense veure’ls, en sec tan estranys.
Antics companys,
que el dia que els trobes
de trucar-los demà.

Cauen del calendari els fulls
i amb cada un ens sentim més vençuts
però sovint  fent memòria
oblidem les cabòries.

El destí ens ha anat escampant
i enyorem les estones plegats,
les agendes són plenes
massa feina i problemes.

No sabem ni no som
cadascú al seu món
esperant el torn
que la vida ens convidi a ballar un altre cop.

Amics d’abans
tants anys sense veure’ns, en sec tan estranys.

Català

Antics companys
que el dia que els trobes promets
de trucar-los demà.

I malgrat el temps
rera cada gest
reconec el nen
que els diumenges es colava per entrar al ball.

Amics d’abans
tants anys sense veure’ns, en sec tan estranys.
Antic company
encara que no t’ho creuràs
prometo trucar-te demà,
encara que no t’ho creuràs
prometo trucar-te demà.

La colla

Sol           Do
A les golfes d´una casa gran
Re            Sol
que entre tots vam haver d´apariar
Sim            Mim
tot un mon per aprendre
Do             Re
sense pares ni mestres.

Viatge a Itaca i King Crimson al plat
i els primers canutets d´amagat
sota aquella mirada
de un tal Che Guevara.

Do         Re
I era allí tancats
Do         Re
on ens vam fer grans
Sim           Mim
sense pensar mai
Do                         Re
que el destí ens deixaria els vidres trencats.

Sol    Re Mim
Amics d´abans,
Do                         Re
tants anys sense veure´ls, en sec tan estranys.
Sol       Re Mim
Antics companys,
Do                       Re
que el dia que els trobes promets de trucar-los demà.

Sol            Do
Cauen del calendari els fulls
RE                           Sol
i amb cada un ens sentim més vençuts
Sim                Mim
però sovint fent memòria
Do            Re
oblidem les cabòries.

El destí ens ha anat escampant
i enyorem les estones plegats,
les agendes son plenes
massa feina i problemes.

Do         Re
No sabem ni on som
Do           RE
cadascú al seu mon
Sim         Mim
esperant el torn
Do                      Re
que la vida ens convidi a ballar altre cop.

Sol    Re Mim
Amics d´abans,
Do                         Re
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tants anys sense veure´ls, en sec tan estranys.
Sol       Re Mim
Antics companys,
Do                       Re
que el dia que els trobes promets de trucar-los demà.

Do           Re
I malgrat el temps
Do         Re
rera cada gest
Sim        Mim
reconec el nen
Do                          Re
que els diumenges es colava per entrar al ball.

Sol    Re mim
Amics d´abans,
Do                        Re
Tants anys sense veure´ns, en sec tan estranys
Sol     Re mim
Antics companys
Do              Sol
encara que no t´ho creuràs
Do              Sol
prometo trucar-te demà,
Do              Sol
encara que no t´ho creuràs
Do              Sol
prometo trucar-te demà.

La mort em ve a buscar

Déu meu què és tot aquest soroll
aquest mestral m´està tornant boig
sisplau apaga´m el llum
no vull pas ningú
que em vegi aquí agonitzant.
Què se n´ha fet de tots els amics
crec que sóc l´únic que aguanta viu
tots han acabat pagant
un preu massa gran
per intentar ser feliç.
I ara el destí truca a la porta
nena la mort em ve a buscar
sisplau agafa´m ben fort,
no em deixis amb ella a soles
que la mort em ve a buscar.
I ara que tot sembla haver acabat
no em sap cap greu haver-te estimat
només em sento trist
de no poder seguir
vivint sempre al teu costat.
I no em parleu de "càstig diví"
cap pecat mereix morir-se així
apagant-me a poc a poc
adonant-me de tot
sentenciat en aquest llit.
I ara el destí truca a la porta
nena la mort em ve a buscar
sisplau agafa´m ben fort,
no em deixis amb ella a soles
que la mort em ve a buscar.
L´hivern a fora ja s´amaga
ho noto en la tabior del llit
però per mi no hi ha primavera
ja no em queda cap fulla
que em vulgui sortir.

Català

La solució

El primer anava encès i tu et feies l'estreta,
el segon al cap d'un mes ja es volia casar,
el tercer et va fer el salt amb una amiga teva
i el següent et treia els quartos per fotre-se'ls pel nas.
Sempre el mateix final,
sola pel teu mal cap;
mai no has sabut triar.
Ja sé que no em coneixes,
però al bar on sempre menges,
quan et poso els coberts et veig tan trista que vull dir-te
Que tinc la solució
per fer una mica veritat
tot el que havies suposat
quan eres jove.
Que tinc la solució
la que per fi farà marxar
la mala sort dels últims anys,
mira'm i escolta:
la solució sóc jo.
El sisè era un encant sense cap defecte,
segur que la seva dona opinava igual;
el darrer era banquer carregat de peles,
el que passa és que només volia sexe anal.
Sempre el mateix final,
sola pel teu mal cap;
mai no has sabut triar.
Ja sé que no em coneixes
però al bar on sempre menges,
quan et porto el cafè, et veig tan trista que vull dir-te
Que tinc la solució
per fer una mica veritat
tot el que havies suposat
quan eres jove.
Que tinc la solució
la que per fi farà marxar
la mala sort dels últims anys;
mira'm i escolta:
la solució sóc jo.
Sota aquest davantal
hi ha un home bo i covard
que et donaria tant,
però tampoc sóc perfecte
i cada dia en veure't
sé que mai tindré prou valor per dir-te amb un somriure

Català

LA SOLUCIÖ

El primer anava encès
i tu et feies l´estreta,
el segon al cap d´un mes
ja es volia casar,
el tercer et va fer el salt
amb una amiga teva
i el següent et treia els quartos
per fotre-se´ls pel nas.

Sempre el mateix final,
sola pel teu mal cap;
mai no has sabut triar.
Ja sé que no em coneixes,
però al bar on sempre menges,
quan et poso els coberts
et veig tan trista que vull dir-te

Que tinc la solució
per fer una mica veritat
tot el que havies suposat
quan eres jove.
Que tinc la solució
la que per fi farà marxar
la mala sort dels últims anys,
mira´m i escolta:
la solució sóc jo.
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El sisè era un encant
sense cap defecte,
segur que la seva dona
opinava igual;
el darrer era banquer
carregat de peles,
el que passa és que només
volia sexe anal.

Sempre el mateix final,
sola pel teu mal cap;
mai no has sabut triar.
Ja sé que no em coneixes
però al bar on sempre menges,
quan et porto el cafè, et veig tan trista
que vull dir-te

Que tinc la solució
per fer una mica veritat
tot el que havies suposat
quan eres jove.
Que tinc la solució
la que per fi farà marxar
la mala sort dels últims anys;
mira´m i escolta:
la solució sóc jo.

Sota aquest davantal
hi ha un home bo i covard
que et donaria tant,
però tampoc sóc perfecte
i cada dia en veure´t
sé que mai tindré prou valor per dir-te
amb un somriure

Que tinc la solució
per fer una mica veritat
tot el que havies suposat
quan eres jove.
Que tinc la solució
la que per fi farà marxar
la mala sort dels últims anys;
mira´m i escolta:
la solució sóc jo.

La vida es bonica

Som dilluns de Pasqua i com cada any
jo porto la mona per al fill gran.
No és igual que altres vegades,
algú avui no serà a taula,
però tothom hi pensa de tant en tant.
Tres canalles costen de pujar,
ningú no perdona i menys el banc.
Després de la feina a casa
fas neteja a aquella escala
del bloc on treballa el teu advocat.
I avui torna a ser dissabte,
t´obriran la porta ("hola, com va?"),
et faràs la forta ("t´has aprimat"),
el menut pregunta per què encara no hi ha pare.
Quan surts i tornes a casa
el gust dels seus llavis ("fins aviat"),
fa que no t´amaguis ("t´estimo tant").
La vida és bonica però a vegades complicada,
tant se val.
El teu home és un tros de pa
però com sempre es va deixar enredar.
Quan va sentir la condemna
li va caure el món a terra,
que llargs es faran aqueixos quatre anys!
Lents passen els dies, ja és Nadal;

Català

els petits esperen el regal.
Pels carrers la gent et mira
i et saluden amb somriures.
D´on treus tantes forces per no plorar?
I avui torna a ser dissabte,
t´obriran la porta ("hola, com va?"),
et faràs la forta ("t´has aprimat"),
el menut pregunta per què encara no hi ha pare.
Quan surts i tornes a casa
el gust dels seus llavis ("fins aviat"),
fa que no t´amaguis ("t´estimo tant").
La vida és bonica però a vegades complicada,
tant se val.

La vida és bonica ( però complicada )

La vida és bonica ( però complicada )

Sol 	           Do 		Sol 	         Do 	   Sol
Som dilluns de Pasqua i com cada any jo porto la mona pel fill gran
Do 		Sim 	        Mim 	   Sim             Mim 	    Do 		Re
no és igual que altres vegades , algú avui no serà a taula , però tothom hi pensa de tant
en tant.
Sol 	        Do 		Sol 	           Do 	          Sol
Tres canalles costen de pujar ningú no perdona i menys el banc
Do 	         Sim 	Mim 	      Sim                Mim 	        Do 		      Re
Després de la feina a casa fas neteja a aquella escala del bloc on treballa el teu advocat.

Do Mim	   Sim      Mim         Sim                     Mim
I avui torna a ser dissabte , t´obriran la porta (hola com va ?)
 	   Sim 		Mim
et faràs la forta (t´has aprimat)
 			    Do 		Re
el menut pregunta perque encara no hi ha el pare
        Do Mim	    Sim     Mim                 Sim                 Mim
Quan surts i tornes a casa , el gust dels seus llavis (fins aviat)
 	        Sim 	   Mim
fa que no t´amaguis (t´estimo tant)
 		             Do 	       Re 		Sol
la vida és bonica però a vegades complicada , tan se val.

Sol 	       Do              Sol 	                     Do 	                 Sol
El teu home és un tros de pa, però com sempre es va deixar enredar.
Do	          Sim 	    Mim	             Sim            Mim 	            Do 		Re
Quan va sentir la condemna li va caure el món a terra, que llargs es faran aqueixos quatre
anys!
Sol 	           Do 	     Sol 	                     Do 	       Sol
Lents passen els dies, ja és Nadal; els menuts esperen el regal.
Do 	       Sim 	Mim 	   Sim           	  Mim 	   	 Do 		Re
Pel carrer la gent et mira i et saluden amb somriures: d'on treus tantes forces per no
plorar?

I avui...

Català

La ViDa éS BoNicA ( pErò CoMpLiCaDa)

La vida és bonica ( però complicada )

Sol Do Sol Do Sol
Som dilluns de Pasqua i com cada any jo porto la mona pel fill gran
Do Sim Mim Sim Mim Do Re
no és igual que altres vegades , algú avui no serà a taula , però tothom hi pensa de tant
en tant.
Sol Do Sol Do Sol
Tres canalles costen de pujar ningú no perdona i menys el banc
Do Sim Mim Sim Mim Do Re
Després de la feina a casa fas neteja a aquella escala del bloc on treballa el teu advocat.

Do Mim Sim Mim Sim Mim
I avui torna a ser dissabte , t´obriran la porta (hola com va ?)
Sim Mim
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et faràs la forta (t´has aprimat)
Do Re
el menut pregunta perque encara no hi ha el pare
Do Mim Sim Mim Sim Mim
Quan surts i tornes a casa , el gust dels seus llavis (fins aviat)
Sim Mim
fa que no t´amaguis (t´estimo tant)
Do Re Sol
la vida és bonica però a vegades complicada , tan se val.

Sol Do Sol Do Sol
El teu home és un tros de pa, però com sempre es va deixar enredar.
Do Sim Mim Sim Mim Do Re
Quan va sentir la condemna li va caure el món a terra, que llargs es faran aqueixos quatre
anys!
Sol Do Sol Do Sol
Lents passen els dies, ja és Nadal; els menuts esperen el regal.
Do Sim Mim Sim Mim Do Re
Pel carrer la gent et mira i et saluden amb somriures: d´on treus tantes forces per no
plorar?

I avui...

LA VIDA ÉS BONICA (PERÒ COMPLICADA)

E
E               A                E
Som dilluns de Pasqua i com cada any
E            A                 E
jo porto la mona per al fill gran.
E                   A
No és igual que altres vegades,
G#m             C#m  B
algú avui no serà a taula,
A                                B
però tothom hi pensa de tant en tant.
E              A           E
Tres canalles costen de pujar,
E            A               E
ningú no perdona i menys el banc.
E              A
Després de la feina a casa
G#m             C#m     B
fas neteja a aquella escala
A                                B
del bloc on treballa el teu advocat.
    E A B                C#m
I avui   torna a ser dissabte,
 G#m          A                 G#m
t´obriran la porta ("hola, com va?"),
             A                 G#m
et faràs la forta ("t´has aprimat"),
             C#m             A                B
el menut pregunta per què encara no hi ha el pare.
      E A B            C#m
Ouan surts i tornes a casa
G#m                 A              G#m
el gust dels seus llavis ("fins aviat"),
              A                G#m
fa que no t´amagis ("t´estimo tant").
              C#m           A           B
La vida és bonica però a vegades complicada,
         E
tant se val.
E           A              E
El teu home és un tros de pa
E                   A             E
però com sempre es va deixar enredar.
E               A
Quan va sentir la condemna
G#m             C#m    B
li va caure el món al terra,
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 A                                  B
que llargs es faran aqueixos quatre anys!
E                 A             E
Lents passen els dies, ja és Nadal;
E             A          E
els petits esperen el regal.
E                A
PeIs carrers la gent et mira
G#m          C#m     B
i et saluden amb somriures.
  A                                 B
D´on treus tantes forces per no plorar?
I avui torna a ser dissabte...
(Solo - Estrofa)
I avui torna a ser dissabte...
E

LA VIDA ÉS BONICA (PERÒ COMPLICADA)

Som dilluns de Pascua, com cada any,
jo porto la mona, pel fill gran.

no es igual que altres vegades, algú avui no serà a taula,
però tothom i pensa de tan en tan.

tres canalles costen de pujar,
ningú no perdona, menys el banc,

després de la feia a casa, fas neteja de l´escala,
del bloc on treballa el teu advocat.

i avui torna a ser dissabte t´obriran la porta (hola com va)
et faràs la forta (t´has aprimat)
el menut et pregunta perquè encara, no hi ha el pare.

quan surts i tornes a casa, el gust dels seus llavis, (fins aviat)
fa que no t´amaguis (t´estimo tan)

la vida es bonica, però a vegades, complicada.

tan se val.

el teu home es un tros de pa.
pro com sempre es va deixar enredar,

quan va sentir la condemna,
li va caure el món a terra,
que llarg es faran aqueixos 4 anys...

lents passen els dies... ja es Nadal,
els petits esperen, els regals.
pels carrers la gent et mira, i et saluda amb un somriure,
d´on treus tantes forces, per no plorar...

i avui torna a ser dissabte t´obriran la porta (hola com va)
et faràs la forta (t´has aprimat)
el menut et pregunta perquè encara, no hi ha el pare.

quan surts i tornes a casa, el gust dels seus llavis, (fins aviat)
fa que no t´amaguis (t´estimo tan)

la vida es bonica, però a vegades, complicada.

i avui torna a ser dissabte t´obriran la porta (hola com va)
et faràs la forta (t´has aprimat)
el menut et pregunta perquè encara, no hi ha el pare.

la vida es bonica però a vegades, complicada.

tan se val.

Català
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L´amant que no et toca

T´has girat
però se que no pots veure´m.
resignat,
fent veure que no et veig.

Sóc l´amic transparent,
sóc l´amant que no et toca,
barrejat amb la gent
assegurant-me que estàs bé.

Però mai gosaré apropar-me
només viure prop d´on vius;
sóc el teu guardià
per si mai prens mal.

Ballo al ritme
de les teves passes;
canto el cant
que fa la teva veu.

I als semàfors vermells
mentre passen els cotxes
aprofito el moment
per olorar-te els cabells.

Però mai gosaré tocar-te
només seure´m prop d´on seus;
deu metres enllà
sempre vigilant.

Molts estranys podran tocar-te
i viure sempre al seu costat
però jo d´amagat
t´estaré mirant.

Cada cop que miro de reüll
sé perfectament on pares
sé que és una bogeria
però ja ets part de mi.

Català

L´AMANT QUE NO ET TOCA

Pararà pa pa pa pararà pa pa pa (x2)

T´has girat
però sé que no pots veure´m
resignat,
fent veure que no et veig.

Sóc l´amic transparent,
sóc l´amant que no et toca,
barrejat amb la gent
assegurant-me que estàs bé.

Però mai gosaré apropar-me
només viure a prop d´on vius;
sóc el teu guardià
per si mai prens mal.

Pararà pa pa pa pararà pa pa pa (x2)

Ballo al ritme
de les teves passes;
canto el cant
que fa la teva veu.

I als semàfors vermells
mentre passen els cotxes
aprofito el moment
per olorar-te els cabells.

Català

Però mai gosaré tocar-te
només seure a prop d´on seus;
deu metres enllà
sempre vigilant.

Pararà pa pa pa pararà pa pa pa (x2)

Molts estranys podran tocar-te
i viure sempre al seu costat
però jo d´amagat
t´estaré mirant.

"Cada cop que miro de reüll
sé perfectament on pares
sé que és una bogeria
però ja ets part de mi."

Pararà pa pa pa pararà pa pa pa (x4)
Pararà pa pa pa pararà pa pa pa (x2)

Dedicat a tothom qui trobi que les cançons són quelcom més que sons. Per a tots els
"amics transparents": sort!

mala cara

Mala Cara
quan em llevo al matí
Mala Cara
quan me´n vaig a dormir
Mala Cara
el mirall em fa por
Mala Cara
cada dia es pitjor

Jo era un noi de vida sana
i aliments equilibrats.
Tot va començar a torçar-se
el dia que et vaig trobar.

Ara sóc una desgràcia
dormo poc i sempre sol.
Faig ulleres, tinc ressaca
i el "jec" em fa pudor a alcohol.

Mala Cara
diuen els meus amics
Mala Cara
que no puc seguir així

Tu treballes a Manresa,
jo quan plego agafo el tren.
Tinc només la nit per veure´t
en aquell bar d´ambient.

Però quan el cel ja es clar
torno a la ciutat,
i em passo el dia obrint comptes corrents
amb gust de saliva de les teves dents.

Català

Malacara

Malacara
--------

Sim Sol Sim Sol Sim MiM Lam ReM

     Sol  Re Do
Mala Cara
        Re         Sol  Re  Do  Re
quan em llevo al matí
     Sol  Re Do

Català
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Mala Cara
          Re        Sol Re  Do  RE
quan me´n vaig a dormir
     Sol  Re Do
Mala Cara
     Re         Sol     Re  Do  Re
el mirall em fa por
     Sol  Re Do
Mala Cara
     Re        Sol
cada dia es pitjor

Sol       Re     Do   Re
Jo era un noi de vida sana
Sol  Re     Lam  Do
i aliments equilibrats.
Sol    Re   Do       Re
Tot va començar a torçar-se
   Sib                Do
el dia que et vaig trobar.

Sol Re   Do    Re
Ara sóc una desgràcia
Sol   Re    Lam    Do
dormo poc i sempre sol.
Sol   Re     Do     Re
Faig ulleres tinc ressaca
      Sib

i el "jec" em fa pudor a alcohol.
     Sol  Re Do
Mala Cara
      Re        Sol Re Do Re
diuen els meus amics
     Sol Re Do
Mala Cara
       Re         Sol  Re Do re
que no puc seguir així

Sol   Re     Do   Re
Tu treballes a Manresa,
Sol     Re     Lam     Do
jo quan plego agafo el tren.
Sol    Re     Do      Re
Tinc només la nit per veure´t
Sib              Re
en aquell bar de...

             Sim       Sol
Però quan el cel ja es clar
Sim           Sol
torno a la ciutat,
Sim               Mim               Lam
i em passo el dia obrint comptes corrents
            Re
amb gust de saliva de les teves dents.

Sol Re Do Re (7)
Sib Re

Maria

Casi no et pots entendre
i m'estimes igual,
deixa'm dir-te per sempre
que això no és casual.

Català

Totes les altres noies
que m'havia enrotllat,
ara em semblen tant tontes
juntes al meu costat.

Maria t'estimo més cada dia,
t'enyoro més cada dia.
Maria vine aviat,
estic tant espantat.

Ara estàs tant llunyana
que no sembla real,
hauré d'anar a buscar-te
i portar-te aquí al meu costat.

El telèfon odio,
les cartes triguen massa temps.
Com dir-te que t'estimo?
No podré aguantar gaire més.

Maria t'estimo més cada dia,
t'enyoro més cada dia.
Maria vine aviat,
estic tant espantat.

Maria, t'estimo més cada dia,
t'enyoro més cada dia.
Maria vine aviat,
estic tant espantat.

Maria vine aviat,
estic tant espantat per tornar.

Massa Jove per fer-me gran

La         Fa#m
Per la finestra
    Re      Mi
un sol assassí
 La    Re     Mi
m´informa cruel
La                 Re
que son vora les dotze,
   La        Mi
suposo que ahir
La    Re         Mi
m´ho vaig passar bé.
Entra roba bruta
estossegant
em sento esvaït,
però mirant a la nevera
ja sé que puc dinar:
pernil dolç florit.

Re           Mi
D´aquí un quart
             La        Fa#m    Sim
ja farà un quart que estic arribant tard
Re                Mi
al treball que em dona els quartos
Re            Mi
per poder dir un altre any
        La      Re      La      Mi
que sóc massa jove per fer-me gran
La     Re         Mi   Re
no hi puc fer-hi res,
La      Re        La      Mi
massa jove per fer-me gran
       Re             Mi
però això ho cura el temps
           Re          Mi
suposo que ho cura el temps.

Aquest cap de setmana
em toca fitxar
al poble d´on vic
on encara no entenen
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perquè vaig marxar
d´aquell mon tan feliç.
Vells amics
i antigues núvies empenyent cotxets
em diran que quan em caso
i jo somrient
diré que soc massa jove per fer-me gran
no hi puc fer-hi res,
massa jove per fer-me gran
però això ho cura el temps
suposo que ho cura el temps.

Menja avellanes

Si sempre et trobes molt cansat
i no tens ganes de parlar
no és pas la SIDA
o masses ties,
és quelcom molt més natural.
No em vull fer pas l´interessant
però no estàs ben alimentat
ja no tens força
prens masses drogues
i no estàs prou vitaminat.
Menja avellanes,
menja avellanes,
són de Constantí,
són del meu país.
És un fruit del nostre país
saborós i fàcil de pair
té proteïnes
i si l´esnifes
et posa d´allò més feliç.
Si encara no estàs convençut
i em prens tan sols per un barrut
prova´n un dia
veuràs com flipes
és l´invent més collonut.
Menja avellanes,
menja avellanes,
són de Constantí,
són del meu país.
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Mentre el cos aguanti

Cada dia que passa em faig un xic més vell,
cada dia que passa tinc un pèl de menys,
vull aturar el rellotge, m´ho passo massa bé,
però el calendari em diu que no hi ha res a fer.
I encara que la lluita està perduda...
Resistiré, aguantaré...
I mentre el cos aguanti, que res no t´espanti.

Diuen que sóc molt gran per ballar a les discoteques,
que hi ha altres maneres de lligar-se a les nenes.
Diuen que fumar porros és cosa de canalla,
però que puc beure un whisky i passar-me de la ratlla.
No sé per què però jo no ho veig molt clar...
Resistiré, aguantaré...
I mentre el cos aguanti, que res no t´espanti.

Mai és massa tard per fer el que et vingui de gust,
i el que no ho vegi així és que és un gamarús.
Ja ens ho deia Neil Young abans de votar Reagan:
"Més val cremar-se que anar de muermo per la vida".
Així que no et deixis enganyar...
Resistiràs, aguantaràs...
I mentre el cos aguanti, que res no t´espanti.
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Millor

I encara que només
serveixi de manera provisional
per mascarar l'etern
posat de mala llet que vaig traginant
he decidit vestir-me
amb un d'aquells somriures que et vaig robant.

Prometo que he promès
tot fent un jurament ben reconsagrat
fugir del «no puc més»
i assaborir el present que tinc al davant
llepant-me les ferides
amb la teva saliva que cura tant.

I sé que sóc el que sóc
poruc i capcot
però et dic sense marge d'error
que avui seré millor.

I clamo cap al cel
que des d'aquest instant no rondinaré tant,
que tractaré la gent
traient-me el costum d'estar sempre absent
i ves que no et passi a veure
per fer-te venir ganes de fer un vinet.

D'acord que sóc el que sóc
sorrut i pioc.
Però et dic sense marge d'error
que avui seré millor.
Llepant-me les ferides
amb la teva saliva que cura tant.

D'acord que sóc el que sóc
sovint en fora de joc
però et dic sense marge d'error
que avui seré millor.
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Mosquits a l´aixeta

L´Agustí no era pas un noi massa esbojarrat,
el que passa és que mai no es menjava ni un torrat,
era tímid, calb i li cantava l´alè
i a més no tenia carnet.

Un bon dia a casa veient l´Àngel Casas Show
es va posar com una moto i va dir "ja n´hi ha prou".
Va sortir de casa amb calçotets nets i caler
i en una hora ja estava satisfet.

Mosquits a l´aixeta,
això et passa per no pujar-te la bragueta.
Mosquits a l´aixeta,
què faràs?, què faràs?

L´endemà de bon matí quan volia pixar
va notar que els baixos no paraven de picar.
Volia anar al metge però li feia tall.
Sis mesos més tard el tall li van fer allà avall.

La moral d´aquesta història és fàcil d´esbrinar,
folla tant com vulguis però abans has de demanar
certificat mèdic, una revisió
i, per si de cas, posa´t condó.

Mosquits a l´aixeta,
això et passa per no pujar-te la bragueta.
Mosquits a l´aixeta,
què faràs?, què faràs?
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Munta-t'ho bé

Passats hivern i primavera,
tancat a casa o enfeinat,
mirant el temps per la finestra,
cada dia més atabalat.

Per fi ha arribat el temps de festa
anem al poble del costat,
que tinc tantes ganes de gresca,
no vull que em facis esperar.

I posa't aquella samarreta,
tu ja saps la que vull dir,
aquella que gairebé ensenya
el que voldria només per mi.

I munta-t'ho bé,
ara és moment de passar-ho bé,
canya a l'estiu, beu, salta, riu
i munta-t'ho bé.

Treu-te la son de les orelles,
els amics t'estan esperant,
potser una dutxa d'aigua freda
serà el millor per començar.

L'estiu espera a cada poble,
tota la nit de rock'n'roll
amb canya fresca i de la bona,
avui no em podràs dir que no.

Res més absurd que quedar-se a casa
remugant per la calor,
si cada nit donem quatre passes
podem anar de festa major.

I munta-t'ho bé,
ara és moment de passar-ho bé,
canya a l'estiu, beu, salta, riu
i munta-t'ho bé.

Munta-t'ho bé,
munta-t'ho bé,
canya a l'estiu, beu, salta, riu
i munta-t'ho bé.

Que sempre trobarem mil maneres
de calmar la xafogor,
un bany al mar amb la lluna plena
i els focs d'artifici els poso jo.

I munta-t'ho bé,
ara és moment de passar-ho bé,
canya a l'estiu, beu, salta, riu
i munta-t'ho bé.

Munta-t'ho bé,
munta-t'ho bé,
canya a l'estiu, beu, salta, riu
i munta-t'ho bé.

-----------------------------------------------------

[Sol]Passats hivern i prima[Do]vera,
[Re]tancat a casa o enfei[Sol]nat,
[mim]mirant el temps per la fi[Do]nestra,
[Re]cada dia més ataba[Sol]lat.

[...]

[Sol]I munta-t'ho [Do]bé,
[Re]ara és mo[Sol]ment de passar-ho [mim]bé,
canya a [Do]l'estiu, beu, salta, [Re]riu
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i munta-t'ho [Sol]bé.

M´has trucat a la migdiada

M´has trucat a la migdiada
suplicant-me que vingués
un altre cop desesperada
ja no saps què has de fer.
M´has dit que ell havia vingut
heu fet l´amor i has plorat
ni tan sols un detall ha tingut
t´ha pres calés i ha guillat.
Què cony puc fer per fer-t´ho veure
tot sol s´està ensorrant
tu prou que ho saps i no ho vols creure
però l´acabarà dinyant
Fins d´aquí un mes ja no el veuràs
o potser encara més tard
et foterà un rotllo i te´l creuràs
i ja en començo a estar fart.
Permís per entrar a casa teva
i quedar-m´hi per sempre
Sovint, t´he somiat ben meva
talment com aquest vespre.
Si pogués tenir-te com ara
després de tant d´esperar
pel teu fill puc ser un bon pare
ho podríem intentar.
Solament et tinc quan ell se´n va
sóc només un trist segon plat
per què no tornes a començar
tu i el vailet al meu costat?
Permís per entrar a casa teva
i quedar-m´hi per sempre
Sovint, t´he somiat ben meva
talment com aquest vespre.
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Ni cas

De que em serveix ser bona gent
que en trec de caure bé.
Dius que el que importa és l´interior
però mai vas veure el meu.

A classe mai em vas mirar
tot i ser al teu costat,
sols en l´examen final
que em vas voler copiar.

Ni cas,
amb un més maco sempre aniràs.
Ni cas,
sols de passada em saludaràs.
El meu destí mai serà el teu,
de lluny et veuré al costat seu
perquè tu mai no em faràs
ni cas.

Quinze anys més tard et trobo en sec
qui et veu i qui t´ha vist,
el teu mirar explica tot
el que no em goses dir.

El bon partit ha resultat
ser un gran témpan de gel,
un cop el desig ha passat
ell a tu no t´ha fet

ni cas,
amb una més maca sempre anirà.
Ni cas,
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ni de passada et saludarà.
De lluny et veurà pel carrer
amb el posat del que no té
ni idea del que ha passat.

Ni cas.

Ningú

NINGÚ (reig)

Ningú escolta els vells
no el seu parlar feixuc
i en els bancs de les places resten orfes
paraules que encara no han dit,
manllevades per veus ordinàries
que les despullen de sentit.

Ningú escolta el clam
ni el seu dolor sofert
d´un llenguatge de mots i esperances
que algun cretí creu obsolet,
abdiquem mesells a l´esclavatge
i així els hi lliurem el dret.

Ningú escolta el so
ni el seu silenci sord
i els carrers corren plens de la cridòria
empudegant-ho quasi tot,
refugiats de nou en la memòria
a resguard de l´últim tro.

Ningú no escolta els vells,
ningú escolta el clam,
ningú escolta el so,
ningú escolta el món,
ningú escolta ningú.

(Cançó del derrer disc: "Com anar al cel i tornar"; com també: "XL", "Valset", "Espurnes de
coratge" i "Faig saber")

Català

No diguis res

La mare estava tan sola
ja feia més de cinc anys
encara era massa jove
per dormir amb cossos llogats.

Ell va aparèixer de sobte
tranquil, seriós i educat
sense donar-nos ni compte
ens hi vam acostumar.

Tot anava tan perfecte
se´ls veia enamorats
jo també estava contenta
mentre m´omplia de regals.

Però una mala nit
la porta es va obrir
i amb la seva veu fosca em va dir:

No diguis res
i el llençol destapava
no diguis res
no sentia res quan em tocava
no diguis res
ni gust, ni amor, ni fàstic, ni por
un cos calent que m´anava dient...

Català

Amb els anys vaig fer-me dona
però a dins tot estava mort
el rancor cap aquell home
va fer que odiés el meu cos.

Vaig provar a dir-li a la mare
no em va voler ni escoltar
llavors vaig fer la promesa
de tancar aquell animal

que una mala nit
la porta es va obrir
i amb la seva veu fosca em va dir:

No diguis res
i el llençol destapava
no diguis res
no sentia res quan em tocava
no diguis res
ni gust, ni amor, ni fàstic, ni por
un cos calent que m´anava dient...

En el banc sentat
amb l´esguard clavat
en el meu, quan el van sentenciar,

no va dir res
sap que per fi sóc lliure
no va dir res
sabent que ell no ho serà mai
no va dir res
totes les ganes de viure
no va dir res
senceres em van tornar.

No en tinc ganes

Hauria d´estimar-te, pel que tu fas per mi,
hauria de complaure´t quan anem a dormir.
Perquè serà que mai vull fer el que caldria,
quin estrany gnom és el que sempre m´ho fa dir...

Serà la menopausia, serà que n´estic tip,
serà que no m´agrades, potser serà la nit.
Perquè serà que mai vull fer el que caldria,
quin estrany gnom és el que sempre m´ho fa dir...

No en tinc ganes.

Serà la matinada, seran les teves mans,
serà la teva cara, tota plena de grans.
Perquè serà que mai vull fer el que caldria,
quin estrany gnom és el que sempre m´ho fa dir.

No en tinc ganes.
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No n'hi ha prou amb ser català

LA_577655
MI_022300
RE_000232

LA MI
Quin muermo, quin rotllo,
RE MI
quina merda de 6 milions.

LA MI
No es mullen, no es mouen,
RE MI
no els molestis, no siguis plom.

Mentre tinguin la botigueta

Català
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i un bon xec a final de mes,
tant els hi fot si mana Fraga,
Pujolet o el rei.

LA MI
UOOOA,
RE MI
no n'hi ha prou amb ser català !
LA MI
AAAO
RE MI
per molt que siguem una nació !
LA MI
UOOOA
RE MI
no n'hi ha prou amb ser català !
LA MI
AAAO
RE MI
cal que ho tinguem molt clar !

Espanya, Burundi,
per Catalunya, tot és igual.
Les dretes,les esquerres,
o be el centre, tan els hi fa.

Et diuen que ets idealista
i que el temps ja t'ho canviarà
encara que sembli mentida
ells ja ho han passat.

No n´hi ha prou amb ser català

No n´hi ha prou amb ser català

Quin muermo, quin rotllo, LA/MI
quina merda de 6 milions. RE/MI
No es mullen, no es mouen,LA/MI
no els molestis, no siguis plom. RE/MI

Mentre tinguin la botigueta
i un bon xec a final de més,
tant els hi fot que voti Fraga,
Pujolet o el rei.

Oooa, no n´hi ha prou amb ser català LA/MI
Aaao, per molt que siguem una nació  RE/MI
Oooa, no n´hi ha prou amb ser català LA/MI
Aaao, cal que ho tinguem molt clar.  RE/MI

Espanya, Burundi,
o Catalunya, tot és igual.
Les dretes, les esquerres
o ve el centre, tant els hi fa.

Et diuen que ets idealista
i que el temps ja t´ho canviarà,
que encara que sembli mentida
ells ja ho ha passat.

Oooa, no n´hi ha prou amb ser català
Aaao, per molt que siguem una nació
Oooa, no n´hi ha prou amb ser català
Aaao, cal que ho tinguem molt clar.

Català

No n´hi ha prou en ser català

Quin muermo, quin rotllo, quina merda de 6 milions.
No es mullen, no es mouen, no els molestis, no siguis plom.
Mentre tinguin la botigueta i un bon xec a final de mes,
tant els hi fot que voti Fraga, Pujolet o el rei.

1,2,3.
Oooa, no n´hi ha prou amb ser català
Aaao, per molt que siguem una nació
Oooa, no n´hi ha prou amb ser català
Aaao, cal que ho tinguem molt clar.
1,2,3.

Espanya, Burundi, o Catalunya, tot és igual.
Les dretes, les esquerres o ve el centre, tant els hi fa.
Et diuen que ets idealista i que el temps ja t´ho canviarà,
que encara que sembli mentida ells ja ho ha passat.

1,2,3.
Oooa, no n´hi ha prou amb ser català
Aaao, per molt que siguem una nació
Oooa, no n´hi ha prou amb ser català
Aaao, cal que ho tinguem molt clar.
1,2,3.

1,2,3.
Oooa, no n´hi ha prou amb ser català
Aaao, per molt que siguem una nació
Oooa, no n´hi ha prou amb ser català
Aaao, cal que ho tinguem molt clar.
1,2,3, ya!

Català

No sóc un forat

Ja n´estic fins els ovaris
que em tractis com un embut,
sempre que em giro d´esquena
segur que em mires el cul.

El fet de que estigui bona
no vol dir pas que no pugui pensar,
així que fes-te a la idea que jo a més de mamelles
tinc un cervell desenvolupat.

Au, corre posa-t´hi aigua freda
o fes-te eunuc que està molt ben pagat.

No és que vagi d´estreta
o sigui de l´Opus Dei,
però prefereixo ser monja
a anar amb un que sempre va calent.

Tu te les dones de mascle
però el que ets és un pobre desgraciat,
i perquè tu en tinguis ganes, no m´haig d´obrir de cames
com si fos un moble comprat.

Així que si tens molta trempera
serà millor que t´hi posis un tap.

Perquè no sóc un forat,
no sóc un forat,
nen, posa-t´ho al cap
que jo no sóc un forat.

Només de veure´t la cara
o de sentir-te parlar,
no em costa gaires problemes
veure com acabaràs.

Gastant-te el sou anant de meuques,
solter, trist sol i abandonat,
i el dia que no se t´aixequi
allò que és l´únic obsequi

Català
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que quan vas neixer et van atorgar,
ja no tindràs cap raó per viure
i ben segur que ràpid acabaràs...

Dins un gran negre forat,
dintre d´un forat,
per fi per tu sol tindràs
tot un enorme forat.

no sóc un forat

.
cançó amb acords:
                          AA C D
Ja n´estic fins els ovaris
                           AA C D
que em tractis com un embut,
                            AA C D
sempre que em giro d´esquena
                          AA C E
segur que em mires el cul.

                          AA C D
El fet de que estigui bona
                                  AA C D
no vol dir pas que no pugui pensar,
A                         C
així que fes-te a la idea que jo a més de mamelles
D                 A
tinc un cervell desenvolupat.
E                            D
Au, corre posa-t´hi aigua freda
E                                     D
o fes-te eunuc que està molt ben pagat.
                        AA C D
No és que vagi d´estreta
                      AA C D
o sigui de l´Opus Dei,
                          AA C D
però prefereixo ser monja
                     AA C E
a anar amb un que sempre va calent.
         A               AA C D
Tu te les dones de mascle
                                      AA C D
però el que ets és un pobre desgraciat,
  A                                     C
i perquè tu en tinguis ganes, no m´haig d´obrir de cames
        D
com si fos un moble comprat.
A                           C
Així que si tens molta trempera
        E
serà millor que t´hi posis un tap.
        D            AA C D
Perquè no sóc un forat,
                AA C D
no sóc un forat,
A                   E
nen, posa-t´ho al cap
D                   A
que jo no sóc un forat.

AQUÍ EL MATEIX:
Només de veure´t la cara
o de sentir-te parlar,
no em costa gaires problemes
veure com acabaràs.

Gastant-te el sou anant de meuques,

Català

solter, trist sol i abandonat,
i el dia que no se t´aixequi
allò que és l´únic obsequi
que quan vas neixer et van atorgar,
ja no tindràs cap raó per viure
i ben segur que ràpid acabaràs...

Dins un gran negre forat,
dintre d´un forat,
per fi per tu sol tindràs
tot un enorme forat.

No tornaràs

Les formigues que viuen sota la nevera,
aquell pany de la porta que s´ha d´apariar,
un tros de llonganissa que no era tan seca
i l´avís de correus que sempre arriba tard.
Flors de plàstic marcides, antigues llibretes,
la llum quieta i vermella del contestador,
una vella faldilla que t´anava estreta
i fa més de vint dies que penja al balcó.
La torreta on plantàvem maria
i per dissimular
un brot de camamilla,
ara dorm avorrida
plena de burilles
que no cal regar.
No tornaràs. No tornaràs. No tornaràs.
Calaixets plens de fotos cruels que ens delaten,
aquell pòster d´Holanda que s´ha d´emmarcar,
una tapa de wàter que és sempre aixecada
i la pasta de dents seca i sense tapar.
Llibres vells plens de dedicatòries
que ara fan tan de mal,
mitjons bruts o pitjor,
que han perdut la parella
i de pas amb ella
tota utilitat.
No tornaràs. No tornaràs. No tornaràs.

Català

No tornaràs, cercles viciosos, Tantes coses a fer, etc...

S´HA ACABAT
Lam Sol Lam (bis)
            Lam Sol Rem (bis)
            (1)
            Lam      Sol            Lam            Sol Rem
            Un núvol passa, els carrers s´ha enfosquit
            Lam      Sol             Rem         Mi
            i fot un bram com els de quan era petit.
            Lam     Sol                Lam      Sol Rem
            Darrera els vidres jo m´ho miro arrupit
            Lam     Sol          Rem        Mi      Lam
            Ma mare sent Roberto Carlos tot fent el llit
            (1)
            Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist
            i moro d´enyorança perquè no ets aquí
            La pluja m´ha portat records d´aquell estiu
            que vam passar junts en el teu pis de Cambrils
            (2)
            Fa             Sol           Do          Lam
            Ma mare mai va creure que només fossim amics
            Fa            Sol        Do            Lam
            Ella ens protegia de la llengua dels veïns
            Fa               Sol       Do       Lam
            Perquè si eres a casa em veia tan feliç
            Fa                    Mim
            no ho entenia però un fill és sempre un fill
            (3)
            Do        Fa          Sol
            Uooo, dos cosos enmig de la sorra,

Català
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            Do         Fa       Sol
            uooo, rebolcant-se abraçats,
            Do          Fa             Sol
            uooo, de la ment no se m´esborra
            Do        Fa              Sol
            uooo, no puc creure que s´ha acabat
            (1)
            Va aprèixer envoltada de mistèri
            en el primer moment tot va semblar normal
            borratxera, descontrol, maïs i rialles
            l´endemà jo amb ressaca i ell amb ella s´en va anar
            (2)
            Però ara, aquell núvol lentament ja ha passat
            ja no plou i el cel gris sembla que s´ha escampat
            i un gran amor no pot morir-se així
            del cassette de ma mare m´ha semblat sentir
            (3)
            Uooo, dos cosos enmig de la sorra,
            uooo, rebolcant-se abraçats,
            uooo, de la ment no se m´esborra
            uooo, no puc creure que s´ha acabat

VESPRE
Do                 Sol                 Lam
            Cap el vespre és quan, estàs com a cansat,
                              Fa               Sol
            i no saps el que fer i et quedes fixat,
                              Do                    Lam
            i et trobes molt sol, i el soroll s´esvaeix,
                           Fa                   Sol
            i mires el carrer i no hi ha gaire gent.

            I canvien els sons i tot sembla més mort,
            i vols cridar ben fort, que estàs fins els collons.
            Cap el vespre estàs trist i no saps on anar,
            i et prepares un whisky i no te´l pots acabar.
            I t´encens un cigarro, sense ganes de fuma´l,
            i l´apagues aviat i et tornes a aixecar,
            i de sobte tens por, de sentir-te tan buit,
            i te´n vas cap el pub i no hi trobes ningú.
            I surts fora el carrer i comences a córrer,
            i el vent et va assecant, el que sembla una llàgrima,
            i t´atures cansat, amb el nas ple de mocs,
            i t´ampatxes de nit i respires ben fort, fort, fort.
            Cap el vespre és quan estàs com a cansat,
            i no saps el què fer i et quedes fixat,
            cap el vespre estàs trist i no hi trobes ningú,
            i mires al carrer i no hi ha gaire gent.

BONA NIT
Re     Sim
            Vine aquí
            Sol             La                   Re    Sim
            sé que estàs cansada, els ulls s´et fan petits,
            Sol             La
            deixa´m abraçar-te
            Re             Sim
            tendrament i calla
                         Sol                        La
            que és molt tard i arriba l´hora de dormir.
            Posa el cap
            a la meva falda i deix la meva mà
            espolsar els fantasmes
            que t´amoïnen i t´espanten,
            tanca els ulls que jo et vigilo des d´aquí.
            La                         Re   Sim
            Dorm tranquil·la i digue´m bona nit,
            Sol           La              Re    Sim
            deix que et porti en braços fins al llit,
            Sol           La
            jeu ben a la vora,

            Re                Sim
            saps que no estàs sola
                      Sol                     La
            mentre et dic a cau d´orella bona nit.
            La lluna pel balcó t´esguarda i sé que et fa un petó,
            res no té importància
            fins demà a trenc d´alba
            quan de sopte t´acaroni la claror.
            Dorm tranquil·la i digue´m bona nit,
            deix que et porti en braços fins al llit,
            jeu ben a la vora,
            saps que no estàs sola
            mentre et dic a cau d´orella bona nit,
            molt bona nit.

PROFILÀCTIC
Do
            Estava a la discoteca
            em van venir moltes ganes de pixar.
                 Fa
            Vaig anar cap al lavabo,
                      Do
            amb prou feines m´ho podia aguantar.
                    Sol
            Quan me l´estava eixugant,
                   Fa                Do
            davant meu me la vaig trobar.

            Semblava una màquina de xiclets,
            una miqueta especial.
            Quan hi vaig fotre les peles,
            mai dirieu què em va caure a les mans.
            Una caixeta quadrada,
            plenes de gomes de color carn.
                     Do  Sib Do    Sib
            I deia p r o f i l à c t i c,
            Do Sib     Do  Sib
            dins  del  plàstic,
              Do  Sib Do    Sib
            p r o f i l à c t i c,
            Do Sib Do Sib
            no em fa fàstic,
            Sol              Fa          Do
            però em pregunto perquè servirà?
            Li vaig ensenyar a ma mare,
            i em va fotre la cara com un nyap.
            Li vaig ensenyar al meu pare,
            i el molt puta se´l volia quedar.
            Li vaig ensenyar a l´avia,
            i em va dir que no n´havia vist mai cap.
            Quan estava resignar
            a no saber-ne la utilitat,
            vaig trobar-me la veïna,
            que per cert està per sucar-hi pa,
            i em va dir que a casa seva
            a les fosques m´ho podria ensenyar.
            I deia profilàctic,
            dins del plàstic,
            profilàctic,
            no em fa fàstic,
            però em pregunto per a què servirà?

EN TINC DISSET

Do              Sol  Fa       Sol         Do
            Sols en tinc disset, no tinc edat pel carnet,
                            Sol
            però en tinc disset,
            Fa           Sol             Do
            cada dia em faig un xic més vell.

            Fa               Sol                Fa
            Haig d´arribar a casa abans de les deu.
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                             Sol                Fa
            Si invento una excusa ningú se la creu,
                                     Sol
            i a casa no puc alçar la veu.

            Do              Sol  Fa            Sol
            Sols en tinc disset, diuen que n´hauria
                        Do                 Sol
            d´estar content, perquè als disset
            Fa                   Sol           Do
            sembla que és quan t´ho passes més bé.

            Fa             Sol                 Fa
            Però jo no ho acabo de veure molt clar
                        Sol                    Fa
            amb tota la merda que haig d´estudiar
                                   Sol
            sense saber si em servirà.

            Fa      Sol Do                Sol
            En tinc disset, tinc cara de préssec.
            Fa      Sol Do               Sol
            En tinc disset, estimo de pressa.
            Fa      Sol Do                 Sol
            En tinc disset, i tinc tanta pressa,
                     Fa       Sol  Fa       Sol
            en veure cada dia més, cada dia més.

UNA FIBLADA A LA PELL
La                        Mi
            Ell seu al llit i es repentina els cabells,
            Fa#m                     Re                   La
            ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve.
                      Mi
            Un breu moment,
                     Fa#m
            un cop caient
                         Re
            mentre ella sent
                              La
            una fiblada a la pell.

            Ell penca massa i ella creu que ho comprèn,
            però ella s´amaga si ell arriba fent pudor d´aiguardent.
            Un breu moment,
            un cop caient
            mentre ella sent
            una fiblada a la pell.
            La                   Fa#m
            I arriba per fi l´endemà
                                    Re
            i ell torna a ser tan normal
                                   Mi
            que tot plegat sembla dèbil i llunyà.
            La                       Fa#m
            I ell és tan tendre quan vol
                                 Re
            i ella es deixa estimar
                                      Mi
            i ell és tan guapo i tan fort que espanta.

            Ell dorm tranquil quan ella tanca el portal
            una maleta i a la mà l´adreça d´un hospital
            quan puja al tren
            de sobte sent
            dintre del seu ventre
            una fiblada a la pell.
            quan puja al tren
            de sobte sent
            dintre del seu ventre
            una fiblada a la pell...

BON DIA
La               Mi
            La vella Montserrat
            Fa#m                         Do#m            Re
            desperta el barri a cops d´escombra tot cantant
                              La
            les primeres persianes
                      Sim           Mi
            s´obren feixugues badallant.
            Rere el vidre entelat
            el cafeter assegura que no era penal
            i es desfà la conversa
            igual que el sucre del tallat.
                 La
            Bon dia,
                Mi                          Fa#m
            ningú ho ha demanat però fa bon dia,
               Do#m                          Re
            damunt els caps un sol ben insulent
                       La
            il·lumina descarat
                       Sim          Mi
            tot l´espectacle de la gent.
            Al bell mig de la plaça
            la peixatera pren paciència amb la Consol
            que remuga i regala
            grans bafarades d´alcohol.
            I al pedrís reposant
            l´avi Josep no es deixa perdre cap detall
            i amb l´esguard es pregunta
            quans dies més té de regal.
            Bon dia...
            Do#m                       Fa#m
            Nens gisclant, olor de pixum de gat,
                    Re                         La
            veïnes que un cop has passat et critiquen.
            Gent llençant la brossa d´amagat
                                                    Mi
            i un retardat que amb ulls burletes et mira
            i diu
                 La
            Bon dia
            Bon dia ...
            Bon dia, ningú ho ha decidit però fa un gran dia ....
            ... i fa un Bon dia

UNA ESTONA DE CEL
La Re Mi Re (x3)
            La      Mi        Fa#m
            Ben depressa ha dinat
                     Re        La
            s´ha tornat a afaitar
                  Mi        Re    Mi
            i es posa la jaqueta.
            Guaita mig d´amagat
            com la dona al sofà
            veu la telenovela.
            La    Mi    Fa#m        Re       La
            I li diu adéu però ella ja no el sent
                   Mi     Fa#m      Re   La
            baixa l´ascensor silenciosament.
            I així cada dimarts
            representa que va
            aviat a la feina.
            Però ha quedat a aquell bar
            on no hi ha mai ni un gat
            prop de Vila-seca.
            I com cada cop sent la tremolor
            meitat por, meitat alegria.
            La             Mi
            De la barra estant
                        Fa#m
            el cambrer dirà
                           Re
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            si vol el de sempre.
            La         Fa#m
            Ella arribarà
                             Re
            amb els ulls brillants
            i per un instant
                          Mi
            tot s´haurà aturat.
            La    Mi           Fa#m         Re     La
            I per uns breus moments una estona de cel,
            La    Mi           Fa#m         Re     La
            ja no importa el demés, una estona de cel.
            La     Mi          Re                 La
            El que durà un café és una estona de cel.
            Ben de pressa ha dinat
            a la Universitat
            s´ha pintat una mica.
            Sent com el campanar
            va tocant els tres quarts,
            s´arregla la faldilla.
            Agafa l´autobús i seu al davant
            només cinc minuts que no acaben.
            Com sempre dirà
            "sento haver fet tard"
            ficant-se vermella.
            Ell no dirà res
            només somriurà
            i per un instant
            tot s´haurà aturat.
            I per uns breus moments...
            Mil cops repetint
            que no té sentit
            seguir aquesta història.
            Però aquest temps robat
            fa tirar endavant
            fins poder arribar
            al proper dimarts.
            I per uns breus moments...

DISSIMULAT
Sol                   Do          Sol             Do
            Et vaig conèixer una tarda gris, estava a punt de tirar un penal,
            Sol                  Do               Sol       Do
            per culpa teva vaig fallar un gol cantat,
            Sol                Do           Sol        Do
            duies serrell i la bata del col·legi tota bruta de fang,
            Sol                     Do          Sol      Do
            des d´aquell dia el futbol no m´agradat.
            Vaig estimar-te en secret sense gosar ni dir-te "hola, què tal",
            prou que ho volia però quedava aturat,
            a la parada del bus cada matí arribava a l´hora puntual
            nomès per veure´t de lluny allà al davant.
            Do                Re
            Mai no et vaig poder parlar,
                 Sol       Sim   Mim
            mai t´ho vaig confessar,
                     Do              Re           Sol Mim Do Re
            tu vas ser el meu gran amor dissimulat.

            Vaig arribar a festejar aquella veïna teva plena de grans
            tans sols pel fet de poder tenir-te a prop,
            era el millor per fer-la pixar de riure, em sentia especial
            però si arribaves em tallava de cop.
            Mai no et vaig poder parlar,
            mai t´ho vaig confessar,
            tu vas ser el meu gran amor dissimulat.
            Ahir al matí vaig tornar a trobar-te al Pryca, el teu serrell és
            igual,
            sense poder-ho evitar ens vam creuar,
            duies el carro fins dalt ple de salsitxes de porc, pobre

animal,
            no em vas conèixes i jo em vaig fer el despistat.
            Pot ser vam ser afortunats
            de mai no haver parlat
            a mi les salsitxes mai m´han agradat ...
            Pot ser vam ser afortunats
            de mai no haver parlat
            a mi les salsitxes mai m´han agradat ....
            mai m´han agradat ....
            mai m´han agradat ....
            mai m´han agradat ..........

JAIO
Sol               Re
            Viure no és fàcil als seixanta,
                 Mim               Do
            quan no és la sang, el colesterol,
            Sol                Re
            de tant en tant la salut t´espanta,
                Mim            Do
            tot sense sal i ni gota d´alcohol.
            No et falta gaire per jubilar-te,
            però el pagès ho és fins que mor,
            una altra feina has de buscar-te
            i deixar el tros molt a contracor.
            Mim   Sol         Do          Re
            L´última glaçada del mes de març
            Mim       Sol                 Re
            et va obligar a donar aquest pas,
            Mim   Sol             Do          Re
            de matí quan t´en vas al nou treball,
            Do               Re       Do           Re
            se t´entelen els ulls tirant carrer avall.
            Mim  Do Re                Sol
            uooooo De petit et van fer una guerra,
            Mim  Do Re                Sol
            uooooo de jove et van vendre una pau,
            Mim  Do Re                Sol
            uooooo de gran t´has cremat amb la terra
            Mim  Do Re                Sol
            uooooo i ara jaio, et donen pel sac !
            Tota la vida el vent de cara,
            sovint fotut però pencant a gust,
            estrenys els punys i alces la mirada,
            preguntes a Deu si tot això és just.
            És tard quan arribes i estàs xafat,
            ella cus al teu costat,
            "el camp no té remei", la dona et diu,
            "però qui mana no, d´això no en viu !"
            De petit et van fer una guerra... (2)

MASSA JOVE PER FER-ME GRAN
La         Fa#m
            Per la finestra
                Re      Mi
            un sol assassí
             La    Re     Mi
            m´informa cruel
            La                 Re
            que son vora les dotze,
               La        Mi
            suposo que ahir
            La    Re         Mi
            m´ho vaig passar bé.
            Entra roba bruta
            estossegant
            em sento esvaït,
            però mirant a la nevera
            ja sé que puc dinar:
            pernil dolç florit.

            Re           Mi
            D´aquí un quart
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                         La        Fa#m    Sim
            ja farà un quart que estic arribant tard
            Re                Mi
            al treball que em dona els quartos
            Re            Mi
            per poder dir un altre any
                    La      Re      La      Mi
            que sóc massa jove per fer-me gran
            La     Re         Mi   Re
            no hi puc fer-hi res,
            La      Re        La      Mi
            massa jove per fer-me gran
                   Re             Mi
            però això ho cura el temps
                       Re          Mi
            suposo que ho cura el temps.

            Aquest cap de setmana
            em toca fitxar
            al poble d´on vic
            on encara no entenen
            perquè vaig marxar
            d´aquell mon tan feliç.
            Vells amics
            i antigues núvies empenyent cotxets
            em diran que quan em caso
            i jo somrient
            diré que soc massa jove per fer-me gran
            no hi puc fer-hi res,
            massa jove per fer-me gran
            però això ho cura el temps
            suposo que ho cura el temps.

EM FA RIURE
La Re Mi Re
            La        Re            Mi   Re
            El meu xicot no és molt alt,
            té massa panxa i poca patilla,
            però té un encant especial
            i és que sempre em fa riure.
            Ja sé que és un noi molt normal
            no té els ulls clars ni un xalet a les illes
            però em mira i em sento important
            i a més em fa riure.
            Sim             Do#m
            Quan sóc sola a casa
                    Re                  Mi
            i el silenci em rosega per dintre,
            Sim          Do#m
            arriba i m´abraça
                      Re                      Mi
            i a l´instant ens porten com dos nens petits,
            Re                        Mi
            un damunt de l´altre estirants al llit,
            Re                                           Mi
            vull resseguir el seu somriure amb els meus dits.
            Baixem abraçats fent merder
            ens fotem de les dones que ens miren
            ens anem grapejant pel carrer,
            ens besem i ens ve el riure.
            Quan sóc sola a casa
            i el silenci em rosega per dintre,
            arriba i m´abraça
            i a l´instant ens porten com dos nens petits,
            un damunt de l´altre estirants al llit,
            vaig resseguint amb els dits el seu somrís.
            Ja sé que no és sempre un bon jan,
            té els seus rampells i les seves manies
            però se perquè l´estimo tant
            perquè sempre em fa riure.

SEGON PLAT
(1)
            Lam            Sol
            M´has trucat a la migdiada
            Lam          Sol
            suplicant-me que vingués
            Lam          Sol
            un altre cop desesperada
            Lam            Mi
            ja no saps que has de fer.
            (2)
            Do                Sol
            M´has dit que ell havia vingut
                      Fa            Mi
            heu fet l´amor i has plorat
            Do                Sol
            ni tan sols un detall ha tingut
                        Rem          Mi
            t´ha pres calés i ha guillat.
            (1)
            Què cony puc fer per fer-t´ho veure
            tot sol s´està ensorrant
            tu prou que ho saps i no ho vols creure
            però l´acabarà dinyant.
            (2)
            Fins d´aquí un mes ja no el veuràs
            o potser encara més tard
            et fotrà un rotllo i te´l creuràs
            i ja en començo a estar fart.
            (3)
               Lam                   Sol
            Permís per entrar a casa teva
                               Lam
            i quedar-m´hi per sempre
               Lam                  Sol
            Sovint, t´he somiat ben meva
                               Lam    Sol
            talment com aquest vespre.
            (1)
            Si pogués tenir-te com ara
            després de tant d´esperar
            pel teu fill puc ser un bon pare
            ho podríem intentar.
            (2)
            Solament et tinc quan ell se´n va
            sóc només un trist segon plat
            per què no tornes a començar
            tu i el vailet al meu costat?
            (3)
            Permís per entrar a casa teva
            i quedar-m´hi per sempre
            Sovint, t´he somiat ben meva
            talment com aquest vespre.

ESTÀ PLOVENT
(1)
            Do        Fa               Do
            Està plovent i no tinc cap pressa.
            Do        Fa               Do
            Està plovent i no tinc pas son.
            Fa       Sol       Do           La
            No tinc paraigües, però m´és igual.
            Fa       Sol                  Do
            Està plovent però em vull mullar.
            (1)
            La meva ment necessita aigua fresca
            i el pensament vull refrigerar.
            No tinc paraigües, però m´és igual
            Està plovent però em vull mullar.
            Mi          Lam
            No em doneu solucions,
            Mi      Lam
            no vull raons
            Re                 Sol Do Sol
            no més problemes d´emocions.
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            (1)
            Sento l´olor a terra mullada
            és el millor per refrescar el cap.
            No tinc paraigües, però m´´es igual.
            Està plovent, però em vull mullar.

JO VULL SER REI
(1)
            Do              Fa            Sol                Do
            Jo vull ser rei, ser per collons cap de l´estat, tenir-ho tot fet
                      Fa            Sol           Do               Fa
            Sol
            només per ser fill de papà fer-ho tot bé, mai ser escollit mai ser
            votat
                      Do              Fa           Sol
            sempre trobar la moto amb el motor engegat
            (2)
                     Do              Lam         Fa           Sol
            Tan aborrit d´estar envoltat per una colla de llepons
                     Do                   Lam          Sol
            Suant imperibilitat com un cacic o un dictador
            (1)
            Fotre un polvet, amb la total seguretat de que el xiquet
            tindrà el futur encaminat, tenir en Porcel, per a poder-me defensar

            o fer un discurs que ben segur que aplaudiran
            (2)
            Tan aborrit d´estar envoltat per una colla de llepons
            Suant imperibilitat com un cacic o un dictador
            (3)
                 Fa              Sol           Do
            Si és cert que som iguals davant la llei
                Fa            Sol           Do
            Perquè collons jo mai podré ser rei
            (1)
            Reivindicar el que em va col.locar on sóc sense parlar
            Res que no sigui l´espanyol i viatjar molt, sigui oficial o per
            plaer
            que ja se sap que a suïssa esquia molt bé
            (2)
            Tant aborrit d´estar envoltat per una colla de llepons
            Suant imperibilitat com un cacic o un dictador
            (3)
            Si és cert que som iguals davant la llei,
            perquè collons jo mai podré ser rei
            Sol       Do   Sol       Do
            Podré ser rei, podré ser rei.

AQUEST CONY DE TEMPS
G Em C D (x2)
G       Em
Trenca´m a bocins
C       D          G         Em       C     D
 i endevina quina peça em rovella els ossos,
G       Em      C      D          G      Em C D
 posa´m al revés a veure si així vaig bé.
G       Em
Seu al meu costat,
C        D              G                Em     C     D
 torna´m a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços,
G        Em       C          D          G   Em C D
 digue´m el perquè d´aquest dia tan esquerp.
      C                                   G
La finestra, en caure el vespre, s´ha tornat en un mirall
          Em         C          G

i el que veig no menteix i m´espanta.
      C                         G
Si almenys aquesta pluja em servís per netejar
          Am
tots els núvols llargs i negres
            D
que ara es van filtrant per les parets,
G  Em   C           D
Potser passo massa temps a casa,
G    Em    C               D
pot ser però el carrer és tan fosc,
 G   Em   C                 D
deu ser que aquest cony de temps se´m fica al cos.
G Em C D (x2)
G    Em
Ara parla fort
C       D                G         Em      C    D
 per tapar les veus que dintre meu em maltracten,
G     Em       C         D          G    Em C D
o potser millor calla i sent la meva por;
      C                                   G
La finestra, en caure el vespre, s´ha convertit en mirall
          Em           C            G
i el que veig és tan lleig que m´espanta.
      C                       G
Si només aquesta pluja em servís per netejar
          Am
tots els núvols llargs i negres
            D
que ara es van filtrant per les parets,
Potser passo massa temps a casa...
G Em C D (x2)
La finestra, en caure el vespre, s´ha convertit en mirall...
Potser passo massa temps a casa...

ÉS HORA DE TORNAR A CASA
Intro:
 A         F#m       D         E           (x2)
-------------------------------0-----------
-----2-3-2-----2-3-2-----2-3-2---3-2-----0-
-2---------2---------2---------------2-----
---2---------2---------2---------------4---
-------------------------------------------
-------------------------------------------
A                F#m
Malalties per mancança d´aire,
D                     E
nits estranyes de ressaca mala maror;
A                 F#m
mil raons per a posar distància
D                   E             A
entre mi i aquesta terra feta presó.
     F#m               D
Començar en un altre lloc
       E            A
on no sàpiguen qui sóc,
     F#m                D
recobrar aquell dolç plaer
      E
d´amagar-me i observar la gent.
A                         F#m
Passa el temps i el vi de la nostàlgia
D                       E
que engoleixes per les tardes quan es fa fosc
A                  F#m
va recuperant, per art de màgia,
D                   E               A
gestos oblidats, sorolls i certes olors.
       F#m                D
I el mateix que em va portar
    E                A     F#m             D
a anar-me´n nord enllà ara té un perdut encant,
     E
un avís de que ja arriba el meu dia perquè
A         F#m                    D
content enfilo les escales del tren,
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            E
és hora de tornar a casa.
A            F#m                      D
content vull retrobar-me amb la meva gent
              E
i veure´ls iguals però diferents.
(Intro)
A                     F#m
Porto a les butxaques mil adreçes
D                       E                    A
plenes de records que amb el temps s´esborraran,
                      F#m
com aquells colors de fotos velles
D                       E              A
que per treure´m l´enyorança mirava allà.
      F#m              D
I tot i que el mes entrant
      E                 A
pensaré ja en fotre el camp,
       F#m          D
ara em moro per tornar;
       E
el sotrac damunt la via marca el ritme perquè
content enfilo les escales del tren... (x2)
(Intro)

GRAN
F
F
Si després de sortir de nit et promets que has de suprimir
        Bb                         F
les ressaques i redescobrir el Vichy;
F
si cada visita al mirall sols serveix per agafar una
      Bb                      Am
enrabiada o treure´t un pèl blanc;
       Dm         C             Am
si ja quasi no recordes l´ansietat
       Dm             C         Gm
d´esperar aquella trucada d´amagat
         C                F
i et preguntes què ha passat,
   Bb       C        F
será que t´has fet gran,
   Bb       C        Gm                  C
será que t´has fet gran, que t´has fet gran.
F
F
Si dediques més de la meitat del que parles per recordar
        Bb                           F
velles glòries o quan vas fer el soldat;
F
si a l´estant damunt del sofà veus com es van
                   Bb                      Am
amuntegant els projectes que mai es compliran;
       Dm           C               Am
si de cul de mal seient ara has passat
         Dm         C             Gm
a ser el màxim exponent d´un casolà
         C                F
i et preguntes què ha passat,
serà que t´has fet gran...
F
si de cul de mal seient ara has passat...
serà que t´has fet gran...

JA FARÉ CAP
A E D E (x4)

A    E   D         E
Assegut davant la porta
A       E D       E
d´un cafè  on el temps s´hi atura,
A        E     D         E       A  E D E
veig la gent que sempre ve atabalada.
A        E     D         E
Quin destí ens empeny a córrer?,
A          E       D          E
on va el tren sempre tan de pressa?,
A         E     D     E           A    E D E
vull guaitar i desxifrar cada paisatge.
D         E
Un exèrcit de corbates
A             D
amb el mòbil van enraonant,
D         E
gesticulen i s´enfaden,
Bm                E
sembla que faran tard a algun lloc.
A   E    D       E
El món va massa ràpid.
A   E   D            E
El món no s´espera ni un instant.
A   E      D        E
Fa temps ja que no vull seguir el seu pas.
A E D E (x2)
A        E   D         E
No veig nens amb bibicleta,
A       E  D     E
els carrers desolats supliquen,
A     E D              E          A    E D E
de segur se´ls ha cruspit una pantalla.
A          E   D           E
Oui els dirà quan plora un arbre?,
A       E D         E
Com sabran quan somriu la lluna?,
A    E      D           E             A     E D E
Innocent!, potser això ja no té importància.
D            E
Sense moure´t ni de casa,
A           D
el planeta pot ser al nostre abast.
D          E
S´esmicolen les distàncies,
Bm                    E
però oblidem amb qui hem d´anar a sopar.
El món va massa ràpid...
F#m     C#m          D               A
Si en cada revolt miréssim a qui deixem enrere,
F#m       C#m         D            E
ens trobaríem sols en un vagó d´alta velocitat.
El món va massa ràpid...
Se me´n fot, jo anar fent, ja faré cap. (x2)

JO SÓC EL TEU AMIC
G              C
Quan sona tan repetit
D               G
tan inútil, tan avorrit,
Em                 C             D
quan l´únic combustible és el dolor.
G                       C
Quan la veu que tant t´ha promés
D                  G
et confesa que no pot més,
Em                   C                D
quan el que era per sempre, ara és record.
C                 D
Quan se´t fa tan costa amunt
G                Em
començar des del mateix punt
C                           D
prova de cridar-me, que no tens motiu per estalviar-me.
G          C
Jo sóc el teu amic
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G              D             Em
vull que em molestis, sóc aquí,
            C
parla´m o plora,
        D
mai és mal moment, mai tard o d´hora.
G          C
Jo sóc el teu amic
G              D             Em
vull que em molestis, sóc aquí,
            C
parla´m o plora,
        D
que no tinc cap altre feina aquesta nit.
G                   C
Puc parlar-te dels vells moments,
D               G
provar d´endevinar el que sents,
Em                 C             D
puc callar i escoltar les teves pors.
G                 C
Puc fer broma al teu costat
D             G
i si estàs desesperat
Em                C             D
puc provar de cantar-te una cançó.
C                   D
Si sóc bo quan els temps són bons
G                 Em
també vull compartir els malsons,
C                             D
prova de cridar-me que no hi ha motiu per estalviar-me.
Jo sóc el teu amic...

POR
G Em7 C D
G                                           Em7
Por de parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar,
                             C              D
de deixar anar una altra mentida a la teva mida.
G                                        Em7
Por de callar, desant les paraules a qualsevol calaix,
                          C
per no deprimir-te o fer-te badallar,
                        D
saber què rumies amb aquella mirada que no sé què m´amaga.
G                                       Em7
Por de dormir i que en despertar-me tot hagi canviat,
                           C
sense recordar què ens fa viure plegats com si fóssim estranys,
       D
de sentir la rutina rosegant-nos per dintre.
C            G                            C
Et veig, el sol s´amaga entre els teus cabells.
             G                    Am
Em sents, aixeques la mirada en aquell precís instant
             C                             D
tot és tan plàcid i tan clar que em vénen ganes de cridar
             G    Em7              C    D (x4)
res no m ´espanta,    res no m ´espanta.
G                                            Em7
Por de la por, de sentir aquest pànic tan subtil tan boig;
                       C                       D
de no ser capaç de somriure quan dius que m´estimes.

QUAN ET TROBI
Intro:
 A        E      F#m     D        x2

---------------------------------    -------
-------0-------0-------0-------3-    -3-2-0-
-----2-------1-------2-------2---    -2-----
---2-------2-------4-------4-----    -4-----
-0-----------------------5-------    -5-----
---------0-------2---------------    -------
          A                       E
Quan et trobi pel carrer i els batecs marquin les passes,
F#m                          D
  sense avisar ja haurà arribat el fred.
A                         E
 Els llits porucs voldran una altra flassada
           F#m                   D
mentre els arbres es despullen quiets.
          A                     E
Quan et trobi pel carrer les paraules assajades
F#m                      D
 entre les hores de nit sense son
A                    E
 es faran vent, esperant que una mirada
             F#m                 D
trenqui el glaç d´un silenci boirós.
A             E D (x4)
Quan et trobi...
(Intro)
          A                     E
Quan et trobi pel carrer la conversa desganada
F#m                     D
 i l´adéu ràpid d´un petó nerviós
A                   E
 seran l´epíleg d´una ocasió escapada
     F#m                       Bm
i preludi d´un hivern dòcil, gris i somnolent,
         D                     E
com les busques d´un rellotge vell.
Quan et trobi...
(Intro - solo)
Quan et trobi... farà fred, quan et trobi... serà fred.

TAN SOL
Intro:
-----3-----3-----3-----0--- (x4)
---3-----3-----1-----3---3-
-0-----0-----0-------------
-------------------0-------
---------------------------
---------------------------
G    Em C   D      G        Em C   D    G      Em    C     D
Tan sol, tacant aquest llençol  a la memòria d´algú sense cara.
G    Em C    D         G    Em C       D       G       Em    C    D
Tan sol, parlant amb qualsevol  que està fent temps esperant algú altre.
Bm              Em           Am              D
Tan sol com l´adéu a l´estació, callat mentre ella marxa.
Bm             Em               Am              D
Tan sol al costat d´un cos que vol quelcom que se m´escapa.
G    Em C    D      G        Em C   D     G        Em    C       D
Tan sol, cansat i ple d´alcohol  mirant amics que poc a poc s´espatllen.
G    Em C     D     G      Em C    D        G    Em      C     D
Tan sol, com si fallés un gol  perdent per dos a u al minut noranta.
Bm              Em            Am              D
Tan sol com un vell segut al parc, observant la canalla.
Bm               Em       Am            D
Tant sol com un dia de Nadal pensant en els que falten.
G Em C D (x4)
Tan sol com un vell segut al parc, observant la canalla...
(Intro x2)
G Em C D
Na, na, na,na...

TANTES COSES A FER
Intro:
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 E   G#m   C#m B      E G#m C#m B E   G#m   C#m B     E G#m C#m B
-0-0------------------------------0-0-----------------------------
-----4-0---2-2-0----------------------4-0---2-2-0-----------------
---------1-------1------------------------1-------1---------------
-------------------4--2-1---2---4-------------------4-2-1-------1-
------------------------------------------------------------4-----
------------------------------------------------------------------
E   G#m C#m B           E       G#m   C#m B
Miro         i cada persona al meu davant
E    G#m C#m B              E  G#m C#m B
porta         un secret amagat.
E    G#m C#m B          E      G#m  C#m B
Sento         i cada soroll va repetint
           E    G#m C#m B              E  G#m C#m B
que ara encara           depèn tot de mi.
A          B              G#m            C#m
La vida és el que et passa   mentre fas plans
       B             A
per tenir-ho tot lligat.
         F#m        A           B
Si el món    es mou, com puc estar aturat.
       E      G#m     C#m       B        A
Hi ha tantes coses a fer i em queda tan poc
 B
temps per a fer-les,
 E      G#m     C#m        B       F#m
tantes coses a fer, llocs per recordar,
  G#m         F#m G#m               A  B
llavis per besar,  a fora hi ha un dia a punt d´estrenar.
(Intro)
E    G#m C#m B          E     G#m  C#m B
Parlo         i cada paraula dóna pas
      E  G#m C#m B          E   G#m  C#m B
a un nova         possibilitat.
A            B            G#m              C#m
Per molts camins que tombi sempre n´hi haurà
     B          A
mil més per tombar.
         F#m        A           B
Si el món    es mou, com puc estar aturat.
Hi ha tantes coses a fer...
(Intro - solo)
Per molts camins que tombi...
Hi ha tantes coses a fer... (x2)
(Intro)

CERCLES VICIOSOS
Intro:
-----------0----- (x4)  C
-----3---3---3---
---5---5-------5-
-5---------------
-----------------
-----------------
C         F        G                 F          G
Ernest viu amb la Sònia, però en privat té un amor
          F             G        F                  C
descontrolat amb la companya de feina que s´ha separat
C          F         G            F              G
d´en Manel, que s´entén amb la Pilar, la que un dia
          F        G                 F                C
es va trobar el seu home al llit cardant amb un tal Joan.
Am                   G       F                 G
Més o menys tothom s´equivoca i s´enreda amb qui no toca.
C         F  F Em Dm       G                 C       F
I és tan cert      que ningú es conforma amb el que té,
F Em Dm            G           F                  G
      fins que un dia es troba abandonat per qui sempre
                  C
va ser al seu costat.
C       F           G             F            G
Sara sap que la història amb el Joan no va enlloc perquè
      F        G               F               C

és casat amb la mare d´aquell noi que la mira tant,
C         F        G             F             G
un tal Pep que festeja amb la Remei que és de Valls
             F        G                   F               C
i un dia al mes rep la Sónia que així es venja del seu Ernest.
Més o menys tothom s´equivoca...
I és tan cert...
(Estrofa - solo
Més o menys tothom s´equivoca...
I és tan cert... (x2)
(Intro)

NO TORNARÀS
E B/Eb C#m B (x2)
E      B/Eb       C#m      B       E  B/Eb C#m B
Les formigues que viuen sota la nevera
E      B/Eb       C#m          B       E  B/Eb C#m B
aquell pany de la porta que s´ha d´apriar,
E      B/Eb       C#m        B         E  B/Eb C#m B
un tros de Ilonganissa que no era tan seca
E     B/Eb      C#m          B         E  B/Eb C#m B
i l´avís de correus que sempre arriba tard.
E          B/Eb      C#m      B          E   B/Eb C#m B
Flors de plàstic marcides, antigues llibretes,
E          B/Eb      C#m       B       E  B/Eb C#m B
la llum quieta i vermella del contestador,
E    B/Eb     C#m        B         E  B/Eb C#m B
una vella faldilla que t´anava estreta
E      B/Eb       C#m      B       E  B/Eb C#m B
i fa més de vint dies que penja al balcó.
A                  B         G#m            C#m B
La torreta on plantàvem maria i per dissimular
A               F#m                 A
un brot de camamilla, ara dorm avorrida
            B                   E  B/Eb C#m
plena de burilles que no cal regar.
B        E B/Eb C#m B        E B/Eb C#m
No tornaràs.        No tornaràs.
B        E  B/Eb C#m B
No tornaràs.
E     B/Eb          C#m     B              E   B/Eb C#m B
Calaixets plens de fotos cruels que ens delaten,
E       B/Eb       C#m         B         E B/Eb C#m B
aquell pòster d´Holanda que s´ha d´emmarcar,
E   B/Eb     C#m          B          E  B/Eb C#m B
una tapa de wàter que és sempre aixecada
E     B/Eb     C#m          B       E  B/Eb C#m B
i la pasta de dents seca i sense tapar.
A                       B          G#m                  C#m B
Llibres vells plens de dedicatòries que era fan tan de mal,
A                F#m                         A
mitjons bruts o pitjor, que han perdut la parella
             B               E  B/Eb C#m
i de pas amb ella tota utilitat.
No tornaràs. No tornaràs. No tornaràs...

No t´enyoro

Aquesta cançó és per dir
que no et trobo gens en falta
i quan me´n vaig a dormir
amb la mà dreta ja em basta
que si tinc els ulls humits
és que hi tinc una lleganya
i si no surto de nit
és perquè vaig curt de pasta.
Els amics que compartim tots t´enganyen
sóc un home nou
mai he estat millor
i no saps quant m´estalvio en trucades.
No t´enyoro, nena.

Català
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Aquesta cançó és per dir
que si de res no en tinc ganes
no ets pas tu, sinó l´edat,
que als trenta anys això ja passa,
que l´anell que em vas donar
el guardo perquè el vull vendre
i la teva foto al llit
no he tingut pas temps de treure-la.
Els amics que compartim tots t´enganyen
sóc un home nou
mai he estat millor
i no saps quant m´estalvio en trucades.
No t´enyoro, nena.
Els amics que compartim tots t´enganyen
no estic deprimit
i si estic tan prim
és perquè ara em bec la llet descremada.

Noia de vidre

Cada dia cap als volts de les nou,
mentre el poble es treu la son,
ella surt de casa sense fer soroll
esquivant els gats que li estripen els mitjons.

Jo m´espero sense poder dormir
i l´espio des del llit
tot contant les hores que queden per tenir
el moment pel qual vull que arribi la nit,

quan des del campanar
sonen els quarts
sempre empaitant les dotze

ella des del quarto estant
un breu instant
em mira i plora.

   Parla amb mi
   noia de vidre,
   parla amb mi,
   digue´m que vols
   donaria el que fos  per saber què m´amagues
   quan et quedes tota sola a casa.

Ja fa mesos des de que va arribar
a la casa del davant,
si ens trobem fa veure que no sap ni qui sóc,
però a la nit és meva durant aquells segons,

quan des del campanar
sonen els quarts
sempre empaitant les dotze

ella des del quarto estant
un breu instant
em mira i plora.

   Parla amb mi noia de vidre,
   parla amb mi,
   digue´m que vols
   donaria el que fos  per saber què m´amagues
   quan et quedes tota sola a casa.
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Noia de vidre

Cada dia cap als volts de les nou,
mentre el poble es treu el son,
ella surt de casa sense fer soroll
esquivant els gats que li estripen els mitjons.
Jo m´espero sense poder dormir
i l´espio des del llit
tot contant les hores que queden per tenir
el moment pel qual vull que arribi ja la nit,
quan des del campanar
sonen els quarts
sempre empaitant
les dotze
ella des del quarto estant
un breu instant
em mira i plora.
Parla amb mi
noia de vidre,
parla amb mi,
digue´m que vols.
Donaria el que fos per saber què m´amagues
quan et quedes tota sola a casa.
Ja fa mesos des de que va arribar
a la casa del davant,
si ens trobem fa veure que no sap ni que sóc,
però a la nit és meva durant aquells segons,
quan des del campanar
sonen els quarts
sempre empaitant
les dotze
ella des del quarto estant
un breu instant
em mira i plora.
Parla amb mi
noia de vidre,
parla amb mi,
digue´m que vols.
Donaria el que fos per saber què m´amagues
quan et quedes tota sola a casa.

Català

Noia de vidre

NOIA DE VIDRE (els pets)

Cejeta al 1r trast

Cada dia cap als volts de les nou,		Sol mim Do Re
mentre el poble es treu el son,		Sol mim Do Re
ella surt de casa, sense fer soroll,		Sol mim Do Re
esquivant els gats que li estripen els mitjons	Sol mim Do Re

Jo l´espero, sense poder dormir,		Sol mim Do Re
i l´espio des del llit			Sol mim Do Re
tot contant les hores que queden per tenir	Sol mim Do Re
el moment pel qual vull que arribi ja la nit	Sol mim Do Re

Quan des del campanar		Do Sol
sonen els quarts			Do
sempre empaitant les dotze		mim
Ella des del quarto estant		Do Sol
un breu instant			lam
em mira i plora			Re

PARLA AMB MI, NOIA DE VIDRE			  Sol mim Do Re
PARLA AMB MI, DIGUE´M QUE VOLS
DONARIA EL QUE FOS PER SABER QUÈ M´AMAGUES	  Do Re mim lam
QUAN ET QUEDES TOT SOLA A CASA		  Do Re

Ja fa mesos, des de que va arribar	Sol mim Do Re
a la casa del davant,			Sol mim Do Re
si ens trobem fa veure que no sap ni qui sóc	Sol mim Do Re
però a la nit és meva durant aquells segons	Sol mim Do Re

Quan des del campanar....
PARLA AMB MI, NOIA DE VIDRE...

Català
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Núria

Núria, em mires i estic atordit,
totes les coses que et podria dir
es resumeixen en un mot.

Núria, carda un fred però tinc calor,
sóc als teus braços no hi ha lloc millor,
tot era fosc i ara és claror.

Quan arribes a casa cansada i et miro,
torna a ser el primer dia que et vaig fer un petó,
vull cridar ben fort que el meu món es diu Núria

Anem de festa aquesta nit
vull que m'envegin tots els meus amics,
amb tu tinc ganes de fer el boig

Núria, llavis de menta, peus petits,
vull fer-te riure, vull tastar els teus pits,
vine i despentina'm, besa'm o assassina'm,
res més dolç que esmicolar-me lentament entre els teus dits.

Quan arribes a casa cansada i et miro,
torna a ser el primer dia que et vaig fer un petó,
vull cridar ben fort que el meu mon es diu Núria.

llavis de menta, peus petits,
vull fer-te riure, vull tastar els teus pits,
vine i despentina'm, besa'm o assassina'm,
res més dolç que esmicolar-me lentament entre els teus dits.

-----------------------------------------------------------------------

[La]
Núria, [Re]em mires i [Mi]estic ator[La]dit,
[Re]totes les [Mi]coses que et po[La]dria [Solbm]dir
[Re]es resumeixen en un [Mi]mot.

[La]Núria, ...

[Solbm]Quan arribes a [Re]casa cansada i et [Mi]miro,
[Solbm]torna a ser el primer [Re]dia que et vaig fer un pe[Mi]tó,
vull [Re]cridar ben [Mi]fort que el meu món es diu ...

[La]Núria [Re]anem ...

[La]Núria, [Re]llavis de [Mi]menta, peus pe[La]tits,
[Re]vull fer-te [Mi]riure, vull tas[La]tar els [Mi]teus [Solbm]pits,
[Dobm]vine i [Re]despentina'm, [Dobm]besa'm o [Re]assassina'm,
[Dobm]res més [Re]dolç que esmico[Mi]lar-me lentament entre els teus [La]dits.
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Núria

Núria,
em mires i estic atordit,
totes les coses que et podria dir
es resumeixen en un mot.

Núria,
carda un fred però tinc calor,
sóc als teus braços no hi ha lloc millor,
tot era fosc i ara és claror.

Quan arribes a casa cansada i et miro,
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torna a ser el primer dia
que et vaig fer un petó,
vull cridar ben fort
que el meu món es diu Núria

Anem de festa aquesta nit
vull que m´envegin tots els meus amics,
amb tu tinc ganes de fer el boig

Núria,
llavis de menta, peus petits,
vull fer-te riure, vull tastar els teus pits,
vine i despentina´m, besa´m o assassina´m,
res més dolç que esmicolar-me lentament entre els teus dits.

Quan arribes a casa cansada i et miro,
torna a ser el primer dia
que et vaig fer un petó,
vull cridar ben fort
que el meu mon es diu Núria.

Llavis de menta, peus petits,
vull fer-te riure, vull tastar els teus pits,
vine i despentina´m, besa´m o assassina´m,
res més dolç que esmicolar-me lentament entre els teus dits.

Oli de tall

Quan el carenat del teu cos et fa figa
quan la roda et toca amb el parafang
la dinamo del teu cos no bobina
i tens tot el xassís ben rovellat.

No ho arreglaràs manxant
o amb clau anglesa gran
l´únic líquid eficient
és ben evident...

és l´oli de tall
oli de tall
contra el rovell sentimental
oli de tall.

No esperis trobar-lo a les botigues
perquè és una substància molt especial
sols les dones saben com es domina
sobretot si tu les pots ajudar.

Tot és qüestió de tenir
habilitat manual.
Ara tot depèn de tu
busca i trobaràs

és l´oli de tall
oli de tall
contra el rovell sentimental
oli de tall.

Català

Pantalons curts i els genolls pelats

Ungles brutes i un munt de repèls
enfilant-se a un arbre ple de préssecs vermells,
després a la bassa tots nuets
vigilant la roba i que no arribi el pagès!
i a l´hora de berenar
pa amb vi i sucre o un tros de codonyat,
i després tornar al carrer amb el morro empastifat.
Cap al tard havíem de parar
de jugar al futbol i veure els carros passar
amb el gos al darrera lligat
petaner i sempre a l´aguait de no ser apedregat,
i després d´haver sopat
pa torrat amb un bon tros de tall
a la fresca vigilats jugàvem a amagar.

Català
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Anys enrera
penso què queda
d´aquell que un dia va anar
amb pantalons curts i els genolls pelats.
El diumenge missa puntual
tocava diana l´àvia sempre cantant
em mudava des del llit estant
després d´un bon cossi de llet sempre cremant.
El campanar deia clar
segons ella: "Veniu mudats"
i després m´arriava, això si, ben encoloniat.
Oh, anys enrera
penso què queda
d´aquell que un dia va anar
amb pantalons curts i els genolls pelats
Potser és cert que només recordem
allò que ens agrada
però què seria d´aquestes nits
sense una bona dosi de nostàlgia, gola avall.
Oh, anys enrera
penso què queda
d´aquell que un dia va anar
amb pantalons curts i els genolls pelats.

Parla

Des del primer moment
sabies que podries enredar-la.
Sé que li vas prometre el cel,
malgrat que no te’l demanava.

Em vareu fer el confident
del seu dolor i la teva barra.
De dia era l’amic atent,
de nit el teu company de farra.

I un dijous extrany,
mastagant enganys,
vaig notar espantat
que l’estimava.

Parla
que jo t’escolto enlluernat i em perdo.
Parla,
mentre somio tot el q podríem ser
si et tingués.

Des del primer moment
vas ser el millor  company
de plors i festes.

Sempre fidel
guardant discret
l´estat de les meves contestes.

Vaig tornar aviat
sense haver avisat
i al desar la clau
allà estaveu.

Parla
que jo t´escolto derrotat i em perdo
Parla
que necessito el teu consell com sempre.
Parla
mira que mai hagués pensat veure´t tan mut.
Tan venut.

Parla
com explicar-te que hi ha coses que no es
parlen
com fer-te entendre que ningú escoltava
Parla´m
creure que mai hagués volgut veure´t tan mut.

Català

Tan vençut.

Parla

Des del primer moment
sabies que podies enredar-la
se que li vas prometre el cel
malgrat que no te´l demanava.
Em vareu fer el confident
del seu dolor i la teva cara,
de dia ell l´amic atent
de nit el teu company de farra.
I un dijous estrany esperant enganys
vaig notar espantat que lestimava.
Parla que jo t´escolto enlluernat i em perdo
parla mentre somio tot el que podriam ser
si et tingues.
Des del primer moment
vas ser el millor company de plors i festes,
sempre fidel guardant discret l´estat d les meves conquestes.
Vaig tornar aviat sense haver avisat
i al desar la clau allà estavau.
Parla, que jo t´escolto derrotat i em perdo
parla, que necessito el teu consell com sempre
parla, mira que mai m´hagues pensat veure´t tan mut tan venut

parla com explicar-te que hi ha coses que no es parlen
com fer-te entendre que ningú es culpable
parla´m creume que mai m´hagues volgut veure tan mut tan vençut
tan mut tan vençut

Català

parla

Des del primer
moment sabies
que podries enredar-la.

Sé que li vas
prometre el cel,
malgrat que no te’l demanava.

Em vareu fer
el confident
del seu dolor i la teva barra.

De dia era
amic atent,
de nit el teu company de farra.

I un dijous extrany,
emmascarant enganys,
vaig notar espantat
que l’estimava.

Parla
que jo t’escolto enlluernat i em perdo.
Parla,
mentre somio tot el q podríem ser
si et tingués.

Des del primer
moment vas ser
el millor company de plors i festes.

Sempre fidel
guardant discret
l´estat de les meves conquestes

Vaig tornar aviat
sense haver avisat
i al desar la clau
allà estaveu.

Català
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Parla
que jo t´escolto derrotat i em perdo
Parla
que necessito el teu consell com sempre.
Parla
mira que mai hagués pensat veure´t tan mut.
Tan venut.

Parla
com explicar-te que hi ha coses que no es
parlen
com fer-te entendre que ningú es culpable
Parla´m
creu-me que mai hagués volgut veure´t tan mut.
Tan vençut.

Passa de llarg

Don surts,
fantasma en remull
sense paraigües,

passant
pel bloc del davant
com sempre amb cara de pomes agres.

Et veig
i em torna l´ofec
com quan ens féiem;

però, saps que?
em trobo més bé
des que no he d´aguantar-te les "neures".

Se que encara escampes
pels amics comuns
tota classe de draps bruts...

Segur
que a dia d´avui
encara et lleves

culpant
tothom dels teus mals
i alimentan-te de pura enveja.

Van passant els anys i
malhauradament
ningú copsa el teu talent.

I et miro i no comprenc
que collons et veia,
t´observo i no entenc
que et vaig trobar.
Et veig i em faig creus
veient com estava
de desesperat
per viure al teu costat.

M´han dit
que apures la nit
de festa en festa

Buscant
algun despistat
a qui plorar-li totes les penes.

Incapaç de saber veure´t
en aquest mirall
que ara espolses d´amagat.

I et miro i no comprenc
que collons et veia,

Català

t´observo i no entenc
que et vaig trobar.
Et veig i em faig creus
veient com estava
de desesperat
per viure al teu costat

I si un dia em trobes,
per casualitat,
per favor, passa de llarg.

;)

Passa de llarg

Don surts,
fantasma en remull
sense paraigües,

passant
pel bloc del davant
com sempre amb cara de pomes agres.

Et vec
i em torna l´ofec
com quan ens féiem;

però, saps que?
em trobo més bé
des que no he d´aguantar-te les "neures".

Se que encara escampes
pels amics comuns
tota classe de draps bruts...

Segur
que a dia d´avui
encara et lleves

culpant
tothom dels teus mals
i alimentan-te de pura enveja.

Van passant els anys i
malauradament
ningú copsa el teu talent.

I et miro i no comprenc
que collons et veia,
t´observo i no entenc
que et vaig trobar.
Et veig i em faig creus
veient com n´estava
de desesperat
per viure al teu costat.

M´han dit
que apures la nit
de festa en festa

Buscant
algun despistat
a qui plorar-li totes les penes.

Incapaç de saber veure´t
en aquest mirall
que ara espolses d´amagat.

I et miro i no comprenc
que collons et veia,
t´observo i no entenc
que et vaig trobar.
Et veig i em faig creus
veient com estava
de desesperat
per viure al teu costat

Català
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I si un dia em trobes,
per casualitat,
per favor, passa de llarg.

Passarà el temps

Obrint un llibre surt gastada
la foto antiga d´un amic,
estem jugant davant de casa,
espero que sigui feliç.
Comprant el pa, passant la plaça
on et vaig dir de sortir amb mi.
Va ser enfilats a dalt d´un arbre,
ara hi ha un banc de marbre.
L´altre dia pensava
en una noia que estimava,
em venia la cara
però ja no recordava el seu nom.
Mal educat, el pas dels anys
remou la pols de la rutina,
olors, carrers, cares de gent
canvien i es fan diferents.
El que era nou, a poc a poc
es va esgotant o s´elimina,
però et miro a tu i sé segur
que passarà el temps i estarem junts.
Noies trucant que s´equivoquen,
cabells tenyits que ja no hi són;
ulls graduats, sabates noves,
mentides piadoses.
L´altre dia em trobava
amb el mestre que tant m´odiava,
va mirar-me a la cara
però ja no recordava el meu nom.
Mal educat el pas dels anys
remou la pols de la rutina;
olors, carrers, cares de gent
canvien i es fan diferents.
El que era nou, a poc a poc
es va esgotant o s´elimina,
però et miro a tu i sé segur
que passarà el temps i estarem junts.

Català

Pau

Pau treballa i estudia,
repassa apunts de llibres
sota el taulell mig d’amagat,
d’una petita oficina
on es guanya la vida,
amb un contracte temporal.

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i un marroquí mig il•legal.
I a l’habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta,
quan veu molt molesta,
a les cambreres dels locals.
Però al mateix temps es mou,
vol canviar el món.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no espera resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Català

Pau té proves cada dia,
de la pornografia,
n’escapa del món neo-liberal.
Pau hi ha cops que no s’espera
que sap que no hi ha enrere,
en un combat tan desigual.

Pau s’escapa heroic,
però té vocació,
de ser carn de ¿??¿,
però per a dormir tranquil
a de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no espera resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no espera resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau

Pau treballa i estudia,
repassa apunts i llibres
sota el taulell mig d’amagat,
d’una petita oficina
on es guanya la vida,
amb un contracte temporal.

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i un marroquí mig il·legal
i a l’habitació somnia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta,
quan beu molt molesta,
les cambreres dels locals,
però al mateix temps es mou,
vol canviar el món.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no espera resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau té proves cada dia,
de la pornografia,
que escampa el món neo-liberal.
Pau hi ha cops que desespera
que sap que no hi ha treva,
en un combat tant desigual.

Pau no es cap heroi,
no té vocació,
de ser carn de santoral,
però per dormir tranquil
ha de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no espera resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no espera resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Català
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Pau

PAU

Pau treballa i estudia,
repassa apunts i llibres
sota el taulell mig d´amagat

d´una petita oficina
on es guanya la vida
amb un contracte temporal.

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i un marroquí mig il•legal

i a l´habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta,
quan beu molt molesta
les cambreres dels locals.

Però al mateix temps es mou,
vol canviar el mon.

Pau no espera des de la trinxera
Pau te clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra
Pau demà tornarà a començar.

Pau te proves cada dia
de la pornografia que escampa
el mon neoliberal.

Pau hi ha cops que desespera
però sap que no hi ha treva
en un combat tan desigual.

Pau no és cap heroi,
no te vocació
de ser carn de santoral.

Però per dormir tranquil
ha de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau te clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.
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Pau

PAU
---
Mi                 Si
Pau treballa i estudia,
                 La
repassa apunts i llibres
                      Si
sota el taulell, mig d´amagat.

Mi              Si
d´una petita oficina
                La
on es guanya la vida
                 Si
amb un contracte temporal.

Mi                  Si

Català

Pau comparteix la nevera
                    La
amb dos companys de feina
                  Si
i un marroquí mig il.legal

Mi                Si
i a l´habitació somia
            La
amb una gironina
                    Si
que viu al bloc que hi ha al davant.

La
Pau és com la resta
Si
quan beu molt molesta
Mi                   La
les cambreres dels locals,

(La)
però al mateix temps es mou,
Si
vol canviar el món.

Mi                   Si
Pau no espera des de la trinxera,
       La                   Si
Pau té clar que no vol renunciar.
Mi                   Si
Pau no es queda resignat al terra,
      La                Si
Pau demà tornarà a començar.

[Mi Si La Si]

Mi                 Si
Pau té proves cada dia
              La
de la pornografia que escampa
          Si
el món neoliberal.

Mi                      Si
Pau hi ha cops que desespera
                      La
però sap que no hi ha treva
                 Si
en un combat tan desigual.

La
Pau no és cap heroi,
Si
no té vocació
Mi                  La
de ser carn de santoral,

(La)
però per dormir tranquil
Si
ha de seguir.

Mi                   Si
Pau no espera des de la trinxera,
       La                   Si
Pau té clar que no vol renunciar.
Mi                   Si
Pau no es queda resignat al terra,
      La                Si
Pau demà tornarà a començar.

   La            fa#m            La           fa#m  Si
1-  - | ------- |   | --------- | - | ------- | - | - |
2-  2 | ------- | 2 | --------- | 2 | ------- | 2 | 4 |
3-  2 | ------- | 2 | --------- | 2 | ------- | 2 | 4 |
4-  2 | ------- | 4 | --------- | 2 | ------- | 4 | 4 |
5-  0 | ------- | 4 | --------- | 0 | ------- | 4 | 2 |
6-    | 3(*4) 0 | 2 | 0 3(*4) 0 | - | 3(*4) 0 | - | - |

[Mi]     (La-Sol#-Mi-fa#m)Si
Pau no espera des de la trinxera,
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       La                   Si
Pau té clar que no vol renunciar.
Mi                   Si
Pau no es queda resignat al terra,
      La                Si
Pau demà tornarà a començar.

PAU

Pau treballa i estudia,
repassa apunts de llibres
sota el taulell mig d’amagat,
d’una petita oficina
on es guanya la vida,
amb un contracte temporal.

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i un marroquí mig il•legal.
I a l’habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta,
quan veu molt molesta,
a les cambreres dels locals.
Però al mateix temps es mou,
vol canviar el món.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau té proves cada dia,
que la pornografia,
escampa del món neo-liberal.
Pau hi ha cops que desespera
que sap que no hi ha treva,
en un combat tan desigual.

Pau no és cap heroi,
no té vocació,
de ser carn de santoral,
però per a dormir tranquil
ha de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no espera resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no espera resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.
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Pau

Pau treballa i estudia,
repassa apunts i llibres
sota el taulell mig d´amagat

d´una petita oficina
on es guanya la vida
amb un contracte temporal.
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Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i un marroquí mig ilolegal

i a l´habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta,
quan beu molt molesta
les cambreres dels locals.

Però al mateix temps es mou,
vol canviar el mon.

Pau no espera des de la trinxera
Pau te clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra
Pau demà tornarà a començar.

Pau te proves cada dia
de la pornografia que escampa
el mon neoliberal.

Pau hi ha cops que desespera
però sap que no hi ha treva
en un combat tan desigual.

Pau no és cap heroi,
no te vocació
de ser carn de santoral.

Però per dormir tranquil
ha de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau te clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Per què no vens?

Estenc la roba al celobert amb ulleres de sol per no ensenyar les marques
que encara porto dels llençols sense rentar que sempre fan olor de tu.

Remeno aquell calaix vermell buscant un cigarret i només trobo entrades,
de cadascún d´aquells concerts que vam veure plegats i volem emmarcar.

El meu balcó vol aturar la guerra
amb un cartell tossut i estripat
que com jo sembla no tenir més feina
que seguir esperant.

Per què no véns....?

Ensopegant responc el timbre del contestador però és només propaganda,
que deixaran en el replà perquè la bústia és plena i he perdut la clau.

Posant la tele vaig passant cadenes
que competeixen en cridar més fort,
fins que l´absurd i la vergonya aliena
fan que en tingui prou.

Per què no vens...?

Estripo pàgines quadriculades,
plenes de taques blaves i gargots
que dins la paperera arrugades
criden el teu nom.

Per què no vens...?
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Per què no vens?

PER QUÉ NO VENS

Estenc la roba al celobert amb ulleres de sol
per no ensenyar les marques que encara porto dels llençols
sense canviar que sempre fan olor de tu.

Remeno aquell calaix vermell buscant un cigarret
i només trobo entrades de cadascun d´aquells concerts
que vam veure plegats i volem emmarcar.

El meu balcó vol aturar la guerra amb un cartell tossut i estripat
que com jo sembla no tenir més feina que seguir esperant.

Per qué no vens..

Ensopegant responc al timbre del contestador
però és només propaganda que deixaran en el replà
per que la bústia és plena i he perdut la clau.

Posant la "tele" vaig passant cadenes
 que competeixen en cridar més fort fins que l´absurd
i la vergonya aliena fan que en tingui prou.

Per qué no vens...

Estripo pàgines quadriculades plenes de taques blaves i gargots
que dins la paperera arrugades criden el teu nom.

Per qué no vens....

LA COLLA

A les golfes d´una casa gran
que entre tots vam haver d´apariar
tot un mon per aprendre
sense pares ni mestres.

Viatge a Itaca i King Crimson al plat
i els primers canutets d´amagat
sota aquella mirada
de un tal Che Guevara.

I era allí tancats
on ens vam fer grans
sense pensar mai
que el destí ens deixaria els vidres trencats.

Amics d´abans,
tants anys sense veure´ls, en sec tan estranys.
Antics companys,
que el dia que els trobes promets de trucar-los demà.

Cauen del calendari els fulls
i amb cada un ens sentim més vençuts
però sovint fent memòria
oblidem les cabòries.

El destí ens ha anat escampant
i enyorem les estones plegats,
les agendes son plenes
massa feina i problemes.

No sabem ni on som
cadascú al seu mon
esperant el torn
que la vida ens convidi a ballar altre cop.

Amics d´abans
tants anys sense veure´ns, en sec tan estranys.
Antics companys
que el dia que els trobes promets de trucar-los demà.

I malgrat el temps
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rera cada gest
reconec el nen
que els diumenges es colava per entrar al ball.

Amics d´abans,
Tants anys sense veure´ns, en sec tan estranys
Antic company
encara que no t´ho creuràs
prometo trucar-te demà,
encara que no t´ho creuràs
prometo trucar-te demà.

Per què no vens?

SOlmaj7                        Domaj7
Estenc la roba al celobert amb ulleres de
Solmaj7                 Domaj7
sol per no ensenyar les marques
Solmaj7                    Domaj7
que encara porto dels llençols sense rentar
Solmaj7                Domaj7
que sempre fan olor de tu.

Remeno aquell calaix vermell buscant un cigarret
i només trobo entrades de cadascun d´aquells concerts
que vam veure plegats i volem emmarcar.

RE                    Lam
El meu balcó vol aturar la guerra
Re                    Lam   Do
amb un cartell tossut i estripat
Re                   Lam            Do
que com jo sembla no tenir més feina que seguir esperant.

Sol
Do
Per qué no vens..

Ensopegant responc al timbre del contestador
però és només propaganda que deixaran en el replà
per que la bústia és plena i he perdut la clau.

Posant la "tele" vaig passant cadenes
 que competeixen en cridar més fort fins que l´absurd
i la vergonya aliena fan que en tingui prou.

Per qué no vens...

Estripo pàgines quadriculades plenes de taques blaves i gargots
que dins la paperera arrugades criden el teu nom.

Per qué no vens....

Català

Perdut al mig de Sitges

Vaig caminant pel carrer del Pecat.
Ja fa més d´una hora que me l´he papejat.
Tot això em sembla un xic agobiant,
però els col·legues diuen que és al·lucinant.
Uns moments després va i giro el cap
i els col·legues s´han evaporat.
Era l´últim que em podia passar,
doncs portaven tot el costo i tot el mam.

Fa tres hores que me l´he papejat
ja no sé si sóc a Sitges o a Stalingrad,
n´estic fins els trons d´estar disfressat.
Tot em pica i acabo de perdre el turbant.
No sé si m´ho estic imaginant,
però crec que tothom m´està mirant.
Vull entrar en un pub, doncs m´estic pixant
però quan ho he intentat algun gai m´ha fotut mà.
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Perdut al mig de Sitges,
de tripi i és Carnaval.
Caminant cap amunt, caminant cap avall,
perdut al mig de Sitges,
de tripi i és Carnaval,
això em passa per fer l´animal.

Fa set hores que me l´he papejat
gràcies a Déu el colocón ja m´ha baixat,
ara sóc al bar fotent-me un tallat
i el carrer sembla un escenari fellinià,
quasi tothom se les ha pirat
només queden quatre arreplegats,
tinc el cos una miqueta xafat,
però en comparació el tinc molt millor que el cap.

Perdut al mig de Sitges,
de tripi i és Carnaval.
Caminant cap amunt, caminant cap avall,
perdut al mig de Sitges,
de tripi i és Carnaval,
això em passa per fer l´animal.

Por

Por de parlar,
de dir alguna cosa que no et pugui agradar,
de deixar anar una altra mentida
a la teva mida.

Por de callar,
desant les paraules a qualsevol calaix,
per no deprimir-te o fer-te badallar,
saber què rumies amb aquella mirada que no sé què m'amaga.

Por de dormir
i que en despertar-me tot hagi canviat,
sense recordar què ens fa viure plegats
com si fóssim estranys,
de sentir la rutina
rosegant-nos per dintre.

Et veig,
el sol s'amaga
entre els teus cabells.

Em sents,
aixeques la mirada en aquell precís instant
tot és tan plàcid i tan clar que em vénen ganes de cridar
res no m 'espanta,
res no m 'espanta.
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Por

Por de parlar,
de dir alguna cosa que no et pugui agradar,
de deixar anar una altra mentida
a la teva mida.
Por de callar,
desant les paraules a qualsevol calaix,
per no deprimir-te o fer-te badallar,
saber què rumies amb aquella mirada
que no sé què m´amaga.
Por de dormir
i que en despertar-me tot hagi canviat,
sense recordar què ens fa viure plegats
com si fóssim estranys,
de sentir la rutina rosegant-nos per dintre.
Et veig,
el sol s´amaga entre els teus cabells.
Em sents,
aixeques la mirada
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i en aquell precís instant
tot és tan plàcid i tan clar
que em venen ganes de cridar:
Res no m´espanta.
Por de la por,
de sentir aquest pànic tan subtil i tan boig;
de no ser capaç de somriure
quan dius que m´estimes.

Por

Por de parlar
de dir alguna cosa
que no et pugui agradar,
de deixar anar una altra mentida
a la teva mida.

Por de callar
desant les paraules
a qualsevol calaix
per no deprimir-te
o fer-te badallar,
saber que rumies
amb aquella mirada
que no se que m´amaga.

Por de dormir
i que en despertar-me
tot hagi canviat sense recordar
que ens fa viure plegats
com si fossim estranys
de sentir la rutina
rosegant-nos per dintre.

Et veig,
el sol s´amaga entre els teus cabells,
em sents, aixeques la mirada
i en aquell precis instant
tot és tan placit i tan clar
que em venen ganes de cridar...

Res no m´espanta...
Res no m´espanta...
Res no m´espanta...
Res no m´espanta...
Res no m´espanta...
Res no m´espanta...
Res no m´espanta...

Por de la por,
de sentir aquest pànic
tan subtil i tan boig
de no ser capaç de somriure
quan dius que m´estimes.

T´estimo.
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Profilàctic

Estava a la discoteca i em van venir moltes ganes de pixar
vaig anar cap al lavabo, amb prou feines m´ho podia aguantar
quan me l´estava eixugant davant meu me la vaig trobar.

Semblava una màquina de xiclets una miqueta especial
però quan vaig fotre les peles mai diríeu què em va caure a les mans:
una capseta quadrada plena de globets de clor carn.

Hi deia profilàctic
dins del plàstic.
Profilàctic,
no em fa fàstic,
però em pregunto per a què servirà.

Li vaig ensenyar a la mare i em va fotre la cara com un nyap.
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Li vaig ensenyar al meu pare i el molt puta se´l volia quedar.
Li vaig ensenyar a l´àvia i em va dir que no n´havia vist mai.

Quan estava resignat a no saber-ne la utilitat
vaig trobar-me a la veïna que, per cert, està per sucar-hi pa,
i em va dir que a casa seva a les fosques m´ho podria ensenyar.

El que és un profilàctic
dins del plàstic.
Profilàctic,
no em fa fàstic,
però em pregunto per a què servirà.

Quan et trobi

Quan et trobi pel carrer
i els batecs marquin les passes,
sense avisar ja haurà arribat el fred.
Els llits porucs voldran una altra flassada
mentre els arbres es despullen quiets.
Quan et trobi pel carrer
les paraules assajades
entre les hores de nits sense son
es faran vent, esperant que una mirada
trenqui el glaç d´un silenci boirós.
Quan et trobi...
Quan et trobi pel carrer
la conversa desganada
i l´adéu ràpid d´un petó nerviós
seran epíleg d´una ocasió escapada
i preludi d´un hivern
dòcil, gris i somnolent,
com les busques d´un rellotge vell.
Quan et trobi...
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Què ens queda?

Què ens queda,
venuts per una moneda
que ens han canviat per algunes
petites engrunes,
mesquines com insults a l´esquena.
Què ens queda,
on han marxat les idees
quan les parets només criden
consignes tenyides
d´un odi irracional que et mossega.
Anestesiats per la pudor
de la traïció
a tantes promeses
serem partíceps d´un futur
mediocre, eixut i fosc.
Què ens queda del que vam fer,
què ens queda del que vam ser,
què ens queda del que vam dir,
qui ens ha tornat un poble covard.
Què ens queda
sinó aquesta "patuleia"
d´escampadors de mentides
i perdonavides,
malalts de tanta mala consciència.
Fills d´un pactisme interessat
en oblidar
un passat que crema
callem, i aquest silenci amarg
delata el que ara som.
Què ens queda del que vam fer,
què ens queda del que vam ser,
què ens queda del que vam dir,
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qui ens ha tornat un poble covard.

Què ens queda?

ELS PETS
========

Què ens queda?
--------------

QUÈ ENS QUEDA?

A E D E (x3) D E
A E       D  E    A       E      D  E
Què ens queda, venuts per una moneda
A        E       D         E   A   E        D E
que ens han canviat per algunes petites engrunes,
F#m        D                  E
mesquines com insults a l´esquena.
A E       D  E     A      E        D  E
Què ens queda, on han marxat les idees
A     E     D           E   A    E  D      E
quan les parets només criden consignes tenyides
F#m         D                  E
d´un odi irracional que et mossega.
F#m              Bm          D
Anestesiats per la pudor de la traïció
      A          F#m                Bm
a tantes promeses serem partíceps d´un futur
    D              E
mediocre, eixut i fosc, i fosc.
A E       D         E
Què ens queda del que vam fer,
A E       D         E
què ens queda del que vam ser,
A E       D         E
què ens queda del que vam dir,
D                E
qui ens ha tornat un poble covard.
A E D E (x3) D E
A E       D  E    A      E       D  E
Què ens queda sinó aquesta "patuleia"
A    E    D          E   A   E  D   E
d´escampadors de mentides i perdonavides,
F#m         D               E
malalts de tanta mala consciéncia.
F#m                    Bm         D
Fills d´un pactisme interessat en oblidar
       A           F#m                  Bm
un passat que crema callem, i aquest silenci amarg
   D               E
delata el que ara som, ara som.
Què ens queda del que vam fer...
(Intro - solo)
Què ens queda del que vam fer...
A E D E (x3) D E

aQueStA Va x PaCcS !!! F DE lefa

planeta_eskoria@hotmail.com
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Qui s´ha llufat?

Sóc al bar amb el cubata a la mà,
tot a gust i ben apalancat,
quan, de sobte, tot l´encant s´ha trencat.
Oh no! Vull saber qui ha estat el brut,
ara que començava a sentir-me a gust.
digue´m la veritat,
qui s´ha llufat?
Sóc al cine amb la nena al costat,
estic començant a fotre-li mà,
quan, de sobte, vaig i començo a ensumar.
Oh no! Vull saber qui ha estat el brut,
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ara que començava a sentir-me a gust,
digue´m la veritat,
qui s´ha llufat?
Mare de Deu de Montserrat
feu-me dir la veritat,
doncs estic una miqueta emprenyat.
I, per favor, vull saber qui ha estat el brut,
ara que començava a sentir-me a gust,
digue´m la veritat,
qui s´ha llufat?
N´estic fart de tanta gent que se´n va
del cul sense poder-se´n estar,
deixant tot l´aire contaminat.
I, per favor, vull saber qui ha estat el brut,
ara que començava a sentir-me a gust,
digue´m la veritat,
qui s´ha llufat?

Quina tabarra

Quina tabarra

Dec tenir un encant per la gent que va de "llaga"
un imant especial, una olor que atrau
no importa el que digui, em busca i acorrala
i em martiritza amb el seu rotllo de babau.
Que la dona els ha deixat, i del curro n´estan farts
i abans que te n´adonis ja t´han atrapat.
Si mai vols intentar canviar de conversa
ben segur que ràpid et tallarà,
et teu sopar de duro no m´interessa
Jo vaig dir, Jo vaig fer, JO aquí i JO allà.
Quasi sempre estan lligant, quasi sempre estan follant,
com si tots no sabem que no es menja un torrat.
Quina tabarra, estic marejat, quina tabarra,
que algú m´ajudi aviat o avui hi haurà un assassinat.
Quin pecat he comès per tanta penitència,
com collons pot haver cretins tant pesats.
Perquè sempre la boca els fa pudor a merda,
si us plau que algú els tregui el bitllet del nas.
M´ha tirat un capellà, jo a aquest tio el vull matar,
dono trenta-mil peles a qui el tregui a ballar.
Quina tabarra, estic marejat, quina tabarra,
que algú m´ajudi aviat o avui hi haurà un assassinat.
Perquè mai no comprendran
que el que expliquen és tant normal,
ja és la quarta vegada que t´ho han explicat.
Quina tabarra, estic marejat, quina tabarra,
que algú m´ajudi aviat o avui hi haurà un assassinat.
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Respira

El primer anava encés i tu et feies l´estreta
El segon al cap d´un mes ja es volia casar
El tercer et va fer el salt amb una amiga teva
El següent et treia els quartos per fotre-se´ls pel nas

Sempre el mateix final,
sola amb el teu mal cap,
mai he sabut triar
Ja sé que no em coneixes,
però al bar on sempre menges,
quan et poso els cuberts
et veig tan trista
que vull dir-te:
Què tinc la solució
per fer una mica veritat
tot el que havia suposat
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quan era jove,
que tinc la solució
la que per fi et farà marxar
la mala sort dels últims anys,
mira´m i escolta´m:
La solució sóc jo!

El sisé era un encant sense cap defecte, segur que la seva dona opinava igual,
I el darrer era banquer carregat de peles, el que passa es que només volia el sexe anal

Sempre el mateix final,
sola amb el teu mal cap,
mai he sabut triar
Ja sé que no em coneixes,
però al bar on sempre menges,
quan et poso el cafe
et veig tan trista
que vull dir-te:
Què tinc la solució
per fer una mica veritat
tot el que havia suposat
quan era jove,
que tinc la solució
la que per fi et farà marxar
la mala sort dels últims anys,
mira´m i escolta´m

Sota aquest davantal
hi ha un home bo i covard
que et donaria tant
però tampoc sóc perfecte
i cada dia al veure´t
sé que mai tindré prou
valor per dir-te
amb un somriure:
Què tinc la solució
per fer una mica veritat
tot el que havia suposat
quan era jove,
que tinc la solució
la que per fi et farà marxar
la mala sort dels últims anys,
mira´m i escolta´m:
La solució sóc jo!
La solució sóc jo!
La solució sóc jo!
La solució sóc jo!

Retirada

RETIRADA

Se´m fa estrany no se el darrer
de marxar cap a dormir
quan ja hem xerrat de tot
entre quatre bons amics
i el sol ens pica fort
ben bé cap a mig matí.

Gairebé ja ni em conec
quan fa dies que no dic
"posa-me´n un altre, Quim,
que me´n vaig però ara vinc!"
mentre al vater tancat
m´ensumo la dignitat

I soc aquí per fer memòria
em pots fer molt de cas o gens
però recorda aquesta història:
una retirada a temps
sempre és una victòria.

Ja no em perdo com abans
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per racons caus i forats
de les nits sense final
seguint un deliri fals
que amb el temps em va portar
cap a un excés fatal.

No calia córrer tant,
una treva em deia el cos,
que comences a ser gran
i arribaren amb les pors
les angoixes i tristors
i tot es va anant fent fosc.

I sóc aquí per fer memòria
em pots fer molt de cas o gens
però recorda aquesta història:
una retirada a temps
sempre és una victòria.

S'ha acabat

LAm-SOL-FA
LAm-SOL-FA
LAm-SOL-FA
LAm-SOL-FA

LAm         SOL        LAm                SOL   FA
Un núvol passa, els carrers s´han enfosquit,
LAm        SOL           FA            MI
i fot un ram com els de quan era petit.
LAm         SOL        LAm          SOL   FA
Darrera els vidres jo m´ho miro arropit,
LAm        SOL           FA	            MI
ma mare sent Roberto Carlos tot fent el llit.

LAm-SOL-FA
LAm-SOL-FA
Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist
i moro d´enyorança perquèe no ets aquí.
La pluja m´ha portat records d´aquell estiu
que vam passar junts en el teu pis de Cambrils.

FA         SOL               DO                LAm
Ma mare mai va creure que només fóssim amics,
ells ens protegia de la llengua dels veïns.
Perquè si eres a casa em veia tan feliç
no ho entenia però un fill és sempre un fill.

  DO              FA              SOL
Uooo, dos cossos enmig de la sorra.
Uooo, rebolcant-se abraçats.
Uooo, de la ment no se m´esborra.
Uooo, no puc creure´m que s´ha acabat. S´ha acabat.
Va aprèixer envoltada de misteri,
en el primer moment tot va semblar normal.
Borratxeres, descontrol, mais i rialles,
l´endemà jo amb ressaca i ell amb ella se´n va anar.

Però ara aquell núvol lentament ja ha passat
ja no plou i el cel gris sembla que s´ha escampat
i un gran amor no pot morir-se així´
del cassette de ma mare m´ha semblat sentir.

Uooo, dos cossos enmig de la sorra.
Uooo, rebolcant-se abraçats.
Uooo, de la ment no se m´esborra.
Uooo, no puc creure´m que s´ha acabat. S´ha acabat.

Però ara aquell núvol lentament ja ha passat
ja no plou i el cel gris sembla que s´ha escampat
i un gran amor no pot morir-se així´
del cassete de ma mare m´ha semblat sentir.
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Uooo,

sebasià

tot és tant fosc aquesta nit
qui ha marxat no tornarà
i la buidor que tens al pit
potser el temps te l´omplirà.

Tot és tan gris aquest matí
que ni els ocells volen volar
vull parar el temps ara i aquí
i tornar a començar!

La tarda avança cap al vespre
i ara és tan tard com ahir,
ningú no obre cap finestra
cruel ha vençut el destí.

Ara fa vent, bufa de ponent,
les fulles seques ballen un trist compàs.
Volen al vent... i s´alcen,
volen al vent... i cauen.

Un fred estrany aquesta nit
la pluja dibuixa un vel,
el forn de pa s´ha fet petit
cauen llagrimes de gel.

Aspre verí s´aquest matí
m´ha despertat la veritat,
el malson és d´ara i aquí
i ningú ha somiat!

La tarde és més orfe que mai
el vespre es banya de dol,
la solitud omple l´espai,
com trigarà a sortir el sol.

Ara fa vent, bufa de ponent
les fulles seques ballen un trist compàs.
Volen al vent... i s´alcen,
volen al vent... i cauen.
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Segon plat

(1)
Lam            Sol
M´has trucat a la migdiada
Lam          Sol
suplicant-me que vingués
Lam          Sol
un altre cop desesperada
Lam            Mi
ja no saps que has de fer.
(2)
Do                Sol
M´has dit que ell havia vingut
          Fa            Mi
heu fet l´amor i has plorat
Do                Sol
ni tan sols un detall ha tingut
            Rem          Mi
t´ha pres calés i ha guillat.
(1)
Què cony puc fer per fer-t´ho veure
tot sol s´està ensorrant
tu prou que ho saps i no ho vols creure
però l´acabarà dinyant.
(2)
Fins d´aquí un mes ja no el veuràs
o potser encara més tard
et fotrà un rotllo i te´l creuràs
i ja en començo a estar fart.
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(3)
   Lam                   Sol
Permís per entrar a casa teva
                   Lam
i quedar-m´hi per sempre
   Lam                  Sol
Sovint, t´he somiat ben meva
                   Lam    Sol
talment com aquest vespre.
(1)
Si pogués tenir-te com ara
després de tant d´esperar
pel teu fill puc ser un bon pare
ho podríem intentar.
(2)
Solament et tinc quan ell se´n va
sóc només un trist segon plat
per què no tornes a començar
tu i el vailet al meu costat?
(3)
Permís per entrar a casa teva
i quedar-m´hi per sempre
Sovint, t´he somiat ben meva
talment com aquest vespre.

Segon plat

ELS PETS
SEGON PLAT

Lam            Sol
M´has trucat a la migdiada
Lam          Sol
suplicant-me que vingués
Lam          Sol
un altre cop desesperada
Lam            Mi
ja no saps que has de fer.

Do                Sol
M´has dit que ell havia vingut
        Fa            Mi
heu fet l´amor i has plorat
Do                Sol
ni tan sols un detall ha tingut
        Rem          Mi
t´ha pres calés i ha guillat.

Lam            Sol
Què cony puc fer per fer-t´ho veure
Lam            Sol
tot sol s´està ensorrant
Lam            Sol
tu prou que ho saps i no ho vols creue
Lam            Mi
però l´acabarà dinyant.

Do                Sol
Fins d´aquí un mes ja no el veuràs
        Fa            Mi
o potser encara més tard
Do                Sol
et fotrà un rotllo i te´l creuràs
        Rem          Mi
i ja en començo a estar fart.

Lam                   Sol
Permís per entrar a casa teva
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                Lam
i quedar-m´hi per sempre

Lam                  Sol
Sovint, t´he somiat ben meva
                Lam    Sol
talment com aquest vespre.

Lam            Sol
Si pogués tenir-te com ara
Lam            Sol
després de tant d´esperar

Lam            Sol

pel teu fill puc ser un bon pare

Lam            Mi
ho podríem intentar.

Do                Sol
Solament et tinc quan ell se´n va
        Fa            Mi
sóc només un trist segon plat
Do                Sol
per què no tornes a començar
        Rem          Mi
tu i el vailet al meu costat?

Lam                   Sol
Permís per entrar a casa teva
                Lam
i quedar-m´hi per sempre
Lam                   Sol
Sovint, t´he somiat ben meva
                Lam    Sol
talment com aquest vespre.

segon plat

M´has trucat a la migdiada
suplicant-me que vingués
un altre cop desesperada
ja no saps que has de fer

M´has dit que ell havia vingut
eu fet l´amor i as plorat
ni tan sols un detall ha tingut
t´ha près calès i ha guillat

Què puc fer per fer-t´ho veure
tot sol s´està ensorrant
tu prou que ho saps i no vols veure
però l´acabarà dinyant

Fins d´aquí un mes ja no el veuràs
o potser encara més tard
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et potrà un rotllo i te´l creuràs
i ja començo a estar fart...

Permís per entrar a casa teva
i quedar-mi per sempre
sovint t´he somiat ben meva
talment com aquest vespre

Si poguès tenir-te com ara
després de tant d´esperar
pel teu fill puc ser un bon pare
o podriem intentar

Solament et tinc quan ell se´n va
soc només un trist segon plat
perquè no tornes a començar
tu i el vailet al meu costat

Permís per entrar a casa teva
i quedar-mi per sempre
sovint t´he somiat ben meva
talment com aquest vespre

Segon plat

Solm           Fa
M´has trucat a la migdiada
Solm         Fa
suplicant-me que vingués
Solm          Fa
un altre cop desesperada
Solm            Fa
ja no saps que has de fer.
Sib                Fa
M´has dit que ell havia vingut
           Dom            Solm Fa
heu fet l´amor i has plorat
Sib                Fa
ni tan sols un detall ha tingut
            Dom          Solm Fa
t´ha pres calés i ha guillat.
Solm              Fa
Què cony puc fer per fer-t´ho veure
Solm        Fa
tot sol s´està ensorrant
Solm                Fa
tu prou que ho saps i no ho vols creure
Solm              Fa
però l´acabarà dinyant.
Sib                   Fa
Fins d´aquí un mes ja no el veuràs
         Dom         Solm Fa
o potser encara més tard
Sib                Fa
et fotrà un rotllo i te´l creuràs
          Dom            Solm Fa
i ja en començo a estar fart.

Dom Solm                 Fa
Permís per entrar a casa teva
                   Solm
i quedar-m´hi per sempre
Dom Solm                Fa
Sovint, t´he somiat ben meva
                   Solm  Fa
talment com aquest vespre.

Solm          Fa
Si pogués tenir-te com ara
Solm             Fa
després de tant d´esperar
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Solm             Fa
pel teu fill puc ser un bon pare
Solm          Fam
ho podríem intentar.
Sib               Fa
Solament et tinc quan ell se´n va
             Dom         Solm Fa
sóc només un trist segon plat
Sib              Fa
per què no tornes a començar
           Dom          Solm Fam
tu i el vailet al meu costat?

Dom Solm                 Fa
Permís per entrar a casa teva
                   Solm
i quedar-m´hi per sempre
Dom Solm                Fa
Sovint, t´he somiat ben meva
                   Solm  Fa
talment com aquest vespre.

Si no fos pecat

Quan te la van presentar, en aquella festa
estaves a punt de vomitar d´avorriment;
tu acabaves de tallar, per les raons de sempre,
ella sortia amb el millor amic que tens.
Que bonic que es veu el mar si el mires des de terra,
que llunyà que es fa el soroll del tren
que mai agafarem.
Éreu els de sempre en el "Cau" bevent
farts de jugar a cartes o mirar qui allarga més,
als disset tot el que és nou s´ha de provar sempre,
ni tan sols sabíeu que feia falta paper.
Que bonic que es veu el mar si el mires des de terra,
que llunyà que es fa el soroll del tren
que mai agafarem.
Si no fos pecat
tu no t´hi hauries molestat,
si no fos pecat
tot hauria quedat
de seguida oblidat.
Tancat a l´habitació amb la cara calenta
maleïda porta sempre fent massa soroll
total tot per un concert, que va ser una merda
però a veure qui explica als pares que no els fan a les nou.
Que bonic que es veu el mar si el mires des de terra,
que llunyà que es fa el soroll del tren
que mai agafarem.
Si no fos pecat
tu no t´hi hauries molestat,
si no fos pecat
tot hauria quedat
de seguida oblidat.
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Silenci criminal

Mitja nit i no ha acabat la festa
et trobes parlant amb un estrany
dos minuts i ja no tens conversa
no ho vols dir però ja t´ha tornat a passar.

Ja fa un any que has acabat la mili
temps de sobres per estar centrat
calles, però tens por que se t´oblidi
la facultat de tornar a ser normal.

I no és pas falta de confiança
o que encara no has privat prou
és més senzill i no ho pots explicar
mira que és, mira que és...

No tens pas valor per a deixar-la
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i saps que ells no t´ho dirà mai
però el seu sexe ja no et dóna ganes
de voler morir al seu cos aferrat.

Tu saps que ella sap que tu saps que ja
res no tornarà a ser igual
perllongant una trista agonia
una por que et crema i no s´apaga mai.

I no és pas falta de confiança
o que encara no has privat prou
és més senzill i no ho pots explicar
mira que és, mira que és...

És el silenci criminal
que s´escampa
mira com et va envoltant
mira com et mata.

Ja fa un any que has acabat la mili
temps de sobre per estar centrat
dos minuts i ja no tens conversa
no ho vols dir però ja t´ha tornat a passar.

Tu saps que ella sap que tu saps que ja
res no tornarà a ser igual
i el seu sexe ja no et dóna ganes
de voler morir al seu cos aferrat.

I no és pas falta de confiança
o que encara no has privat prou
és més senzill i no ho pots explicar
mira que és, mira què és...

És el silenci criminal
que s´escampa
mira com et va envoltant
mira com et mata.

I no és que vulguis estar a casa
però no saps el que fer
assegut al bar de la plaça
vas mirant el carrer.

És el silenci criminal
que s´escampa
mira com et va envoltant
és el silenci criminal
que s´escampa
mira com et va envoltant
mira com et mata.

Soroll

Criden fort,
com si tot aquest volum de veu els donés la raó.
Preparats
per marcar-nos les tendències noves que es porten enguany.

Paga
i et donaran tot el que
mai has
necessitat.
Sempre
a preus ajustats.

Son per tot,
a les bústies, els vagons de metro i les sales d´estar,
als carrers
i a la gira de l´artista que ha empenyorat la moral.

Saben
els teus punts febles,
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les vegades
que vas al banc.
Obres
l´ordinador i ja t´han caçat.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest mon
però ara és per vendre
i quan la sento és només soroll.

Sembla car
però el producte que t´imposen té un disseny especial,
anunciat
amb campanyes agressives fetes per professionals.

Roba,
presidenciables fent ganyotes,
plans de pensions,
mòbils
amb forma de consolador.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món
però ara es per vendre,
ara vol vendrem
merda.

Sona la cançó
que em va ajudar a menjar-me el món,
però ara la sento
i quan la sento
és només soroll.

Tria bé la samarreta
Que t´has de posar demà.
Pot mostrar que encara penses
O només ser un anunci ambulant.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món
però ara es per vendre
ara vol vendre´m
merda.

Sona la cançó
que em va ajudar a menjar-me el món,
però ara la sento
i quan la sento
és només soroll.

Soroll

Criden fort,
com si tot aquest volum de veu
els donés la raó.
Preparats,
per marcar-nos les tendéncies noves
que ens porten enguany.

Paga,
i et donaran tot el que mai has necessitat
Sempre,
a preus ajustats.

Són per tot,
a les bústies, els vagons de metro, i les sales d´estar.
Als carrers,
i a la gira de l´artista que ha empenyorat la moral.

Saben
els teus punts febles,
les vegades que vas al banc.
Obres
l´ordinador i ja t´han caçat.

Català

Pàgina 533 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Els pets

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món
però ara és per vendre
i quan sento és només soroll.

Sembla car
però el producte que t´imposen
té un disseny especial.
Anunciat,
amb campanyes agressives
fetes per professionals.

Roba, presidenciables fent ganyotes,
plans de pensions.
Mòbils,
amb forma de consolador.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món
però ara és per vendre,
ara vol vendrem
merda.

Sóna la cançó,
que em va ajudar a menjar-me el món,
però ara sento
 quan la sento
és nomès soroll.

Tria bé la samarreta
que t´has de posar demà.
Per mostrar que encara penses
o nomès ser un anunci ambulant.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món...

Soroll

SOROLL

Criden fort,
com si tot aquest volum de veu els donés la raó.
Preparats
per marcar-nos les tendències noves que es porten enguany.

Paga
i et donaran tot el que
mai has
necessitat.
Sempre
a preus ajustats.

Son per tot,
a les bústies, els vagons de metro i les sales d´estar,
als carrers
i a la gira de l´artista que ha empenyorat la moral.

Saben
els teus punts febles,
les vegades
que vas al banc.
Obres
l´ordinador i ja t´han caçat.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest mon
però ara és per vendre
i quan la sento és només soroll.

Sembla car
però el producte que t´imposen té un disseny especial,
anunciat
amb campanyes agressives fetes per professionals.
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Roba,
presidenciables fent ganyotes,
plans de pensions,
mòbils
amb forma de consolador.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món
però ara es per vendre,
ara vol vendrem
merda.

Sona la cançó
que em va ajudar a menjar-me el món,
però ara la sento
i quan la sento
és només soroll.

Tria bé la samarreta
Que t´has de posar demà.
Pot mostrar que encara penses
O només ser un anunci ambulant.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món
però ara es per vendre
ara vol vendre´m
merda.

Sona la cançó
que em va ajudar a menjar-me el món,
però ara la sento
i quan la sento
és només soroll.

Soroll

Criden fort,
com si tot aquest volum de veu
els donés la raó.
Preparats,
per marcar-nos les tendéncies noves
que ens porten enguany.

Paga,
i et donaran tot el que mai has necessitat
Sempre,
a preus ajustats.

Són per tot,
a les bústies, els vagons de metro, i les sales d´estar.
Als carrers,
i a la gira de l´artista que ha empenyorat la moral.

Saben
els teus punts febles,
les vegades que vas al banc.
Obres
l´ordinador i ja t´han caçat.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món
però ara és per vendre
i quan sento és només soroll.

Sembla car
però el producte que t´imposen
té un disseny especial.
Anunciat,
amb campanyes agressives
fetes per professionals.

Roba, presidenciables fent ganyotes,
plans de pensions.
Mòbils,
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amb forma de consolador.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món
però ara és per vendre,
ara vol vendrem
merda.

Sóna la cançó,
que em va ajudar a menjar-me el món,
però ara sento
quan la sento
és nomès soroll.

Tria bé la samarreta
que t´has de posar demà.
Per mostrar que encara penses
o nomès ser un anunci ambulant.

Sona la cançó
que més m´estimo d´aquest món...

Soroll

Soroll - Els pets

Cejeta al 3r trast

Mim      Do   Sol     Re
Criden fort, com si tot aquest
Mim      Do   Sol     Re
volum de veu els donés la raó,
Mim      Do   Sol     Re
preparats per marcar-nos
Mim            Do           Sol     Re
les tendencies noves que es porten enguany.

Mim Do Sol     Re
Paga i et donaran tot el que
Mim Do  Sol     Re
mai has necessitat,
Mim Do Sol  Re            Mim Do Sol Re
sempre a preus ajustats.

Mim      Do   Sol     Re
Son pertot a les bústies,
Mim           Do          Sol   Re
als vagons de metro i les sales d´estar,
Mim      Do Sol     Re
als carrers i a la gira
    Mim      Do      Sol      Re
del artista que han empenyorat la moral.

Mim Do Sol           Re
Saben els teus punts febles,
    Mim Do   Sol     Re
les vegades que vas al banc,
Mim Do Sol Re      Mim
obres,     l´ordinador
           Re
i ja t´han caçat...
Do      Re
sona la cançó que més
Mim      Do       Sol     Re
m´estimo d´aquest món però ara és per
Mim    Do        Sol   Re         Mim        Do Sol Re
vendre i quan la sento veig només soroll.

Mim    Do Sol     Re
Sembla car però el producte que
Mim      Do   Sol     Re
t´imposen té un disseny especial
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Mim      Do   Sol     Re
anunciat amb campanyes
Mim      Do   Sol     Re
agresives fetes per professionals.

Mim Do Sol     Re
Roba, presidenciables fent
Mim  Do   Sol      Re
ganyotes, plans de pensions,
Mim Do Sol Re
movils     amb forma
Mim       Re
de consolador...
Do         Re
Sona la cançó que més
Mim      Do       Sol     Re
m´estimo d´aquest món però ara és per
Mim    Do        Sol     Re
vendre, ara vol vendre´m merda.
Mim  Do   Sol  Re
Sona la cançó que em va
Mim         Do        Sol     Re
ajudar a menjar-me el món, però ara la
Mim      Do   Sol
sento i quan la sento...

Do         So
Tria bé la samarreta,
Do               Sol
que t´has de posar demà,
Do              Sol
pot mostrar que encara penses o
Do           Re           Mim
només ser un anunci ambulant

Mim Do Sol Re x4

Mim  Do   Sol     Re
Sona la cançó que més
Mim      Do       Sol     Re
m´estimo d´aquest món però ara és per
Mim    Do        Sol     Re
vendre, ara vol vendre´m merda.
Mim  Do   Sol  Re
Sona la cançó que em va
Mim       Do          Sol     Re
ajudar a menjar-me el món, però ara la
Mim      Do   Sol     Re             Mim Do Sol Re Sol
sento i quan la sento veig només soroll.

Crec que això es tot. Em sembla que esta bé. Si hi trobeu algun error o teniu alguna
millora envieu un mail.

Sortiràs al carrer

Ja sé que últimament les coses no et funcionen gaire
que ja són masses nits tacant llançols tot sol a casa,
tan difícil que es fa trobar companya avui en dia
i tan fàcil que sembla quan ho veus a les pel·lícules.
A vegades penses que tot el millor ja està triat,
només queden pervertits
o testimonis de Jehovà.
Un a un els amics van trobant la seva parella
i un pic ho tenen fet del seu camí desapareixes,
sembla que elles per alguna raó no et poden veure,
qui t´ho havia de dir, però ara ets una mala influència,
sort que no ets d´aquells que de seguida es posen a plorar,
la ciutat t´esguarda
i no val a badar.
Sortiràs al carrer,
no saps on, no saps quan
sortiràs al carrer
però algú t´està esperant
sortiràs al carrer
no saps com ni el perquè
sortiràs al carrer
és qüestió de temps.
Has provat d´anar al gimnàs, has provat treure´t les ulleres,
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comprar caramelets pel mal alè, que això molesta,
anar un xic més mudat, fins i tot marcant cuquillera,
sols et queda intentar portar calçotets de floretes.
Però per molt que els teus invents sembla que no pintin bé,
tens molt clar com aclarir-ho,
saps molt bé què fer.
Sortiràs al carrer,
no saps on, no saps quan
sortiràs al carrer
però algú t´està esperant
sortiràs al carrer
no saps com ni el perquè
sortiràs al carrer
és qüestió de temps.

Suïcidi quotidià

Quelcom dintre teu
et diu que t'ha enganyat,
mentre el marit seu
i et demana el primer plat.

El nen que mai creu
un altre got ha trencat,
sempre ha estat
un malcriat.

Des de ben petita et marcaren el camí
sols tens una fita:
casar-te amb un bon partit,
i tens la collita
i una buidor dins el pit envellit.

Suïcidi quotidià
estàs a punt d'explotar.
Suïcidi quotidià,
tancar la porta i marxar.

Des de ben petita et marcaren el camí
sols tens una fita:
casar-te amb un bon partit,
i tens la collita
i una buidor dins el pit envellit.

Suïcidi quotidià
estàs a punt d'explotar.
Suïcidi quotidià,
tancar la porta i marxar.

Suïcidi quotidià
estàs a punt d'explotar.
Suïcidi quotidià,
tancar la porta i marxar.

Català

s´ha acabat

Un núvol passa, els carrers s´ha enfosquit
i fot un bram com els de quan era petitdarrera els vidres jo m´ho miro arrupi
ma mare sent Roberto Carlos tot fent el llit.

Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist
i moro d´enyorança perquè no ets aquí,
La pluja m´ha portat records d´aquell estiu,
que vam passar junts en el teu pis de Cambrils.

Ma mare mai va creure que només fóssim amics,
ella ens protegia de la llengua dels veïns,
perquè si eres a casa em veia tan feliç,
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no ho entenia però un fill és sempre un fill.

Uooo, dos cossos enmig de la sorra,
uooo, rebolcant-se abraçats,
uooo, de la ment no se m´esborra,
uooo, no puc creure que s´ha acabat.
Ja s´ha acabat.

Va aparèixer envoltada de misteri,
en el primer moment tot va semblar normal,
borratxera, descontrol, mais i rialles,
l´endemà jo amb ressaca i ell amb ella se´n va anar.

Però ara, aquell núvol lentament ja ha passat,
ja no plou i el cel gris sembla que s´ha escampat,
i un gran amor no pot morir-se així,
el cassette de ma mare m´ha semblat sentir.

Uooo, dos cossos enmig de la sorra,
uooo, rebolcant-se abraçats,
uooo, de la ment no se m´esborra,
uooo, no puc creure que s´ha acabat.
Ja s´ha acabat.

S´HA ACABAT

Un núvol passa, els carrers s´han enfosquit
i fot un ram com els de quan era petit.
Darrera els vidres jo m´ho miro arrupit.
Ma mare sent Roberto Carlos tot fent el llit.

Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist,
i moro d´enyorança perquè no ets aquí.
La pluja m´ha portat records d´aquell estiu
que vam passar junts en el teu pis de Cambrils.

La mare mai va creure que només fossim amics.
Ella ens protegia de la llengua dels veïns.
Per què si eres a casa em veia tan feliç,
no ho entenia però un fill és sempre un fill.

Uooo, dos cossos enmig de la sorra,
uooo, rebolcant-se abraçats,
uooo, de la ment no se m´esborra,
uooo, no puc creure que s´ha acabat.

Va apareixer envoltada de misteri,
en el primer moment tot va semblar normal,
borratxera, descontrol, maïs i rialles.
L´endemà, jo amb resaca i ell amb ella se´n va anar.

Però ara, aquell núvol lentament ja ha passat,
ja no plou i el cel gris sembla que s´ha escampat,
i "un gran amor no pot morir-se així"
del cassette de ma mare m´ha semblat sentir.

Uooo, dos cossos enmig de la sorra,
uooo, rebolcant-se abraçats,
uooo, de la ment no se m´esborra,
uooo, no puc creure que s´ha acabat.
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S´ha fet gran

No sap ben bé que cony fa aquí,
és massa gran pel que li agrada
per l´altre massa petit.
La sensació de soledat
el condueix a l´endemà
que serà igual.

Encén la radio, però no fan res de bo,
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ja no recorda la lletra
d´aquella vella cançó
que ha repetit més de cent cops,
l´ha oblidat a poc a poc
quasi com tot.

Aquest món que arrossega
se li ha fet tant pesat
tot anava tan bé
però ara s´ha fet gran.

Ja no recorda el seu últim somrís
tot era abans en blanc o negre
i ara es va fonent en gris.
Camina però ha de recular
s´aixeca i torna a ensopegar
no sap on va.

Aquest món que arrossega
se li ha fet tan pesat
tot anava tan bé
però ara s´ha fet gran.

Tan sol

Tan sol,
tacant aquest llençol
a la memòria d´algú sense cara.
Tan sol,
parlant amb qualsevol
que està fent temps esperant algú altre.
Tan sol com l´adéu a l´estació,
callat mentre ella marxa.
Tan sol al costat d´un cos que vol
quelcom que se m´escapa.
Tan sol,
cansat i ple d´alcohol
mirant amics que poc a poc s´espatllen.
Tan sol,
com si fallés un gol
perdent per dos a u al minut noranta.
Tan sol com un vell segut al parc,
observant la canalla.
Tan sol com un dia de Nadal
pensant en els que falten.

Català

Tantes coses per fer

Miro
i cada persona al meu davant
porta
un secret amagat.

Sento
i cada soroll va repetint
que ara encara
depèn tot de mi.

La vida és el que et passa
mentre fas plans per tenir-ho tot lligat.
Si el món es mou,
com puc estar aturat.

Hi ha tantes coses a fer
i em queda tan poc temps per fer-les,
tantes coses a fer,
llocs per recordar,
llavis per besar,
a fora hi ha un dia a punt d'estrenar.

Català

Parlo
i cada paraula dóna pas
a una nova possibilitat.

Per molts camins que tombi
sempre n'hi haurà mil més per tombar.
Si el món es mou,
com puc estar aturat.

Hi ha tantes coses a fer
i em queda tan poc temps per fer-les
Tantes coses a fer,
llocs per recordar,
llavis per besar,
a fora hi ha un dia a punt d'estrenar.

Per molts camins que tombi
sempre n'hi haurà mil més per tombar.
Si el món es mou
com puc estar aturat.

Hi ha tantes coses a fer
i em queda tan poc temps per fer-les
Tantes coses a fer,
llocs per recordar,
llavis per besar,
a fora hi ha un dia a punt d'explotar.

___________________________________________________________

[Mi]Miro[Labm][Rebm]
[Si]i cada per[Mi]sona al [Labm]meu da[Rebm]vant[Si]
[Mi]porta[Labm][Rebm]
un [Si]secret ama[Mi]gat.[Labm][Rebm][Si]

[Mi]Sento[Labm][Rebm]
[Si]i cada so[Mi]roll va [Labm]repe[Rebm]tint[Si]
que ara en[Mi]cara[Labm][Rebm]
[Si]depèn tot de [Mi]mi.[Labm][Rebm][Si]

[La]La vida és [Si]el que et passa
[Labm]mentre fas [Rebm]plans per tenir-ho tot lli[La]gat.
Si el món [Solbm]es mou,
[La]com puc es[Si]tar aturat.

Hi ha [Mi]tantes [Labm]coses a [Rebm]fer
i em [Si]queda tan [La]poc [Si]temps per fer-les,
[Mi]tantes [Labm]coses a [Rebm]fer,
llocs [Si]per recor[Solbm]dar,
[Labm]llavis per be[Solbm]sar,
[Labm]a fora hi ha un [La]dia [Si]a punt d'estre[Mi]nar.
[Labm][Rebm][Si]
[Mi][Labm][Rebm][Si]

Tard

La primera vegada et va xocar,
no sabies si anava disfressat,
botes camperes, arracada al nas
i els cabells més llargs que ta germana.
Tot i que el bar no era pas petit
i estava ple, de fet com cada nit,
travessant els gots i els teus amics
aquells ulls et feien mal de panxa.
Però era tard,
tenies una cita l´endemà,
te´l vas creuar a la porta i us vau mirar
poc a poc,
sense dir ni un sol mot
i finalment et va donar un somrís de comiat.
De res no va servir ficar-te al llit,
tancant els ulls el tenies allí.
A l´endemà t´havies adormit,
vas fer tard a la cita acordada.
Divendres a les onze puntual
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ja eres a la porta d´aquell bar,
tres whiskies llargs i cinc hores més tard
vas marxar amb la cua entre les cames.
I ara és tard,
no l´has tornat a veure a cap més bar,
ni tan sols queda un nom per recordar,
però al cap sempre tindràs
un estrany
i tot el que hagués pogut ser i mai no serà.
Mentre els teus amics tan ben vestits fan bromes,
aquell bon partit que tu tan llesta vas triar
et diu "t´estimo" i tu no el pots mirar.
I ara és tard,
no l´has tornat a veure a cap més bar,
ni tan sols queda un nom per recordar,
però al cap sempre tindràs
un estrany
i tot el que hagués pogut ser i mai no serà.

Tard

ELS PETS
========

TARD
----

F                  Bbm                    C
La primera vegada et xa xocar
no sabies si anava disfressat
botes camperes, arrecada al nas
i esl cabell mes llargs que ta germana

Tot i que el bar no era pas petit
i estava ple, de fet com cada nit
travessant els gots i els teus amics
aquells ulls, etfeien mal de panxa

C    F
Pero era tard
Bbm    C    F
Tenies una cita l´ endemà
Bbm          C            Bbm
te´l vas creuar a la porta i us vau mirar
C
Poc a poc
Bbm         C
Sense dir ni un sol mot
Bbm         C            F
Finalment et va doanr un somrís de comiat

De res no va servi ficar-te al llit
tancant els ulls el tenies allí
a l´ endema t´ havies adormit
vas fer tard a la cita acordada

Divendres a les 11 puntual
ja eres a la porta d´ aquell bar
tres whisky´s llargs i cinc hores mes tard
vas marxar amb la cua entre les cames

I ara es tard
no l´has tornat a veure en cap mes bar
ni tan sols queda un nom per recordar
però al cap sempre tindràs
aquell estrany
i tot el que hagues pogut ser mai no sera

Mentre els teus amics van ben vestits
fan bromes.
aquell bon partit
que tu tan llesta vas triar
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et diu ´´ t´ estimo ´´ i tu no el pots mirar

Tarragona m'esborrona

Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir!

Anava cap a casa després d'haver pencat.
Hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat.
Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà,
diria que és una parella fotent-se el bacallà.
Però no ho és (no ho és!),
no ho és (no ho és!),
però ningú no em vol fer cas
quan els dic que la gent que hi ha allí seient
són ionquis que s'estan xutant.

Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir!

Sortia de la feina i volia fer un cigaló.
Vaig trobar la meva penya, em vaig seure al meu racó.
Gairebé eren les dues i el Miquel volia xapar.
La nit era molt tranquil·la, quan de sobte algú va trucar.
Qui deu ser? (no ho sé!).
Qui deu ser? (no ho sé!).
Qui pot venir a molestar?
Vaig clitxar aviat que els uniformats
tenien ganes de sarau.

Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir!

Pont del Diable, carrers de la part alta, Francolí brut i encongit,
al obrir la porta, cortines que es mouen, quan arribes a les sis.
Camp de Mart, petroquímica, turistes i Maginet;
el molí de l'horta, el bassal, les forques i els pagesos mai contents.
Les voreres brutes trepitgen les putes, xeringues per tot arreu,
esquerres i dretes, velles pensidetes, van a missa de deu.
Imperial Tarraco, baixant hi ha el serrallo on la gent en té un parell, (de què?),
a la fresca xerrant, seguts al davant, de la Plaça del Castell.
El Tucan, la Cova, Colla Vella, Colla Jove, les gitanes venen alls,
l'avellana baixa, homes vells amb faixa, del defora van tornant.
Tocar ferro al balcó, lentament la pudor atravessa la ciutat,
mentre la rutina lentament pentina aquest poble abandonat
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Terra-Billy

Tant de tombar estaques,
tants cops de destral.
Diguem no, cridàvem.
Quasi tot està igual...

Si més no, si més no,
hi ha patriotes a la presó,
gent que lluita de debò,
cremada per la repressió.

I la gent a casa seva
mirant concursos al televisor,
a veure si surt el cotxe
o si els toca algun milió.

Vivim en el tros del món
més emmerdat que hi ha.
Fums, pudors, nuclears,
però a la gent tant li fa.

Ningú no s´immuta,
ningú mou el cul,
i quatre fills de puta
van omplint-se el bagul.

En el camp de Tarragona
vivim damunt d´un polvorí.
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Defensem l´aire i la terra,
que, aquí, ens hi van parir!

Oh, trist racó d´aquest Mediterrani mort!
Oh, trist racó d´aquest Mediterrani mort!
Desperta´t, espavila´t!
Que ara és el teu torn!

I ara Barcelona
pels jocs la netejaran,
i tot el que no sona
aquí baix ho portaran.

Manguis i xoriços,
fora de la capital.
I aquí en quatre pisos
fotran aquest personal.

Putes, putes Olimpiades!
Bombes, petardos al 92!
Barna s´endú les medalles,
i aquí les escorrialles.

Oh, trist racó d´aquest Mediterrani mort!
Oh, trist racó d´aquest Mediterrani mort!
Desperta´t, espavila´t!
Que ara és el teu torn!

Tu de que vas?

Pere Pasqual és un hereu de casa bona
i, sobretot, ell diu que és molt català,
però quan escriu cartes ha de canviar d'idioma,
creu que n'hi ha prou amb saber-lo o parlar.

Company, això no lliga.
Parent, això no va.
No sé pas com t'ho mires,
però no ho tens clar... Tu de què vas?

Joan Pérez ha viscut 30 anys a Tarragona
i no li importa que li parlin català,
però diu que li fa molt de tall parlar l'idioma,
doncs té por que la gent se n'hi enfotrà.

Company, això no lliga.
Parent, això no va.
No sé pas com t'ho mires,
però no ho tens clar... Tu de què vas?

Ignasi Pla és el cantant de "Los Aromas".
En la vida diària sols parla català,
però amb el conjunt han decidit canviar d'idioma.
Sobretot el que ells volen és triomfar.

Català

Tu de que vas?

Pep Pascual és un hereu de casa bona
i, sobretot, ell diu que és molt català,
però quan escriu cartes ha de canviar d´idioma,
es creu que n´hi ha prou a saber-lo parlar.

Company, això no lliga.
Parent, això no va.
No sé pas com t´ho mires,
però no ho tens clar.

Joan Pérez ha viscut trenta anys a Tarragona
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i no li importa que li parlin català,
però diu que li fa molt de tall parlar l´idioma,
té por que la gent se n´hi enfotarà.

Company, això no lliga.
Parent, això no va.
no sé pas com t´ho mires,
però no ho tens clar.

Tu, de què vas?

Ignasi Plà és el cantant de Los Aromas,
a la vida diària sols parla en català,
però amb el conjunt han decidit canviar d´idioma.
Sobretot el que ells volen és triomfar.

Company, això no lliga.
Parent, això no va.
no sé pas com t´ho mires,
però no ho tens clar.

Tu, de què vas?

Vols dir que ets català
però en canvi no ho tens clar,
de català ni s´hi neix
sinó que se n´exerceix.

Que quedi clar!

Tu, de què vas?

Setze jutges d´un jutjat
mengen fetge d´un penjat.
Setze jutges d´un jutjat
mengen fetge d´un penjat.

Que quedi clar!

Tu, de què vas?

Ulls de color mel

LA          RE         LA        MI7
Que se n'ha fet de les nits a la fresca
LA       RE       LA     MI7
petons i bromes a cau d'orella
LA                     RE         LA         MI7
d'amagat rera un arbre sols, passejant per l'herba.
LA                  RE    LA   MI7                      LA
Tot semblava tan senzill, tan real mentre et mirava els ulls
RE       fa#            RE   MI7      LA  MI7
de color mel... aquells ulls de color mel

Quan de temps fa ja d'aquells dissabtes
anant al refugi amb la ràdio dels teus pares?
aquelles tardes de mal temps tremolant ben agafats.
Totes les promeses eren tan reals mentre et mira els ulls
de color mel.... aquells ulls de color mel.

MI7
Ja no recordes la, la nostra cançó:
LA            RE           LA             MI
Sha la la la  la la la la  la la la la te da
LA            RE           LA             MI        LA
Sha la la la  la la la la  la la la la te da  la te da

Ara estic tot sol i tot és tan diferent
et vaig tornar a veure i... Déu meu! Que maca que ets!
De vegades penso en aquells temps i em sento tan estrany
tot canvia en veure-ho tot sense tenir el filtre dels teus ulls
de color mel... aquells ulls de color mel.

Ja no recordes la, la nostra cançó:
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Sha la la la  la la la la  la la la la te da
Sha la la la  la la la la  la la la la te da  la te da

----------------------------------------------------------------
L'autor de la transcripció és l'Agustí Romero i Pastor
Email: agusti@lettera.skios.es

ulls de color mel

Ulls de color mel

Què se n´ha fet de les nits a la fresca,
petons i bromes a cau d´orella,
amagats rera un arbre sols passejant per l´herba,
tot semblava tant senzill, tan real
mentre et mirava els ulls de color mel.
Aquells ulls de color mel.
Quan de temps fa ja d´aquells dissabtes
anant al refugi amb la ràdio dels teus pares,
aquelles tardes de mal temps tremolant ben agafats,
totes les promeses eren tan reals
mentre et mirava els ulls de color mel.
Aquells ulls de color mel.
Ja no recordes la..., la nostra cançó:
Xa la la ...
Ara estic tot sol, tot és tan diferent,
et vaig tornar a veure i Déu meu, que maca ets,
de vegades penso en aquell temps i em sento tan estrany,
i com canvia el veure-ho tot sense tenir
el filtre dels teus ulls de color mel.
Aquells ulls de color mel.
Ja no recordes la..., la nostra cançó:
Xa la la ...
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Ulls de color mel -acords correctes-

ELS PETS
=========
ULLS DE COLOR MEL
---------------------

Transcrita per: Jordi Torres Montañez; Suggeriments: w_zell@hotmail.com

INTRO:[1]   E    A    E   B  x2

    E       A         E       B
[2]Que se n´ha fet de les nits a la fresca
E          A          E       B7
petons i bromes a cau d´orella
E                    A           E            B
d´amagat rera un arbre sols, passejant per l´herba.
E                  A        E                      B       A
Tot semblava tan senzill, tan real mentre et mirava els ulls
B          E      C#m
de color mel...
A          B           E
aquells ulls de color mel

[3pont]B   A     G#m    E

[2]Quan de temps fa ja d´aquells dissabtes
anant al refugi amb la ràdio dels teus pares?
aquelles tardes de mal temps tremolant ben agafats.
Totes les promeses eren tan reals mentre et mirava els ulls
de color mel.... aquells ulls de color mel.
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      B
[5] Ja no recordes la, la nostra cançó:
       E            A            E             B
[4]x2:Sha la la la la la la la la la la la te da
E            A            E             B7
Sha la la la la la la la la la la la te da la te da

E

[2]Ara estic tot sol i tot és tan diferent
et vaig tornar a veure i... Déu meu! Que maca que ets!
De vegades penso en aquells temps i em sento tan estrany
tot canvia en veure-ho tot sense tenir el filtre dels teus ulls
de color mel... aquells ulls de color mel.

[5]Ja no recordes la, la nostra cançó:
[4]x2: Sha la la la la la la la la la la la te da
Sha la la la la la la la la la la la te da la te da

[2]només acords (Solo de saXO)
[5]Ja no recordes la, la nostra cançó:
[4]x2: Sha la la la la la la la la la la la te da
Sha la la la la la la la la la la la te da la te da

Un dimecres qualsevol

Pel matí quan et lleves maleïnt la pudor
i tanques la finestra tot patint la calor.
Realment et preocupa, aquest aire és verí
l'altre dia ho parlaves amb els teus amics.
Mentrestant vas tirant sense fer absolutament res
esperant que l'aire es torni net.

Al fer la migdiada a la tele amorrat
has vist ulls que et miraven amb cara de fam
t'has sentit deprimit i has canviat el canal
vet aquí aquesta gent t'han donat mal dinar.
Mentrestant vas tirant sense fer absolutament res
esperant que el món es posi bo.

A la tarda has anat a fer un volt per la ramblar
aquell bar ja no hi és, els veins es queixaven
ara estan discutint que en faran de la casa
potser un supermercat o un banc, que sempre en falten.
Mentrestant vas tirant sense fer absolutament res
esperant que canviïn els temps.

La nit plena de llums, trobo la teva cara
tantes bronques plegats, ja et conec la mirada
jo voldré dormir, tu diràs que n'estàs farta
la mateixa comèdia de fa tantes setmanes.
Mentrestant vas tirant sense fer absolutament res
esperant que el temps ens faci vells.

Català

Un món, dues classes de persones

[Fa] [Do] [Fa] [Rem] [Sib] [Do] [Fa]

[Fa]Hi ha una veu trencada que s´o[Do]fega al mig del [Fa]mar
mentre torno amb tren de Barce[Do]lona;
n’hi ha que [Fa]som turistes i altres [Do]només im[Fa]migrants.
Un [Rem]món, dues [Sib]classes de per[Do]so[Fa]nes.

Hi ha una [Fa]pell suada que car[Do]rega el meu butà
per vint duros mentre faig la [Do]sopa;
n’hi ha que [Fa]som turistes i altres [Do]només im[Fa]migrants.
Un [Rem]món, dues [Sib]classes de per[Do]so[Fa]nes.

[Fa] [Do] [Fa] [Rem] [Sib] [Do] [Fa]

Hi ha un ma[Solm]rrec que esmorza
cola [Lam]d’una bossa
que por[Sib]tava coses
que ell mai no [Fa]comprarà.
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i amb [Solm]l’olor somia
que la [Lam]sort canvia
i el [Sib]destí no està [Do]fixat.

(Canvi de to a Sol)
[Sol] [Re] [Sol] [Re] [Sol] [Re] [Mim] [Do] [Re] [Sol]

Hi ha al ca[Lam]rrer una noia
sola i [Sim]massa jove
que a la [Do]nit tremola
per [Sol]guanyar-se el pa.
I amb el [Lam]pas dels dies
veu que [Sim]res canvia
i que el [Do]destí està [Re]fixat.

(Canvi de to a La)
[La]

Hi ha una llei no escrita que per [Mi]sempre es compli[La]rà
tant se val d’on ets si el que ets és [Mi]pobre;
N’hi ha que [La]som turistes i altres [Mi]només im[La]migrants.
Un [Fa#m]món, dues [Re]classes de per[Mi]so[La]nes.
N’hi ha que [La]som turistes i altres [Mi]només im[La]migrants.
Un [Fa#m]món, dues [Re]classes de per[Mi]so[La]nes.
Un [Fa#m]món, dues [Re]classes de per[Mi]so[La]nes.
Un [Fa#m]món, dues [Re]classes de per[Mi]so[La]nes.

__________

Hi ha una veu trencada que s´ofega al mig del mar
mentre torno amb tren de Barcelona;
n´hi ha que som turistes i altres només inmigrants.
Un món, dues classes de persones.

Hi ha una pell suada que carrega el meu butà
per vint duros mentre faig la sopa;
n´hi ha que som turistes i altres només inmigrants.
Un món, dues classes de persones.

Hi ha un marrec que esmorza
cola d´una bossa
que portava coses
que ell mai no comprarà.
i amb l´olor somia
que la sort canvia
i el destí no està fixat.

Hi ha al carrer una noia
sola i massa jove
que a la nit tremola
per guanyar-se el pa.
I amb el pas dels dies
veu que res canvia
i que el destí està fixat.

Hi ha una llei no escrita que per sempre es complirà
tant se val d´on ets si el que ets és pobre;
n´hi ha que som turistes i altres només inmigrants.
Un món, dues classes de persones.

Una estona de cel

La Re Mi Re (x3)
La      Mi        Fa#m
Ben depressa ha dinat
         Re        La
s´ha tornat a afaitar
      Mi        Re    Mi
i es posa la jaqueta.
Guaita mig d´amagat
com la dona al sofà
veu la telenovela.
La    Mi    Fa#m        Re       La

Català

I li diu adéu però ella ja no el sent
       Mi     Fa#m      Re   La
baixa l´ascensor silenciosament.
I així cada dimarts
representa que va
aviat a la feina.
Però ha quedat a aquell bar
on no hi ha mai ni un gat
prop de Vila-seca.
I com cada cop sent la tremolor
meitat por, meitat alegria.
La             Mi
De la barra estant
            Fa#m
el cambrer dirà
               Re
si vol el de sempre.
La         Fa#m
Ella arribarà
                 Re
amb els ulls brillants
i per un instant
              Mi
tot s´haurà aturat.
La    Mi           Fa#m         Re     La
I per uns breus moments una estona de cel,
La    Mi           Fa#m         Re     La
ja no importa el demés, una estona de cel.
La     Mi          Re                 La
El que durà un café és una estona de cel.
Ben de pressa ha dinat
a la Universitat
s´ha pintat una mica.
Sent com el campanar
va tocant els tres quarts,
s´arregla la faldilla.
Agafa l´autobús i seu al davant
només cinc minuts que no acaben.
Com sempre dirà
"sento haver fet tard"
ficant-se vermella.
Ell no dirà res
només somriurà
i per un instant
tot s´haurà aturat.
I per uns breus moments...
Mil cops repetint
que no té sentit
seguir aquesta història.
Però aquest temps robat
fa tirar endavant
fins poder arribar
al proper dimarts.
I per uns breus moments...

Una estona de cel

     UNA ESTONA DE CEL

Introducció: LA RE MI RE (x3)

LA       MI       FA#m
Ben depressa ha dinat
         RE        LA
s´ha tornat a afaitar
      MI       FA#m   RE
i es posa la jaqueta.

Guaita mig d´amagat
com la dona al sofà
veu la telenovela.

LA    MI     FA#m        RE         LA
I li diu adéu però ella ja no el sent
       MI      FA#m      RE   LA
baixa l´ascensor silenciosament.
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I així cada dimarts
representa que va
aviat a la feina.

Però ha quedat a aquell bar
on no hi ha mai ni un gat
prop de Vila-seca.

I com cada cop sent la tremolor
meitat por, meitat alegria.

LA              MI
De la barra estant
             FA#m
el cambrer dirà
               RE
si vol el de sempre.
LA        FA#m
Ella arribarà
                 RE
amb els ulls brillants
i per un instant
              MI
tot s´haurà aturat.

LA      MI        FA#m         RE      LA
I per uns breus moments una estona de cel,
LA      MI        FA#m         RE      LA
ja no importa el demés, una estona de cel.
LA      MI        FA#m 	 RE      	   LA
El que durà un café_____ és una estona de cel.

Ben de pressa ha dinat
a la Universitat
s´ha pintat una mica.

Sent com el campanar
va tocant els tres quarts,
s´arregla la faldilla.

Agafa l´autobús i seu al davant
només cinc minuts que no acaben.

Com sempre dirà
"sento haver fet tard"
ficant-se vermella.

Ell no dirà res
només somriurà
i per un instant
tot s´haurà aturat.

I per uns breus moments...

Mil cops repetint
que no té sentit
seguir aquesta història.

Però aquest temps robat
fa tirar endavant
fins poder arribar
al proper dimarts.

I per uns breus moments...

Una estona de cel

Ben depressa ha dinat
s´ha tornar a afaitar
i es posa la jaqueta.

Guaita mig d´amagat
com la dona al sofà
veu la telenovela.
I li diu adéu però ella ja no el sent
baixa l´ascensor silenciosament.

I així cada dimarts
representa que va
aviat a la feina.
Però ha quedat a aquell bar
on no hi ha mai ni un gat
a prop de Vila-seca.

I com cada cop sent la tremolor
meitat por, meitat alegria.

De la barra estant
el cambrer dirà
si vol el de sempre.
Ella arribarà
amb els ulls brillants
i per un instant
tot s´haurà aturat.

I per uns breus moments
una estona de cel,
ja no importa el demés,
una estona de cel.
El que durà un cafè
és una estona de cel.

Ben depressa ha dinat
a la Universitat,
s´ha pintat una mica.
Sent com el campanar
va tocant els tres quarts,
s´arregla la faldilla.

Agafa l´autobús i seu al davant
només cinc minuts que no acaben.

Com sempre dirà
"sento haver fet tard"
ficant-se vermella.
Ell no dirà res
només somriurà
i per un instant
tot s´haurà aturat.

I per uns breus moments
una estona de cel,
ja no importa el demés,
una estona de cel.
El que durà un cafè
és una estona de cel.

Mil cops repetint
que no té sentit
seguir aquesta història.

Però aquest temps robat
fa tirar endavant
fins poder arribar
al proper dimarts.

I per uns breus moments
una estona de cel,
ja no importa el demés,
una estona de cel.
El que durà un cafè
és una estona de cel.
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Una fiblada a la pell

La                        Mi
Ell seu al llit i es repentina els cabells,
Fa#m                     Re                   La
ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve.
          Mi
Un breu moment,
         Fa#m
un cop caient
             Re
mentre ella sent
                  La
una fiblada a la pell.

Ell penca massa i ella creu que ho comprèn,
però ella s´amaga si ell arriba fent pudor d´aiguardent.
Un breu moment,
un cop caient
mentre ella sent
una fiblada a la pell.
La                   Fa#m
I arriba per fi l´endemà
                        Re
i ell torna a ser tan normal
                       Mi
que tot plegat sembla dèbil i llunyà.
La                       Fa#m
I ell és tan tendre quan vol
                     Re
i ella es deixa estimar
                          Mi
i ell és tan guapo i tan fort que espanta.

Ell dorm tranquil quan ella tanca el portal
una maleta i a la mà l´adreça d´un hospital
quan puja al tren
de sobte sent
dintre del seu ventre
una fiblada a la pell.
quan puja al tren
de sobte sent
dintre del seu ventre
una fiblada a la pell...

Català

Una fiblada a la pell

Xurup: Sol, Re, mim, Do Re  x3

Sol				Re
Ell seu al llit i es repentina els cabells
mim				Do	    Re
ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve.
Sol		Re		mim
Un breu moment un cop caient
		Do		Re
mentre ella sent una fiblada a la pell.

Sol 			  Re
Ell penca massa i ella creu que el comprèn
mim				  Do		  Re
però ella s’amaga si ell arriba fent pudor

d’aiguardent.
Sol				mim
Un breu moment, un cop caient
		 Do		Re
mentre ella sent una fiblada a la pell.

Xurup: Sol, Re, mim, Do Re  x2

Català

mim			   La
I arriba per fi l’endemà
				Do
i ell torna a ser tan normal
				 Re
i ell tot plegat sembla dèbil i llunyà
mim 				  La
i ella és tan tendre quan vol
			   Do
i ella es deixa estimar
				  Re
i ell és tan guapo i tan fort que espanta.

Sol				    Re
Ell dorm tranquil quan ell tanca el portal
mim			 Do		   Re
du una maleta i la mà l’adreça d’un hospital.
Sol		  re			mim
Quan puja al tren de sobte sent
		   Do		  Re
dintre el seu ventre una fiblada a la pell.
Sol		  re			mim
Quan puja al tren de sobte sent
		   Do		  Re
dintre el seu ventre una fiblada a la pell.

Xurup: Sol, Re, mim, Do Re  x3

Vaig calent

Diumenge al matí m´aixeco del llit,
miro sota els llençols i sé que la tinc aquí.
És més fort que jo, quasi una obsessió,
tinc el cervell sota dels pantalons.
Dimarts cap al tard fotent-me un tallat
em miro la bragueta i ja torno a estar trempat.
Vull sortir un moment perquè em toqui el vent
abans no em vingui una glopada de llet.
Les dones se m´espanten quan vaig pel carrer,
les velletes del barri i els gossos també,
no ser si n´estic fent un gra massa,
doctor Corbella no sé què em passa!
Però vaig calent de valent, sempre tant calent,
tothom ho comenta, ho sap tota la gent.
Calent de valent, sempre tant calent,
només hi ha una cosa que em faci estar content.
Divendres al vespre miro la finestra
veig a la veïna i em venen ganes de festa.
Com si hi hagués un gat, el tinc mig escaldat,
la cadernera s´amaga allà al terrat.
Dissabte a la nit, al pub atemorit
tancat al lavabo tractant de resistir.
Truca la mestressa, diu que em doni pressa
La pobra dona pensa que faig pipí.
Les dones se m´espanten quan vaig pel carrer,
les velletes del barri i els gossos també.
No ser si n´estic fent un gra massa,
doctor Corbella: No se què em passa!
Però vaig calent de valent, sempre tant calent,
tothom ho comenta ho sap tota la gent.
Calent de valent, sempre tant calent,
només hi ha una cosa que em faci estar content.

Català

Valset

VALSET (gavaldà)

"Nin rondinaire, petit dictador,
sempre trencant-me la son
ratolinet rinxolet i rumbós
em fas somriure amb el cor.

Em vaig prometre no fer-te cançons
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per no semblar carrincló,
però no comptava amb la teva cara
de nen consentit embafat de petons.

Sempre emprenyant-me quan vols
tros de baldufa, sucret esponjós
m’has transformat en badoc

Em vaig prometre no caure en el joc
de fer de pare ofenós
però quan t’arrambes, aquí a la falda
fas que em desfaci i oblidi la resta del món.

M’has de prometre que un dia d’agost
abraçat a un altre cos
mort de vergonya, diguis amb conya
que una vegada ton pare et va fer un valset dolç".

Cançó dedicada a Lluc Gavaldà.

Valset

G D C G
G D C	  (X2)

G D C G
Nin rondinaire, petit dictador,
G D C
sempre trencant-me la son
G D C G
ratolinet rinxolat i rumbós
G D C
em fas somriure amb el cor.

D C D G
Em vaig prometre no fer-te cançons
G D C
per no semblar carrincló,
Am D Am D
però no comptava amb la teva cara de…

G D C G
nen consentit embafat de petons.
G D C
Sempre emprenyant-me quan vols
G D C G
tros de baldufa, sucret esponjós
G D C
m’has transformat en badoc

D C D G
Em vaig prometre no caure en el joc
G D C
de fer de pare ufanós
Am D Am D
però quan t’arraules, aquí a la falda
D C D G
fas que em desfaci i oblidi la resta del món.

G D C G
G D C	  (X2)

D C D G
M’has de prometre que un dia d’agost
G D C
abraçat a un altre cos
Am D Am D
mort de vergonya, diguis amb conya
D C D G
que una vegada ton pare et va fer un valset dolç".
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G D C G

*podeu veure com la toca en gavaldà en aquest link:

http://www.youtube.com/watch?v=vGiiJmFvuuY

Valset (Gavaldà)

C         G        F         C
"Nin rondinaire, petit dictador,
C          G           F
sempre trencant-me la son
C       G       F       C
ratolinet rinxolet i rumbós
C         G             F   G
em fas somriure amb el cor.

G           F       G           C
Em vaig prometre no fer-te cançons
C         G          F
per no semblar carrincló,
Am          G        F       G
però no comptava amb la teva cara

     C         G       F        C
de.. nen consentit embafat de petons.
C           G             F
Sempre emprenyant-me quan vols
C           G       F         C
tros de baldufa, sucret esponjós
C             G         F    G
m’has transformat en badoc

G           F        G          C
Em vaig prometre no caure en el joc
C          G       F
de fer de pare ufanós
Am            G       F         G
però quan t’arrambes, aquí a la falda
                      F        G         C
fas que em desfaci i oblidi la resta del món.

C           G             F      C
M’has de prometre que un dia d’agost
C       G          F
abraçat a un altre cos
Am          G     F         G
mort de vergonya, diguis amb conya
                   F          G
que una vegada ton pare et va fer un valset
C
dolç".

Català

Vespre

Cap al vespre és quan estàs com a cansat,
i no saps el que fer i et quedes fixat,
i et trobes molt sol i el soroll s´esvaeix,
i mires al carrer i no hi ha gaire gent.
I canvien els sons i tot sembla més mort,
i vols cridar ben fort que n´estàs fins als collons.
Cap al vespre estàs trist i no saps on anar,
i et prepares un whisky i no te´l pots acabar.
I t´encens un cigarro sense ganes de fumar,
i l´apagues aviat i et tornes a aixecar,
i de sobte tens por de sentir-te tan buit,
i te´n vas cap el pub i no trobes ningú.
I surts fora al carrer i comences a correr,
i el vent et va assecant el que sembla una llàgrima,
i t´atures cansat amb el nas ple de mocs,
i t´empatxes de nit i respires ben fort.

Català
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Cap al vespre és quan estàs com a cansat,
i no saps el que fer i et quedes fixat,
i et trobes molt sol i el soroll s´esvaeix,
i mires al carrer i no hi ha gaire gent

Vespre

(Todas las estrofas son iguales que la primera)

Intro:
Do  Sol  Lam  Fa  Sol  Do  Lam  Fa  Sol  Sol7

(arpegio con el verso)
   Do x2       Sol x2          Lam x2     etc.
E|- - -0- - - - - -3- - - - - - -0- - - - - -|
B|- - -1- - - - - -3- - - - - - -1- - - - - -|
G|- -0- -0- - - -0- -0 - - -  -2- -2- - - - -|
D|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
A|-3- - - - - -2- - - - - -0- - - - - - - - -|
E|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|

Do                    Sol
Cap al vespre és quan, estàs com a cansat,
Lam                   Fa
I no saps el que fer, i et quedes fixat,
Sol               Do                    Lam      i et robes mol sol, i el soroll s´esvaeix,
               Fa                    Sol  Sol7
I mires al carrer, i no hi ha gaire gent..

I canvien els sons i tot sembla més mort,
i vols cridar ben fort, que n´estàs fins als collons...
Cap al vespre estàs trist i no saps on anar,
i et prepares un whisky, i no te´l pots acabar...

I t´encens un cigarro, sense ganes de fumar,
i l´apagues aviat, i et tornes a aixecar,
i de sobte tens por, de sentir-te tan buit,
i te´n vas cap el pub, i no trobes ningú...

I surts fora al carrer i comences a correr,
i el vent et va assecant, el que sembla una llàgrima,
i t´atures cansat, amb el nas ple de mocs,
i t´empatxes de nit, i respires ben fort..

Cap al vespre és quan, estàs com a cansat,
i no saps el que fer, i et quedes fixat,
i et trobes molt sol i el soroll s´esvaeix,
i mires al carrer, i no hi ha gaire gent...

Kiero dedicar esta cancion a una xica k la kiero muxo aunke ayamos... y k siempre la
kerre, y siempre are lo k aga falta x ella... irene tkm! i mai tublidare..

Català

Vine a la festa

Do      Lam     Fa        Sol
Uhhhhh! Auhhhh! Auhhhhhh! vine a la festa
Uhhhhh! Auhhhh! Auhhhhhh! vine a la festa

Do                   Lam
 Au vine a la festa, que hi tindrem de tot
Fa                   Sol
 vinetxo del guarro, cava del millor
serà una gran festa ,no diguis que no
no inventis excuses,que ens conaixem prou

Català

Uoooooooh! uoooooooh! uoooooooh!vine a la festa!
Uoooooooh! uoooooooh! uoooooooh!vine a la festa!

Li pots dir a la mare que arribaràs tard,
li pots dir al teu novio que vas a estudiar,
serà una gran festa amb música guay
Chuck Belly i Ramones ,ni heavy ni jazz

Uoooooooh! uoooooooh! uoooooooh!vine a la festa!
Uoooooooh! uoooooooh! uoooooooh!vine a la festa!

I quan la festa ja s´acabi
i tothom vulgui marxar
ens dirà l´amo de la casa
que l'ajudem a netajar. No!

Uoooooooh! uoooooooh! uoooooooh!vine a la festa!
Uoooooooh! uoooooooh! uoooooooh!vine a la festa!

vine a la festa

 ELS PETS - VINE A LA FESTA

Eh, vine a la festa
hi tindrem de tot:
vinatxo del guarro,
cava del millor.

Serà una gran festa,
no em diguis que no,
no inventis excuses,
que ens coneixem prou.

Uoooo, vine a la festa!

Li pots dir a ton pare
que has d´estudiar,
li pots dir a ta mare
que arribaràs tard.

Serà una gran festa
amb música guai,
Marvin i Ramones,
ni heavy ni jazz.

Oooo, vine a la festa!

I quan la festa ja s´acabi
i tothom hagi de marxar,
ens dirà l´amo de la casa
que l´ajudem a netejar: NO!

Segur que un o altre
es posarà brut;
si és noia plorarà,
si és noi farà el ruc.

Mentre tu i jo sols
al wàter tancats,
farem el que els pares
diuen que és pecat.

Oooo, vine a la festa!

Català

XL

XL – Els Pets

Paparararara...

I com a cada festa es quedarà plantada,

Català
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mentre tota la resta dels seus amics es va aparellant.
Per treure’s la plorera a mitja matinada,
farà de la nevera la seva companya de ball.

De dia als aparadors de cada botiga de la ciutat
ensenyen un món trampós
La talla és XL, tant gran i tant nena.

Paparararara...

Qui sap si un d’aquests dies uns ulls sense complexes,
transformin la granota amb la noia mes maca del món.

De nit als aparadors de cada botiga de la ciutat
Mirallen en un cos preciós
La talla és XL, la dona mes bella.

(solo piano)

Ah ah ah ah ah....

Paparararara...

XL

Pa para ra ra ra
Pa para ri ra
Pa para ra ra ra
Pa para
Pa para ra ra ra
Pa para ri ra
Pa para ra ra ra

I com a cada festa
es quedarà plantada
mentre tota la resta
dels seus amics
es va aparellant.

Per treure´s la plorera
a mitja matinada
farà de la nevera
la seva companya de ball.

De dia els aparadors
de cada botiga de la ciutat
li ensenyen un món trampós.
La talla és "XL",
tan gran i ta nena.

Pa para ra ra ra
Pa para ri ra
Pa para ra ra ra
Pa para
Pa para ra ra ra
Pa para ri ra
Pa para ra ra ra

I qui sap si un d´aquests dies
uns ulls sense complexes
transformin la granota
en la noa més maca del món.

De nit els aparadors
de cada botiga de la ciutat
mirallen un cos preciós.
La talla és "XL",
la dona més bella.

Català

Pa para ra ra ra
Pa para ri ra
Pa para ra ra ra
Pa para
Pa para ra ra ra
Pa para ri ra
Pa para ra ra ra

Pa para ra ra ra
Pa para ri ra
Pa para ra ra ra
Pa para
Pa para ra ra ra
Pa para ri ra
Pa para ra ra ra

Elvis

All shook up

(words & music by Otis Blackwell - Elvis Presley)

A well I bless my soul
What's wrong with me?
I'm itching like a man on a fuzzy tree
My friends say I'm actin' wild as a bug
I'm in love
I'm all shook up
Mm mm oh, oh, yeah, yeah!

My hands are shaky and my knees are weak
I can't seem to stand on my own two feet
Who do you thank when you have such luck?
I'm in love
I'm all shook up
Mm mm oh, oh, yeah, yeah!

Please don't ask me what's on my mind
I'm a little mixed up, but I'm feelin' fine
When I'm near that girl that I love best
My heart beats so it scares me to death!

She touched my hand what a chill I got
Her lips are like a vulcano that's hot
I'm proud to say she's my buttercup
I'm in love
I'm all shook up
Mm mm oh, oh, yeah, yeah!

My tongue get tied when I try to speak
My insides shake like a leaf on a tree
There's only one cure for this body of mine
That's to have the girl that I love so fine!

Anglès

Are You Lonesome Tonight?

(words & music by Roy Turk and Lou Handman)

Are you lonesome tonight,
do you miss me tonight?
Are you sorry we drifted apart?
Does your memory stray to a brighter sunny day
When I kissed you and called you sweetheart?
Do the chairs in your parlor seem empty and bare?
Do you gaze at your doorstep and picture me there?
Is your heart filled with pain, shall I come back again?

Anglès
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Tell me dear, are you lonesome tonight?

I wonder if you're lonesome tonight
You know someone said that the world's a stage
And each must play a part.
Fate had me playing in love you as my sweet heart.
Act one was when we met, I loved you at first glance
You read your line so cleverly and never missed a cue
Then came act two, you seemed to change and you acted strange
And why I'll never know.
Honey, you lied when you said you loved me
And I had no cause to doubt you.
But I'd rather go on hearing your lies
Than go on living without you.
Now the stage is bare and I'm standing there
With emptiness all around
And if you won't come back to me
Then make them bring the curtain down.

Is your heart filled with pain, shall I come back again?
Tell me dear, are you lonesome tonight?

Blue Moon

(words & music by R. Rodgers - L. Hart)

Blue moon,
You saw me standing alone,
Without a dream in my heart,
Without a love of my own.

Blue moon,
You knew just what I was there for.
You heard me saying a pray for
Someone I really could care for.

Blue moon,
You saw me standing alone,
Without a dream in my heart,
Without a love of my own.

Blue moon...
Without a love of my own.

Anglès

Blue suede shoes

(words & music by Carl Perkins)

Well, it's one for the money,
Two for the show,
Three to get ready,
Now go, cat, go.

But don't you step on my blue suede shoes.
You can do anything but lay off of my Blue suede shoes.

Well, you can knock me down,
Step in my face,
Slander my name
All over the place.

Do anything that you want to do, but uh-uh,
Honey, lay off of my shoes
Don't you step on my Blue suede shoes.
You can do anything but lay off of my blue suede shoes.

You can burn my house,
Steal my car,
Drink my liquor
From an old fruitjar.

Do anything that you want to do, but uh-uh,

Anglès

Honey, lay off of my shoes
Don't you step on my blue suede shoes.
You can do anything but lay off of my blue suede shoes.

Can't help falling in love

(words & music by George Weiss - Hugo Peretti - Luigi Creatore)
Wise men say only fools rush in
but I can't help falling in love with you
Shall I stay
would it be a sin
If I can't help falling in love with you

Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
some things are meant to be
take my hand, take my whole life too
for I can't help falling in love with you

Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
some things are meant to be
take my hand, take my whole life too
for I can't help falling in love with you
for I can't help falling in love with you

Anglès

Crying in the chapel

(words & music by Arthur Glenn)

You saw me crying in the chapel.
The tears I shed were tears of joy
I know the meaning of contentment
Now I am happy with the Lord

Just a plain and simple chapel
Where humble people go to pray
I pray the Lord that I'll grow stronger
As I live from day to day

I've searched and I've searched
But I couldn't find
No way on earth
To gain peace of mind

Now I'm happy in the chapel
Where people are of one accord
We gather in the chapel
Just to sing and praise the Lord

Ev'ry sinner looks for something
That will put his heart at ease
There is only one true answer
He must get down on his knees

Meet your neighbor in the chapel
Join with him in tears of joy
You'll know the meaning of contentment
Then you'll be happy with the Lord

You'll search and you'll search
But you'll never find
No way on earth
To gain peace of mind

Take your troubles to the chapel
Get down on your knees and pray
Your burdens will be lighter
And you'll surely find the way

Anglès
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Don't be curel

(words & music by Otis Blackwell - Elvis Presley)
You know I can be found,
sitting home all alone,
If you can't come around,
at least please telephone.
Don't be cruel to a heart that's true.

Baby, if I made you mad
for something I might have said,
Please, let's forget the past,
the future looks bright ahead,
Don't be cruel to a heart that's true.
I don't want no other love,
Baby it's just you I'm thinking of.

Don't stop thinking of me,
don't make me feel this way,
Come on over here and love me,
you know what I want you to say.
Don't be cruel to a heart that's true.
Why should we be apart?
I really love you baby, cross my heart.

Let's walk up to the preacher
and let us say I do,
Then you'll know you'll have me,
and I'll know that I'll have you,
Don't be cruel to a heart that's true.
I don't want no other love,
Baby it's just you I'm thinking of.

Don't be cruel to a heart that's true.
Don't be cruel to a heart that's true.
I don't want no other love,
Baby it's just you I'm thinking of.

Anglès

Estic xocat

Aquella noia em mirava
amb un somriure estrany
semblava que volgués
tenir-me més a prop,
el cor no em respon
no sé què passa amb mi.

	És amor, uh!, estic xocat,
	Uh, uh, uh, uh, uh
	ye, ye, ye.

Les mans em tremolen,
els genolls també,
amb prou feines aconsegueixo
aguantar-me dret.
És una sensació
que mai havia sentit.

Tornada

No em preguntis
què em pot succeir,
estic atabalat
em fallen els sentits.
Quan veig aquella noia
que m'agrada tant
el cor apreta a córrer,
em donarà un infart.

Agafo la mà
i em passa el corrent
els llavis són maduixes

Català

d'un brillant vermell.
És tot tan estrany
no sé com reaccionar.

Tornada

Quan vull parlar
la llengua se'm fa un nus
i sento que el cervell
deixa de fer run, run.
Només veig un remei
per tallar el circuit:
portar-la a passejar
quan es faci de nit.

Sento una esgarrifança
freda com el gel.
És el seu magnetisme
sempre a flor de pell.
És una sensació
que mai havia sentit.

Tornada

Ah, ah, ah, ah, ah,
ye, ye, ye!
Estic paralitzat!

Heartbreak hotel

(words & music by Mae B. Axton - Tommy Durden - Elvis Presley)
Well, since my baby left me,
I found a new place to dwell.
It's down at the end of lonely street
at Heartbreak Hotel.

You make me so lonely baby,
I get so lonely,
I get so lonely I could die.

And although it's always crowded,
you still can find some room.
Where broken hearted lovers
do cry away their gloom.

You make me so lonely baby,
I get so lonely,
I get so lonely I could die.

Well, the Bell hop's tears keep flowin',
and the desk clerk's dressed in black.
Well they been so long on lonely street
They ain't ever gonna look back.

You make me so lonely baby,
I get so lonely,
I get so lonely I could die.

Hey now, if your baby leaves you,
and you got a tale to tell.
Just take a walk down lonely street
to Heartbreak Hotel.

Anglès

Hound dog

(words & music by Jerry Leiber - Mike Stoller)

You ain't nothin' but a hound dog
cryin' all the time.
You ain't nothin' but a hound dog
cryin' all the time.
Well, you ain't never caught a rabbit
and you ain't no friend of mine.

When they said you was high classed,
well, that was just a lie.
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When they said you was high classed,
well, that was just a lie.
You ain't never caught a rabbit
and you ain't no friend of mine.

In the ghetto

(words & music by Scott Davis)

As the snow flies
On a cold and gray Chicago mornin'
A poor little baby child is born
In the ghetto
And his mama cries
'cause if there's one thing that she don't need
it's another hungry mouth to feed
In the ghetto

People, don't you understand
the child needs a helping hand
or he'll grow to be an angry young man some day
Take a look at you and me,
are we too blind to see,
do we simply turn our heads
and look the other way

Well the world turns
and a hungry little boy with a runny nose
plays in the street as the cold wind blows
In the ghetto

And his hunger burns
so he starts to roam the streets at night
and he learns how to steal
and he learns how to fight
In the ghetto

Then one night in desperation
a young man breaks away
He buys a gun, steals a car,
tries to run, but he don't get far
And his mama cries

As a crowd gathers 'round an angry young man
face down on the street with a gun in his hand
In the ghetto

As her young man dies,
on a cold and gray Chicago mornin',
another little baby child is born
In the ghetto

Anglès

Jailhouse Rock

(words & music by Jerry Leiber - Mike Stoller)

The warden threw a party in the county jail.
The prison band was there and they began to wail.
The band was jumpin' and the joint began to swing.
You should've heard those knocked out jailbirds sing.
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

Spider Murphy played the tenor saxophone,
Little Joe was blowin' on the slide trombone.
The drummer boy from Illinois went crash, boom, bang,
the whole rhythm section was the Purple Gang.
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

Anglès

Number forty-seven said to number three:
"You're the cutest jailbird I ever did see.
I sure would be delighted with your company,
come on and do the Jailhouse Rock with me."
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

The sad sack was a sittin' on a block of stone
way over in the corner weepin' all alone.
The warden said, "Hey, buddy, don't you be no square.
If you can't find a partner use a wooden chair."
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

Shifty Henry said to Bugs, "For Heaven's sake,
no one's lookin', now's our chance to make a break."
Bugsy turned to Shifty and he said, "Nix nix,
I wanna stick around a while and get my kicks."
Let's rock, everybody, let's rock.
Everybody in the whole cell block
was dancin' to the Jailhouse Rock.

King Creole

(words & music by Jerry Leiber - Mike Stoller)

There's a man in New Orleans
Who plays rock and roll
He's a guitar man
With a great big soul
He lays down a beat
Like a ton of coal
He goes by the name of King Creole

You know he's gone, gone, gone
Jumpin' like a catfish on a pole
You know he's gone, gone, gone
Hip shaking King Creole

When the king starts to do it
It's as good as done
He holds his guitar
like a tommy gun
He starts to growl
From way down his throat
He bends a string
And "that's all she wrote"

Well, he sings a song about a crowded hole
He sings a song about a jelly roll
He sings a song about meat and greens
He wails some blues about New Orleans

Well, he plays something evil
Then he plays something sweet
No matter what he plays
You got to get up on your feet

When he gets the rockin' fever
baby, heaven sakes
He don't stop playin'
'Till his guitar breaks

Anglès

Love me tender

(words & music by Vera Matson - Elvis Presley)

Love me tender,
love me sweet,
never let me go.
You have made my life complete,
and I love you so.

Love me tender,
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love me true,
all my dreams fulfilled.
For my darlin' I love you,
and I always will.

Love me tender,
love me long,
take me to your heart.
For it's there that I belong,
and we'll never part.

Love me tender,
love me dear,
tell me you are mine.
I'll be yours through all the years,
till the end of time.

(When at last my dreams come true
Darling this I know
Happiness will follow you
Everywhere you go).

----------------------------------

[Mi]Love me tender, [Fa#m]love me sweet,
[Si7]never let me [Mi]go.
[Mi]You have made my [Fa#m]life complete,
[Si7]and I love you [Mi]so.

[Mi]Love me [Sol#m]tender,
[Do#m]love me [Do#]true,
[La]all my dreams ful[Mi]filled.
[Mi]For my [Do#7]darlin' [Fa#m]I love[Fa#]you,
[Si]and I always [Mi]will.

Return to sender

(words & music by Otis Blackwell - Winfield Scott)

I gave a letter to the postman,
he put it his sack.
Bright in early next morning,
he brought my letter back.

She wrote upon it:
Return to sender, address unknown.
No such number, no such zone.
We had a quarrel, a lover's spat
I write I'm sorry but my letter keeps coming back.

So then I dropped it in the mailbox
And sent it special D.
Bright in early next morning
it came right back to me.

She wrote upon it:
Return to sender, address unknown.
No such number, no such zone.

This time I'm gonna take it myself
and put it right in her hand.
And if it comes back the very next day
then I'll understand the writing on it

Return to sender, address unknown.
No such person, no such zone.
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Teddy Bear

(words & music by Mann-Low)

Baby let me be,
your lovin' Teddy Bear
Put a chain around my neck,
and lead me anywhere
Oh let me be
Your teddy bear.

I don't wanna be a tiger
Cause tigers play too rough
I don't wanna be a lion
'Cause lions ain't the kind
you love enough.
Just wanna be, your Teddy Bear
Put a chain around my neck
and lead me anywhere
Oh let me be
Your teddy bear.

Baby let me be, around you every night
Run your fingers through my hair,
And cuddle me real tight

Anglès

That's All Right, Mama

(words & music by Arthur Crudup)

Well, that's all right, mama
That's all right for you
That's all right mama, just anyway you do
Well, that's all right, that's all right.
That's all right now mama, anyway you do

Mama she done told me,
Papa done told me too
'Son, that gal your foolin' with,
She ain't no good for you'
But, that's all right, that's all right.
That's all right now mama, anyway you do

I'm leaving town, baby
I'm leaving town for sure
Well, then you won't be bothered with
Me hanging 'round your door
Well, that's all right, that's all right.
That's all right now mama, anyway you do

Anglès

Tutti Frutti

(words & music by Dorothy LaBostrie - Richard Penniman)

Wop-bop-a-loom-a-boom-bam-boom tutti frutti
au rutti tutti frutti au rutti tutti frutti
au rutti tutti frutti au rutti tutti frutti
au rutti wop-bop-a-loom-bop-a-boom-bam-boom

Got a gal named Sue
She knows just what to do
She rocks to the east
She rocks to the west
She's the gal I love best

I got a gal named Daisy
She almost drives me crazy
She knows how to love me
Yes indeed, boy you don't know
What she does to me
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Viva Las Vegas

(words & music by Doc Pomus and Mort Shuman)

Bright light city gonna set my soul
Gonna set my soul on fire
Got a whole lot of money that's ready to burn,
So get those stakes up higher
There's a thousand pretty women waitin' out there
And they're all livin' devil may care
And I'm just the devil with love to spare
Viva Las Vegas, Viva Las Vegas

How I wish that there were more
Than the twenty-four hours in the day
'Cause even if there were forty more
I wouldn't sleep a minute away
Oh, there's black jack and poker and the roulette wheel
A fortune won and lost on ev'ry deal
All you need's a strong heart and a nerve of steel
Viva Las Vegas, Viva Las Vegas

Viva Las Vegas with you neon flashin'
And your one armbandits crashin'
All those hopes down the drain
Viva Las Vegas turnin' day into nighttime
Turnin' night into daytime
If you see it once
You'll never be the same again

I'm gonna keep on the run
I'm gonna have me some fun
If it costs me my very last dime
If I wind up broke up well
I'll always remember that I had a swingin' time
I'm gonna give it ev'rything I've got
Lady luck please let the dice stay hot
Let me shout a seven with ev'ry shot
Viva Las Vegas, Viva Las Vegas,
Viva, Viva Las Vegas

Anglès

Emili Vendrell

L´emigrant

Dolça Catalunya,
pàtria del meu cor,
quan de tu s´allunya
d´enyorança es mor.
Hermosa vall, bressol de ma infantesa,
blanc Pirineu,
marges i rius, ermita al cel suspesa,
per sempre adéu!
Arpes del bosc, pinsans i caderneres,
cantau, cantau,
jo dic plorant a boscos i riberes:
adéu-siau!
On trobaré tos sanitosos climes,
ton cel daurat?
Mes ai, mes ai! On trobaré tes cimes,
bell Montserrat?
Enlloc veuré, ciutat de Barcelona,
ta hermosa Seu,
ni eixos turons, joiells de la corona
que et posà Déu.
Adéu, germans: adéu-siau, mon pare,

Català

no us veuré més!
Oh! si al fossar on jau ma dolça mare,
jo el llit tingués!
Oh mariners, lo vent que me´n desterra
que em fa sofrir!
Estic malalt, mes ai! tornau-me a terra,
que hi vull morir!

Per a més informació: miquels86@hotmail.com

Eminem

Blanca América

(Intro) AMERICAAAA te queremos cuanta gente esta orgullosa de ser ciudadanos de este
bonito país que tenemos? las barras y estrellas por los derechos de esos que han muerto
protegiéndolo mujeres y hombres que se han partido el cuello por la libertad de expresión
de los Estados Unidos El gobierno ha jurado mantenerla Ey, quiero que todo el mundo
escuche la letra de esta canción

-Verso 1-
En un millón de años nunca habría soñado tantos cabrones que se sienten como yo que
comparten los mismos puntos de vista y exactamente las mismas creencias es como un
puto ejercito marchando detrás de mi tantas vidas he tocado tanta ira apuntando a
ninguna dirección en especial solo esparcida y esparcida a través de las ondas de radio
suena y suena hasta que se te queda pegada en la cabeza durante días y días quien iba
a pensar, en frente de este espejo blanqueándome el pelo con algo de peroxido tendiendo
la mano para coger una camiseta para ponerme, que iba a catapultarme a la vanguardia
del rap como iba a predecir que mis letras iban a impactar como lo han hecho estoy
cabreado con gente en la oficina porque el congreso me sigue diciendo que yo solo causo
problemas y ahora dicen tengo problemas con el gobierno me encanta recogí mierda
durante toda mi vida y ahora estoy la estoy soltando

-Estribillo- 2 Veces
BLANCA AMÉRICA
Yo podría ser uno de tus chicos
BLANCA AMÉRICA
El pequeño Eric es uno de ellos
BLANCA AMÉRICA
a Erica le encanta esta mierda
llegué a la TRL mira cuantos abrazos recibí

-Verso 2-
mira estos ojos nena celestes como tu misma si fueran marrones Shady sabe que Shady
se quedaría en la estantería pero Shady es atractivo Shady sabe que sus hoyuelos le
ayudan Hacen flipar a las chicas (uuu nene) Mírame! hagamos la cuenta si fuera negro no
vendería ni la mitad no tengo que graduarme en el instituto Lincoln para saber eso pero
puedo rapear así que a tomar por culo el colegio soy demasiado guay para volver dame el
micro enséñame donde coño esta el estudio cuando era underground a nadie le importe
un carajo porque era blanco ninguna compañía me quiso contratar casi lo dejo, pensé: "a
tomar por culo" hasta que me encontré con Dre el unico que se preocupo me dio una
oportunidad y encendí un mechero bajo su culo le ayude a volver a lo mas alto cada fan
negro que tengo probablemente fuera suyo a cambio de cada fan blanco que el tiene
como condenados los intercambiamos sentándome y mirando esta mierda pienso: "esta
piel me beneficia?"

Estribillo 2 Veces

-Verso 3-
mira el problema es que hablo a niños de los suburbios que de otra forma nunca sabrían
que estas palabras existen estas madres probablemente nunca dieron 2 chorros de
meado hasta que yo cree tantas putas turbulencias todo recto por la tuberia hasta vuestro
salón y los niños flipan cuando descubren que estoy producido por Dre eso es todo e
instantáneamente se engancharon y conectaron conmigo porque me
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parezco a ellos es por esto por lo que ponen mis letras bajo el microscopio buscando con
un peine dentado es como una cuerda esperando a ahogarme apretando alrededor de mi
garganta observándome mientras escribo esto como:"no me gusta, NO!" todo lo que oigo
es letras letras constante controversia los patrocinadores trabajando sobre el reloj para
intentar parar mis conciertos con tiempo seguramente el hiphop nunca es un problema en
Harlem, solo en Boston después de esto, padres preocupados de hijas que empiezan a
desarrollarse ahora estoy cogiendo el fuego de estos activistas cuando están tomando el
pelo actuando como el 1º rapero que se carga a una puta y dice "olvídalo" mierda solo
miradme como vuestro mejor colega un niño en póster el puto nuevo hablador!

-Estribillo 2 Veces

Verso 4
Así que para los padres de América soy el perjudicador apuntado a la pequeña Erica para
atacar su persona el líder del anillo del circo de instrumentos sin valor enviado para liderar
la marcha hasta los pasos del Congreso y mearme en el césped de la Casa Blanca para
quemar el cofre y reemplazarlo por una pegatina de aviso paterno para escupir licor en la
cara de esta democracia hipócrita Que te den Sra Cheeney Que te den Tipper Gore Que
os den con este divido estado libre que me da vergüenza Que os den hahaha solo estoy
de coña America, sabes que te quiero.

Cleanin Out My Closet

__Cleanin Out My Closet

Intro:
Where´s my snare?
I have no snare on my headphones
There you go
Yeah
Yo yo

Verse #1
Have you ever been hated, or discriminated against?
I have, I´ve been protested and demostrated against
Picket signs for my wickid rhymes, look at the times
Sick as the mind of the mother fucking kid that´s behind...
All this commotion, emotions run deep as oceans exploding
Tempers flaring from parents just blow em off and keep going
Not taking nothing from no one, give em hell long as I´m breathing
Keep kicking ass in the morning, and taking names in the evening
Leaving with the taste of sour with viniger in they mouth
See they can trigger me, but they´ll never figure me out
Look at me now, I betcha prolly sick of me now
Ain´t you mama, I´ma make you look so ridiculous now

Chorus x2
I´m sorry mama
I never meant to hurt you
I never meant make you cry
But tonight, I´m cleaning out my closet
One More Time

I´m sorry mama
I never meant to hurt you
I never meant make you cry
But tonight, I´m cleaning out my closet
Ha!

Verse #2
I got some skeletons in my closet
And I dont know if no one knows it
So before they throw me inside my coffin and close it
I´ma expose it, I´ll take you back to ´73
Before I ever had a multi-platinum selling CD
I was a baby maybe I was just a couple of months
My faggot father must´ve had his panties up in a bunch
´Cause he split, I wonder if he even kissed me goodbye

Anglès

No I don´t, on second thought I just fucking wished he would die
I look at Hailey, and I couldn´t picture leaving her side
Even if I hated Kim, I grin my teeth and I try to make it work
With her atleast for Hailie´s sake I maybe made some mistakes
But I´m only human but I´m man enough to face them today
What I did was stupid, no doubt it was dumb
But the smartest shit I did was take the bullets outta that gun
Cause I´d of killed em, shit I would´ve shot Kim and them both
It´s my life, I´d like to welcome ya´ll to the Eminem show

Chorus x2

Verse #3
Now I would never diss my own mama just to get recognition
Take a second to listen for who you think this record is dissing
But put yourself in my position, just try to invision
Witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen
bitching that someone´s always going through her purse when shit´s missing
Going through public housing systems, victim of munchasen syndrome
My whole life I was made to believe I was sick when I wasn´t
´Til I grew up, now I blew up it makes you sick to your stomach, doesn´t it?
Wasn´t it the reason you made a CD for me, ma?
So you could try to justify the way you treated me, ma?
But guess what, your getting older now and it´s cold when your lonely
And Nathan´s growing up so quick he´s gonna know that your phoney
And Hailie´s getting so big now, you should see her, she´s beautiful
But you´ll never see her, she wont even be at your funeral *hahaha*
See what hurts me the most, is you wont admit you was wrong
Bitch, do your song, keep telling yourself that you was a mum
But how dare you try to take what you didn´t help me to get
You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit!
Remember when Ronnie died and you said you wished it was me?
Well guess what, I am dead, dead to you as can be

Chorus x2

El verdadero Slim Shady

¿Puedo tener su atención por favor?
¿Puedo tener su atención por favor?
¿Puede pararse el verdadero Slim Shady por favor?
Repito, ¿Puede pararse el verdadero Slim Shady por favor?
Vamos a tener un problema aquí...

Todos ustedes actúan como si nunca hubieran visto una persona blanca antes
Son mandíbulas en el piso como Pama, como Tommy, revienten en la puerta
Y comenzaron a chupar el culo de ella peor que antes
Ellos primero se divorciaron, la lanzó sobre un mueble (Ahh!)
Es el regreso de... "Ah, espera, no hay forma, estás bromeando,
El no dijo lo que yo pienso que hizo, o si?"
Y el Dr. Dre dijo... nada idiotas!
El Dr, Dre ha muerto, él está con llave en mi sótano! (Ja ja!)
Las mujeres feministas aman a Eminem
"Slim Shady, Estoy enferma de él
Míralo, caminando, agarrando su "tu sabes que"
Arrojando el "tu sabes quien" "Si, pero él es tan listo"
Si, probablemente yo he perdido un par de tornillos de mi cabeza
Pero nada es peor que hacerlo en el dormitorio de tus padres
A veces, quiero estar en TV y simplemente soltarme, pero no se puede
Pero es bueno para Tom Green encorvar un alce muerto
"Mi vago está en tus labios, mi vago está en tus labios"
Y si tengo suerte, podrías darle un pequeño beso
Y ese es el mensaje que les damos a los niños pequeños
Y esperamos de ellos que no sepan lo que es el clítoris de una mujer
Por supuesto que ellos van a saber lo que es el contacto sexual
Al momento que estén en cuarto grado
Ellos ven el Discovery Channel, no?
"No somos mas que animales..." Bien, algunos de nosotros caníbales
Quien cortó otra persona abierta como melones
Pero si podemos encorvar animales muertos y antílopes
Entonces no hay razón de que un hombre y otro hombre no puedan huir
Pero si te sientes como yo me siento, tengo el antídoto
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Las mujeres ondean tu "pantyhose", canta el estribillo y sigue

Soy Slim Shady, si soy el verdadero Shady
Todos ustedes otros Slim Shady son solo imitación
Pues el verdadero Slim Shady parese, por favor
Por favor párese, por favor párese?

Soy Slim Shady, si soy el verdadero Shady
Todos ustedes otros Slim Shady son solo imitación
Pues el verdadero Slim Shady párese, por favor
Por favor párese, por favor párese?

Smith no va a "cuss" en sus raps para vender sus discos
Bien, lo hago, pues que se cague y cáguense ustedes también
¿Tu crees que me importa un maldito Grammy?
La mitad de ustedes que critican ni siquiera pueden digerirme, déjenme bancarme solo
"Pero Slim, que pasa si tu ganas, no sería raro?"
¿Por que? Ustedes muchachos, podrían mentir para tenerme aquí?
Pues ustedes pueden, sentarme aquí junto a Britney Spears?
Mierda, Cristina Aguilera mejor cámbienme las sillas
Pues puedo sentarme junto a Carson Daly y Fred Durst
Y óyelos, discuten acerca de quien ella les dio primero la cabeza
Tu, pequeña puta, me arruinaste en MTV
"Si, él es listo, pero creo que está casado con Kim, ji ji!"
Debería bajar su audio en MP3
Y mostrarle al mundo entero como le diste a Eminem VD AHHH!
Estoy enfermo de ustedes, grupos de chicas y chicos, todo lo que hacen es incomodarme
Pues yo he estado sentado aquí para destruirte *bzzzt*
Y hay un millón de nosotros como yo
Quién "cuzz" como yo; quien no da una mierda como yo
Quién se viste como yo; camina, habla y actúa como yo
Y ya podría ser la próxima cosa mejor pero no realmente yo

Soy Slim Shady, si soy el verdadero Shady
Todos ustedes otros Slim Shady son solo imitación
Pues el verdadero Slim Shady párese, por favor
Por favor párese, por favor párese?

Soy como un viaje dirigido para escuchar, porque estoy solo dándote
Las cosas que bromeas con tus amigos dentro de tu living
La única diferencia es que yo tengo las bolas para decirlo
En frente de todos ustedes y no tengo que ser falso o almibarado en absoluto
Solo tomo el micrófono y se los escupo
Y si les gusta admitirlo yo los mando a la mierda
Mejor que el noventa por ciento de ustedes raperos no pueden
Luego se preguntan como pueden los chicos comerse esos álbumes como valiums
Es divertido, porque a la velocidad que voy cuando tengo treinta años
Seré la única persona coqueteando en la casa de lactantes
Pellizcando los culos de las enfermeras cuando no estoy alzando con "Jergens"
Y estoy sacudiendo pero esta bolsa entera de Viagra no funciona
Y cada persona es Slim Shady acechando
El podría estar trabajando con Burger King, escupiendo en los anillos de cebolla
*HACH* O en el estacionamiento, dando vueltas
gritando "No doy una mierda!"
Con su ventana baja y su sistema levantado
Pues, puede pararse el verdadero Shady por favor?
Y poner uno de aquellos dedos en cada mano levantada?
Y estar orgulloso de estar fuera de su mente y fuera de control?
Una vez más, lo más fuerte que puedas, cómo va?

Soy Slim Shady, si soy el verdadero Shady
Todos ustedes otros Slim Shady son solo imitación
Pues el verdadero Slim Shady parese, por favor
Por favor párese, por favor párese?

Soy Slim Shady, si soy el verdadero Shady
Todos ustedes otros Slim Shady son solo imitación
Pues el verdadero Slim Shady parese, por favor
Por favor párese, por favor párese?

Ja ja

Creo que hay un Slim Shady en todos ustedes
A la mierda, parémonos todos

I´m Sorry Mama

Where´s my snare?
I have no snare on my headphones..
There you go, yeah, yo, yo.

Have you ever been hated or discriminated against? I have.
I´ve been protested and demonstrated against.
Picket signs for my wicked rhymes, look at the times!
Sick is the mind of the mothafuckin´ kid thats behind.
All this commotion, emotions, run deep as oceans explodin´,
tempers flarin from parents, just blow ´em off and keep goin´,
not takin nothin from no one. Give ´em hell as long as I´m breathin´.
Keep kickin´ ass in the morning and taking names in the evening,
leave ´em with a taste as sour as vinegar as in their mouth.
See they can trigger me, but they never figure me out!
Look at me now, I bet you´re probably sick of me now!
Ain´t you mama I´mma make you look so ridiculous now.

I´m sorry mama!
I never meant to hurt you!
I never meant to make you cry!
But tonight I´m cleaning out my closet!

One more time..

I said I´m sorry mama!
I never meant to hurt you!
I never meant to make you cry!
But tonight I´m cleaning out my closet!

I got some skeletons in my closet and I dont know if no ones knows it,
so before they thrown me inside my coffin´ and close it, I´mma expose it.
I´ll take you back to ´73, before I ever had a multi-platinum selling CD.
I was a baby, maybe just a couple a months.
My faggot father must have had his panties up in a bunch.
´Cause he split, I wonder if he even kissed me goodbye.
No I dont, on second thought I just fuckin´ wished he would die!
I look at Hailie and I couldn´t picture leavin´ her side.
Even if I hated Kim I´d grit my teeth and I´d try to make it work
with her at least for Hailie´s sake.
I maybe made some mistakes but I´m only human.
But I´m man enough to face them today!
What I did was stupid, no doubt it was dumb.
But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun!
´Cause I´d have killed em,
shit, I would have shot Kim an´ him both, its my life.
I´d like to welcome y´all to The Eminem Show.

I´m sorry mama!
I never meant to hurt you!
I never meant to make you cry!
But tonight I´m cleaning out my closet!

One more time..

I said I´m sorry mama!
I never meant to hurt you!
I never meant to make you cry!
But tonight I´m cleaning out my closet!

Now, I would never diss my own mama just to get recognition.
Take a second to listen for you think this record is dissin´.
But put yourself in my position, just try to envision,
witnissin´ your mama poppin´ prescription pills in the kitchen.
Bitchin´ that someones always going through her purse and shits missin´.
Going through public housing systems victim of Munchausen´s syndrome.
My whole life I was made to believe I was sick when I wasn´t.
´Till I grew up, now I blew up, it makes you
sick to your stomach, doesnt it?
Wasn´t it the reason you made that CD for me, Ma?
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So you could try to justify the way you treated me, Ma?
But guess what, you´re gettin´ older now and its cold when you´re lonely
and Nathan´s growing up so quick, he´s gonna know that your phony.
And Hailie´s getting so big now, you should see her, she´s beautiful.
But you´ll never see her, she wont even be at you´re funeral!
See what hurts me the most is that you won´t admit you was wrong.
Bitch, do ya song, keep tellin´ yourself that you was a mom.
But how dare you try to take what you didnt help me to get?
You selfish bitch! I hope you fuckin´ burn in hell for this shit!
Remember when Ronnie died and you said you wished it was me?
Well guess what, I am dead, dead to you as can be.

I´m sorry mama!
I never meant to hurt you!
I never meant to make you cry!
But tonight I´m cleaning out my closet!

One more time..

I said I´m sorry mama!
I never meant to hurt you!
I never meant to make you cry!
But tonight I´m cleaning out my closet!

Like toy soldiers

Step by step, heart to heart, left right left
We all fall down...

[Chorus]
Step by step, heart to heart, left right left
We all fall down like toy soldiers
Bit by bit, torn apart, we never win
But the battle wages on for toy soldiers

[Verse 1]
I´m supposed to be the soldier who never blows his composure
Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders
I am never supposed to show it, my crew ain´t supposed to know it
Even if it means goin´ toe to toe with a Benzino it don´t matter
I´d never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to
I´m supposed to set an example
I need to be the leader, my crew looks for me to guide ´em
If some shit ever just pop off, I´m supposed to be beside ´em
Now Ja said "I tried to squash it, it was too late to stop it"
There´s a certain line you just don´t cross and he crossed it
I heard him say Hailie´s name on a song and I just lost it
It was crazy, this shit be way beyond some Jay-z and Nas shit
And even though the battle was won, I feel like we lost it
I spent too much energy on it, honestly I´m exhausted
And I´m so caught in it I almost feel I´m the one who caused it
This ain´t what I´m in hip-hop for, it´s not why I got in it
That was never my object for someone to get killed
Why would I wanna destroy something I help build
It wasn´t my intentions, my intentions was good
I went through my whole career without ever mentionin´ (?)
Now it´s just out of respect for not runnin´ my mouth
And talkin´ about something that I knew nothing about
Plus Dre told me stay out, this just wasn´t my beef
So I did, I just fell back, watched and gritted my teeth
While he´s all over t.v. down talkin´ a man who literally saved my life
Like fuck it i understand this is business
And this shit just isn´t none of my business
But still knowin´ this shit could pop off at any minute cuz

[Chorus]

[Verse 2]
There used to be a time when you could just say a rhyme
And wouldn´t have to worry about one of your people dyin´
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But now it´s elevated cuz once you put someone´s kids in it
The shit gets escalated, it ain´t just words no more is it?
It´s a different ball game, callin´ names and you ain´t just rappin´
We actually tried to stop the 50 and Ja beef from happenin´
Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him
And asked him not to start it he wasn´t gonna go after him
Until Ja started yappin´ in magazines how we stabbed him
Fuck it 50 smash ´em, mash ´em and let him have it
Meanwhile my attention is pullin´ in other directions
Some receptionist at The Source who answers phones at his desk
Has an erection for me and thinks that I´ll be his ressurection
Tries to blow the dust off his mic and make a new record
But now he´s fucked the game up cuz one of the ways I came up
Was through that publication the same one that made me famous
Now the owner of it has got a grudge against me for nothin´
Well fuck it, that mutherfucker can get it too, fuck him then
But I´m so busy being pissed off I don´t stop to think
That we just inherited 50´s beef with Murder Inc.
And he´s inherited mine which is fine ain´t like either of us mind
We still have soldiers that´s on the front line
That´s willing to die for us as soon as we give the orders
Never to extort us, strictly to show they support us
We´ll maybe shout ´em out in a rap or up in a chorus
To show them we love ´em back and let ´em know how important it is
To have run ya nav and who sulked us up in our corners
Their loyalty to us is worth more than any award is
But I ain´t tryna have none of my people hurt and murdered
There ain´t words that I can´t think of a perfecter way to word it
Then to just say that I love ya´ll too much to see the virdict
I´ll walk away from it all before I let it go any further
But don´t get it twisted, it´s not a plea that I´m coppin´
I´m just willin´ to be the bigger man
If ya´ll can quit poppin´ off at your jaws with the knockin´
Cuz frankly I´m sick of talkin´
I´m not gonna let someone elses coffin rest on my conscience cuz

[Chorus]

Lose yourself

Lose Yourself"

Look, if you had one shot, one opportunity
To seize everything you ever wanted-One moment
Would you capture it or just let it slip?

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
There´s vomit on his sweater already, mom´s spaghetti
He´s nervous, but on the surface he looks calm and ready
To drop bombs, but he keeps on forgettin
What he wrote down, the whole crowd goes so loud
He opens his mouth, but the words won´t come out
He´s chokin, how everybody´s jokin now
The clock´s run out, time´s up over, bloah!
Snap back to reality, Oh there goes gravity
Oh, there goes Rabbit, he choked
He´s so mad, but he won´t give up that
Is he? No
He won´t have it , he knows his whole back city´s ropes
It don´t matter, he´s dope
He knows that, but he´s broke
He´s so stacked that he knows
When he goes back to his mobile home, that´s when it´s
Back to the lab again yo
This whole rap shit
He better go capture this moment and hope it don´t pass him

[Hook:]
You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime yo

The soul´s escaping, through this hole that it´s gaping
This world is mine for the taking
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Make me king, as we move toward a, new world order
A normal life is borin, but superstardom´s close to post mortar
It only grows harder, only grows hotter
He blows us all over these hoes is all on him
Coast to coast shows, he´s know as the globetrotter
Lonely roads, God only knows
He´s grown farther from home, he´s no father
He goes home and barely knows his own daughter
But hold your nose cuz here goes the cold water
His hoes don´t want him no mo, he´s cold product
They moved on to the next schmoe who flows
He nose dove and sold nada
So the soap opera is told and unfolds
I suppose it´s old potna, but the beat goes on
Da da dum da dum da da

[Hook]

No more games, I´ma change what you call rage
Tear this mothafuckin roof off like 2 dogs caged
I was playin in the beginnin, the mood all changed
I been chewed up and spit out and booed off stage
But I kept rhymin and stepwritin the next cypher
Best believe somebody´s payin the pied piper
All the pain inside amplified by the fact
That I can´t get by with my 9 to 5
And I can´t provide the right type of life for my family
Cuz man, these goddam food stamps don´t buy diapers
And it´s no movie, there´s no Mekhi Phifer, this is my life
And these times are so hard and it´s getting even harder
Tryin to feed and water my seed, plus
See dishonor caught up bein a father and a prima donna
Baby mama drama´s screamin on and
Too much for me to wanna
Stay in one spot, another jam or not
Has gotten me to the point, I´m like a snail
I´ve got to formulate a plot fore I end up in jail or shot
Success is my only mothafuckin option, failure´s not
Mom, I love you, but this trail has got to go
I cannot grow old in Salem´s lot
So here I go is my shot.
Feet fail me not cuz maybe the only opportunity that I got

[Hook]

You can do anything you set your mind to, man

The real Slim Shady

May I have your attention please?
May I have your attention please?
Will the real Slim Shady please stand up?
I repeat, will the real Slim Shady please stand up?
We´re gonna have a problem here…

Y´all act like you never seen a white person before
Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door
and started whoopin her ass worse than before
they first were divorce, throwin her over furniture (Ahh!)
It´s the return of the... "Ah, wait, no way, you´re kidding,
he didn´t just say what I think he did, did he?"
And Dr. Dre said... nothing you idiots!
Dr. Dre´s dead, he´s locked in my basement! (Ha-ha!)
Feminist women love Eminem
"Slim Shady, I´m sick of him
Look at him, walkin around grabbin his you-know-what
Flippin the you-know-who," "Yeah, but he´s so cute though!"
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose
But no worse, than what´s goin on in your parents´ bedrooms
Sometimes, I wanna get on TV and just let loose, but can´t
but it´s cool for Tom Green to hump a dead moose
"My bum is on your lips, my bum is on your lips"
And if I´m lucky, you might just give it a little kiss
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And that´s the message that we deliver to little kids
And expect them not to know what a woman´s clitoris is
Of course they gonna know what intercourse is
By the time they hit fourth grade
They got the Discovery Channel don´t they?
"We ain´t nothing but mammals.." Well, some of us cannibals
who cut other people open like cantaloupes
But if we can hump dead animals and antelopes
then there´s no reason that a man and another man can´t elope
But if you feel like I feel, I got the antidote
Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes

I´m Slim Shady, yes I´m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won´t the real Slim Shady please stand up,
please stand up, please stand up?

I´m Slim Shady, yes I´m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won´t the real Slim Shady please stand up,
please stand up, please stand up?

Will Smith don´t gotta cuss in his raps to sell his records;
well I do, so fuck him and fuck you too!
You think I give a damn about a Grammy?
Half of you critics can´t even stomach me, let alone stand me
"But Slim, what if you win, wouldn´t it be weird?"
Why? So you guys could just lie to get me here?
So you can, sit me here next to Britney Spears?
Shit, Christina Aguilera better switch me chairs
so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst
and hear ´em argue over who she gave head to first
You little bitch, put me on blast on MTV
"Yeah, he´s cute, but I think he´s married to Kim, hee-hee!"
I should download her audio on MP3
and show the whole world how you gave Eminem VD AHHH!
I´m sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me
so I have been sent here to destroy you *bzzzt*
And there´s a million of us just like me
who cuss like me; who just don´t give a fuck like me
who dress like me; walk, talk and act like me
and just might be the next best thing but not quite me!

I´m Slim Shady, yes I´m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won´t the real Slim Shady please stand up,
please stand up, please stand up?

I´m like a head trip to listen to, cause I´m only givin you
things you joke about with your friends inside your living room
The only difference is I got the balls to say it
in front of y´all and I don´t gotta be false or sugarcoated at all
I just get on the mic and spit it
and whether you like to admit it I just shit it
better than ninety percent of you rappers out can
Then you wonder how can kids eat up these albums like valiums
It´s funny; cause at the rate I´m goin when I´m thirty
I´ll be the only person in the nursin home flirting
Pinchin nurses asses when I´m jackin off with Jergens
And I´m jerkin but this whole bag of Viagra isn´t working
And every single person is a Slim Shady lurkin
He could be workin at Burger King, spittin on your onion rings
*HACH* Or in the parkin lot, circling
Screaming "I don´t give a fuck!"
with his windows down and his system up
So, will the real Shady please stand up?
And put one of those fingers on each hand up?
And be proud to be outta your mind and outta control
and one more time, loud as you can, how does it go?

I´m Slim Shady, yes I´m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won´t the real Slim Shady please stand up,
please stand up, please stand up?

I´m Slim Shady, yes I´m the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won´t the real Slim Shady please stand up,
please stand up, please stand up?
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Guess there´s a Slim Shady in all of us
Fuck it, let´s all stand up

White America

(Prelude) America! We love you! How many people are proud to be citizens of this
beautiful country of ours? The stripes and the stars for the rights that men have died for to
protect / The women and men who have broke their necks for the freedom of speech the
United States government has sworn to uphold. (Yo I want everybody to listen to the
words of this song) or so we´re told...

Verse 1
I never would´ve dreamed in a million years I´d see, so many motherfuckin´ people who
feel like me/who share the same views and the same exact beliefs, it´s like a fuckin´ army
marchin´ in back of me/So many lives I touch, so much anger aimed in no particular
direction, just sprays and sprays and straight through your radio waves it plays and plays,
till it stays stuck in your head for days and days/who woulda thought, standing in this
mirror bleachin´ my hair, with some peroxide, reachin for a t-shirt to wear/that I would
catapult to the forefront of rap like this? How could I predict my words would have an
impact like this/I must´ve struck a chord, with somebody up in the office, cuz Congress
keeps telling me I ain´t causin´ nuthin´ but problems/and now they´re sayin´ I´m in trouble
with the government, I´m lovin´ it, I shoveled shit all my life/and now I´m dumping it on...

Chorus X2
White America!
I could be one of your kids
White America!
Little Eric looks just like this
White America!
Erica loves my shit
I go to TRL, look how many hugs I get

Verse 2
Look at these eyes, baby blue, baby just like yourself, if they were brown Shady lose,
Shady sits on the shelf/but Shady´s cute, Shady knew Shady´s dimples would help, make
ladies swoon baby, ooh baby! Look at my sales/Lets do the math, If I was black I would´ve
sold half, I ain´t have to graduate from Lincoln High School to know that/but I could rap, so
fuck school, I´m too cool to go back, gimme the mic, show me where the fuckin´ studio´s
at/When I was underground, no one gave a fuck I was white, no labels wanted to sign me
almost gave up, I was like/Fuck it, until I met Dre, the only one to look past, gave me a
chance, and I lit a fire up under his ass/helped him get back to the top, every fan black that
I got was probably his in exchange for every white fan that he´s got/Like damn, we just
swapped. Sittin´ back lookin´ at shit, wow, I´m like my skin is it starting to work to my
benefit now?

Chorus X2

Verse 3
See the problem is I speak to suburban kids who otherwise would of never knew these
words exist/whose moms probably woulda never gave two squirts of piss, till I created so
much motherfuckin´ turbulence/straight out the tube, right into your living room I came, and
kids flipped when they knew I was produced by Dre/That´s all it took, and they were
instantly hooked right in, and they connected with me too because I looked like them/that´s
why they put my lyrics up under this microscope, searchin´ with a fine tooth comb, its like
this rope/waitin´ to choke, tightening around my throat, watching me while I write this, like I
don´t like this (Nope)/All I hear is: lyrics, lyrics, constant controversy, sponsors working
round the clock, to try to stop my concerts early/surely hip hop was never a problem in
Harlem only in Boston, after it bothered the fathers of daughters starting to blossom/so
now I´m catchin´ the flack from these activists when they
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raggin´, actin´ like I´m the first rapper to smack a bitch, or say faggot/shit, just look at me
like I´m your closest pal, the posterchild, the mother fuckin´ spokesman now for...

Chorus X2

Verse 4
So to the parents of America / I am the derringer aimed at little Erica, to attack her
character / The ringleader of this circus of worthless pawns / Sent to lead the march right
up to the steps of Congress / And piss on the lawns of the White House and replace it with
a Parental Advisory sticker / To spit liquor in the faces of in this democracy of hypocrisy /
Fuck you Ms. Cheney! Fuck you Tipper Gore! Fuck you with the freest of speech this
divided states of embarassment will allow me to have, Fuck you! I´m just kiddin´ America,
you know I love you...

Without me

Without Me

[Obie Trice]
"Obie Trice, Real Name No Gimmicks..."

Beat Changes

[Eminem]
Two trailer park girls go round the outside,
round the outside, round the outside.
Two trailer park girls go round the outside,
round the outside, round the outside.

[Female Voice]
"Ooooohhhhh!"

Eminem
Guess who´s back, back again
Shady´s back, tell a friend
Guess who´s back, guess who´s back,
guess who´s back, guess who´s back,
guess who´s back, guess who´s back,
guess who´s back...

Verse 1:
I´ve created a monster, cuz nobody wants to
See Marshall no more they want Shady
I´m chopped liver
Well if you want Shady, then this is what I´ll give ya
A little bit of weed mixed with some hard liquor
Some vodka that will jumpstart my heart quicker
Then a shock when I get shocked at the hospital
By the Dr. when I´m not cooperating
When I´m rocking the table while he´s operating "Hey"
You waited this long to stop debating
Cuz I´m back, I´m on the rag and ovulating
I know you got a job Ms. Cheney
But your husbands heart problems complicating
So the FCC won´t let me be
Or let me be me so let me see
They tried to shut me down on MTV
But it feels so empty without me
So come on dip, bum on your lips
Fuck that cum on your lips and some on your tits
And get ready cuz this shit´s about to get heavy
I just settled all my lawsuits, "Fuck you Debbie!"

Chorus:
Now this looks like a job for me
So everybody just follow me
Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me

I said this looks like a job for me
So everybody just follow me
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Cuz we need a little controversy,
Cuz it feels so empty without me

Verse 2:
Little hellions, kids feeling rebellious
Embarrassed, their parents still listen to Elvis
They start feeling like prison is helpless,
Til someone comes along on a mission and yells "bitch"
A visionary, vision is scary, could start a revolution,
Pollutin´ the air waves a rebel
So let me just revel and bask,
In the fact that I got everyone kissing my ass
And it´s a disaster such a catastrophe
For you to see so damn much of my ass you ask for me?
Well I´m back (*Batman Noise*) fix your bent antenna
Tune it in and then I´m gonna enter
Into the front of your skin like a splinter
The center of attention back for the winter
I´m interesting, the best thing since wrestling
Infesting in your kids ears and nesting
Testing "Attention Please"
Feel the tension soon as someone mentions me
Here´s my 10 cents my 2 cents is free
A nuisance, who sent, you sent for me?

Chorus 2x

Verse 3:
A tisk-it a task-it,
I go tit for tat with anybody who´s talking this shit that shit
Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked
Worse than them little Limp Bizkit bastards,
And Moby, you can get stomped by Obie,
You 36 year old bald headed fag blow me
You don´t know me, you´re too old
Let go, it´s over, nobody listens to techno
Now lets go, just give me the signal
I will be there with a whole list full of new insults
I´ve been dope, suspenseful with a pencil
Ever since Prince turned himself into a symbol
But sometimes the shit just seems,
Everybody only wants to discuss me
So this means I´m disgusting,
But its just me I´m just obscene
Though I´m not the first king of controversy
I am the worst thing since Elvis Presley,
To do Black Music so selfishly
And use it to get myself wealthy (Hey)
There´s a concept that works
20 million other white rappers emerge
But no matter how many fish in the sea
It´ll be so empty without me

Chorus 2x

Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la
Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la

Enderrocs

1492: La conquesta

1492: LA CONQUESTA

La llum daurada del sol il·lumina un paisatge
Un cel tan blau com la mar on volen els ocells
Mirant cap a l´horitzó es distingeix un turó,
Mariners baixeu del vaixell que això és terra ferma.

Grups de soldats ben armats formen prop de la costa,
Es preparen per combatir el front de l´enemic
Fóu una victoria elegant, milers de natius derrotats
Que havien baixat cap al mar a rebre la visita.

(Pont): Els habitants, d´aquell paradís
Van perdre-ho tot, inclús la llibertat!

(Tornada): MAI! NO! Podran borrar!
les injustícies que feren als pobres;
MAI! NO! Podran callar!
les veus dels afectats.
Ningú pot manar sobre un altre,
perquè conquerim els germans?
Serà perquè la raça humana no és gens tolerant?
Ningú pot manar sobre un altre,
ningú té dret a esclavitzar
Com va fer l´antic amb aquells derrotats.

L´expedició de soldats explora el territori,
Al front de l´expedició un capità genovès
Caminant arriben a un vall, es distingeix un poblat
On els natius assassinats feien la seua vida.

Per l´interior del poblat hi ha poc signe de vida,
Sols dones, vells i xiquets amb por als invasors.
“agafeu sols el fonamental: les dones, l´or i el menjar;
que ens espera un llarg camí de tornada a casa”.

(Pont i tornada)

(Solo)

(Pont i tornada)

visita´ns a:
www.enderrocks.com

escolta´ns a:
www.myspace.com/enderrocks

Català

Enderrocks

ENDERROCKS

Aquest era el nostre somni des de xicotets,
Estar ací dalt i veure a tanta gent
La música surt sempre de dins del nostre cor, i ahí volem...
Que la reba tothom

(Pont): Sempre admiràvem aquells
Que amb el cor feien música d´ells
Sempre admiràvem aquells
Que amb llistons feien vaixells

(Tornada): No podem deixar que al rock li arribe la seua mort
Per això ajuda´ns tu un poc i crida ben fort
Enderrocks, lluitem per a reviure el rock!
Enderrocks, lluitem per ajudar un poc!

Quan toquem al nostre grup és tot un sentiment,
Sentim la música, sentim la nostra gent
Qui no busca mai la fama mai la trobarà, i si no...
Serem per admirar

(Pont i Tornada)

Català
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(Solo)

ENDERROCKS!!

visita´ns a:
www.enderrocks.com

escolta´ns a:
www.myspace.com/enderrocks

Fills del Xúquer

Fa molt de temps de quan el nostre riu
Portava l´aigua neta i el poble en bevia
I a poc a poc se l´ha anat descuidant
Fins convertir-lo en un desastre natural

(Pont): I en aquests temps que corren podem afirmar
Que ara tenim d´aigua la meitat que fa uns anys
I a més aquells que manen ens volen llevar
La poca aigua del Xúquer per a transvassar

(Tornada): Diguem NO! a la contaminació,
A deixar morir la joia
Volem que el riu segueisca amb vida
Volem ser els Fills del Xúquer

Ja no es veu l´aigua neta, ja no vénen les aus
I els peixos que hi havia ara ja ni els podem trobar
La vegetació abunda com la contaminació
Açò no pot ser, el que tenim és un femer!

(Pont i Tornada)

(Solo)

(Pont i Tornada)

visita´ns a:
www.enderrocks.com

escolta´ns a:
www.myspace.com/enderrocks

Català

La puta realitat

LA PUTA REALITAT

És curiós com passa el temps i com passen les coses
Juguen a canviar fronteres, a decidir la història
Jo creia en aquells somnis que es feien realitat
Amb mags i fades, cavallers i dracs

(Tornada): Però la mateixa vida, dirigida per uns quants
T´enderröcka les idees, et fa passar-ho mal
Et convide a que no somies amb aquest món irreal
T´ha tocat viure la puta realitat...au al bar!

(Solo)

Aquest món màgic, que t´agradava somiar
És tan sols un reflexe d´aquesta societat
Els mags i les princeses, els cavallers i dracs
Són traficants i putes, i grans pesos pesats

(Tornada)

(Solo)

Català

És curiós com passa el temps i com passen les coses
Juguen a canviar fronteres, a decidir la història
Jo creia en aquells somnis que es feien realitat
Amb mags i fades, cavallers i dracs

(Tornada)

AU AL BAR!

Visita´ns a:
www.enderrocks.com

escolta´ns a:
www.myspace.com/enderrocks

Mai t´oblidarem

MAI T´OBLIDAREM

(A Tomàs Català)

Era un dissabte de festa,
Tornàvem d´aquell concert
Va sorgir la notícia
Enmig d´un gran sobresalt

Era un veí del poble d´aquells especials
Que tantes voltes ens veia assajar

(Tornada): No hi ha dret que s´acabe la vida així
No hi ha dret que s´acabe tot amb tirs
No hi dret...

(Solo)

Era tan jove i ja veus
Tota una vida per davant
I sols per uns minuts
Li la van arrebatar

Llàgrimes de ràbia, impotència i dolor,
sempre et tindrem dins del nostre cor

(Tornada)

(Solo de piano)

Mai t´oblidarem...

visita´ns a:
www.enderrocks.com

escolta´ns a:
www.myspace.com/enderrocks

Català

Maleït Compositor

MALEÏT COMPOSITOR

D´intel.ligència superior,
No és una ciència i té valor.
La seua arma és la clau de sol,
les notes la seua munició.

(Tornada): No sabem qui és,
Tan sols transmet sentiments.
Maleït desconegut...
Ell ens fa caure en la tentació,
serà la seua perdició.
Maleït compositor...

Aterroritza a tot un món,
La seua màgia no té color.
Ningú l´ha vist en cap racó,

Català
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Tan sols som víctimes del seu cor!

El seu poder és gran.
No dubtes que t´encantarà.
T´embruixarà sense raó.
Ell ens fa caure en la tentació,
serà la seua perdició.
Maleït compositor...

(Solo)

(Tornada)

visita´ns a:
www.enderrocks.com

escolta´ns a:
www.myspace.com/enderrocks

Enrenou &R9

Correllengua

Ferma és la terra que m’ha vist néixer,
Bonica és la llengua que he sentit parlar.
La llengua d’un poble sobirà.

Foscos els anys del passat llunyà
Foscos els dies del passat recent
I un crit constant de llibertat

Correllengua corre, que et persegueixen de ponent
Aquells que mai no han entès els teus mots ni els teus anhels
Correllengua corre que et persegueixen de ponent
Aquells que mai no han comprès els teus sobirans sentiments.

La llengua és herència d’un passat
Que molts han volgut ignorar
Però que no podran fer callar

La llengua, un signe d’identitat
D’un poble que anhela camina
I que no podran trepitjar.

Correllengua corre que et persegueixen de ponent
Aquells que mai no han comprès els teus sobirans sentiments.
Des de Fraga a Maó, de Guardamar a Perpinyà
S’alçarà contra el vent un clam arreu dels Països Catalans. Correllengua corre que jo
també correré amb tu
I si ens atrapen els de l’oest, no ho dubtis, lluitarem junts
Lluitarem per un demà, per la teva dignitat,
Perquè els fills dels nostres fills puguin parlar en català.

Des de Fraga a Maó, de Guardamar a Perpinyà
S’alçarà contra el vent un clam arreu dels Països Catalans.
Lluitarem per un demà, per la teva dignitat,
Perquè els fills dels nostres fills puguin viure en català.

Català

Ecos de revolución

Ecos de revolución

Oigo himnos, oigo canciones, es el eco de la revolución...
Oigo gritos, oigo disparos, es la respuesta de la opresión.
Oigo himnos, oigo canciones, oigo los cantos de la revolución...
Oigo gritos, oigo dispares, se oyen cañones de represión.

No hay revuelta hermano si solo hay cambio de bando,
No hay revuelta, si las armas siguen mandando.
No hay revuelta hermano si olvidamos ser humanos,
No hay revuelta, si tras el humo solo queda llanto.

Oigo llantos entre disparos, es el lamento del perdedor,
Oigo gritos entre las risas, ríos de sangre de sangre botín del vencedor.

Oigo ruidos, oigo fusiles, regocija la sinrazón,
Entre gritos y entre disparos pierde sentido nuestra revolución

No hay revuelta hermano si el terror es nuestro amigo,
No hay revuelta, si la venganza cumple sus ritos.
No hay revuelta hermano si la muerte un reino alza,
No hay revuelta, si el miedo gana a la esperanza.

No hay revuelta hermano si el dueño del presente es el pasado
Si aún hoy respiramos resentimiento.
No hay revuelta hermano si olvidamos que el sueño se vive despierto
Si damos voz al silencio y lo escuchamos.

No hay revuelta hermano si solo hay cambio de bando,
No hay revuelta, si las armas siguen mandando.
No hay revuelta hermano si olvidamos ser humanos,
No hay revuelta, si tras el humo solo queda llanto.

Castellà

Estels

Estels   (&R9)

Hissen banderes negres, l´esperança vesteix dol.
Alcen banderes negres, torna a caure el sol.
El rencor ha vençut el perdó,
l´odi ha derrotat l´amor,
és un monòleg dels canons
en el regne de la por.

I a la platja volen estels, governats pels nens.
I al meu cor volen estels, que s´enfilen cap al cel.

Tal com l´estel s´infla amb el vent, quan bufa contracorrent,
també s´inflen els sentiments quan s´ofega a tanta gent.

No corren estudiants per Tiananmen,
ningú recorda ara el maig francès,
ja no hi ha grisos de qui fugir avui,
ningú regala clavells per l´abril.

Però segueixen morint els pobles oblidats
i segueixen emmudint les veus discordants.
Però segueix coronant l´estat l´hereu del terror
i segueix imperant al món la llei del més fort.

Tallarem les cordes dels estels
i volaran lliures tenyint de llibertat el cel. (bis)

I a la platja volen estels, governats pels nens.
I al meu cor volen estels, que s´enfilen cap al cel.

Tal com l´estel s´infla amb el vent, quan bufa contracorrent,
també s´inflen els sentiments quan s´ofega a tanta gent.

Tallarem les cordes dels estels

Català
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i volaran lliures tenyint de llibertat el cel. (bis)

Negre

Negre

Aquesta nit he tingut un malson
M’he llevat amarat de suor
He somiat que negre era el color
D’un món sense cap il•lusió

Negre, negre, negre és el color
Del futur incert dels pobles del tercer món
Negre, negre serà sempre aquest món
Mentre siguin pocs els que ho dominin tot.

Negre, negre, negre, tenim la llibertat
Si per pensar diferent ens volen empresonar.
Negre, negre, negre, tenim lluitar per la pau.
Si ens ofeguen les paraules amb amenaces militars.

Però he mirat, els teus cabells voleiant al vent
Tant lliures com el vol d’un ocell.
I he somiat que el món pot ser diferent, he somiat
Que pot ser del color que el pintem.

Negre, negre, negre és el color de l’horror
Quan el fanatisme porta a guerres sense raó
Negre, negre, negre és el color de la por
Dels que viuen clandestins contra la repressió.

Negre, negre, negre és el color del rencor,
L’odi i la venjança són els senyors de la mort,
Són falses les promeses d’un món millor per tots,
Paper mullat que ens volen vendre amb l’etiqueta d’un acord

Però he mirat, el somriure innocent d’un infant
Que veu el futur amb cor esperançat.
I he somiat que el món pot ser diferent, he somiat
Que pot ser del color que el pintem

I he somiat que el món pot ser diferent, he somiat
Que pot ser del color que el pintem.

Català

Per tu

Em preguntes perquè estimo una bandera amb un estel,
si ella no em pot parlar,  ni escoltar, mirar ni tocar.
Em preguntes perquè moriria per aquesta terra,
si ella no vessarà per mi ni una llàgrima de pena.

Com negar els sentiments, com aturar el bategar,
si la sang que em bull a dins,
em fa dir… lluitaré fins a la fi…!

Per tu, per tu, per veure’t créixer en català,
per tu, al cel, el nostre estel brillarà
per tu, amb tu, el somni es farà més gran,
per tu, per mi, i per tots els que vindran.

Avui, aquí, farem caure coronats
Avui, aquí, volem Països Catalans
Avui, aquí, si fa falta a cop de falç
avui, aquí, conquerirem la llibertat.

Em preguntes perquè vull viure en la meva llengua,
si el dia de demà, ja ningú la parlarà.
Em preguntes perquè recordo la meva història,
Si és més senzill oblidar, si el passat, no tornarà...

Català

(ho faig per tu)

per tu, per tu, per veure’t créixer en català, per tu, al cel, el nostre estel brillarà
per tu, amb tu, el somni es farà més gran,
per tu, per mi, i per tots els que vindran.

Avui, aquí, farem caure coronats
Avui, aquí, volem Països Catalans
Avui, aquí, si fa falta a cop de falç
avui, aquí, conquerirem la llibertat.
Llibertat, llibertat... LLIBERTAT!

enrik (terralliure)

El seu era un món millor!

estem empresonats,
en una merda de societat,
que ens a ven aclipsat
atots, sense deixar respirar.
estem tencats en una ciutat,
que només i ha pegues i disguistos,
pero tot hi aixi creiem en una sola
paraula:LLibertat, LLibertat!!
si,si,si,algun dia ferem un tunel,
per sota d´aquesta ciutat,
i anirem a parar a un món desconegut,
i el nostre somni: estarà fet realitat!
haurem vençut els poderosos,
aquells que ens tenien a pressó,
i no paraven de repetir:
"que el seu era un món millor!!"
...que el seu...
...era un món...
...realista...

(escrita per un aficionat i esperant que us setisfaci)

Català

entregirats

Aquesta nit

Les quatre del matí
el cap em dona voltes i fa dies que no trobo la manera
de poder dormir.
Intento pensar en coses que abans em feien distreure
però ara tu ets aquí
fent que ja no pensi més que en puc trobar
les paraules per dir-te que:

jo necessito treure el que duc dins.
No puc esperar, el que voldria és cridar
que necessito tenir-te al meu costat,
compartint el que sento per tu.

Al final no he dormit,
però ara que és de dia i ja m’ha tornat la calma potser penso que
aquesta nit
la força que tenia per cridar-te el que sentia sembla que

Català
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ha fugit.

I ara tinc el dubte que em surtin
les paraules per dir-te que:

jo necessito treure el que duc dins.
No puc esperar, el que voldria és cridar
que necessito tenir-te al meu costat,
compartint el que sento.
I és que
tu pots ser feliç al meu costat
sabent el que sento per tu.

Aquesta nit

Les quatre del matí
el cap em dóna voltes
i fa dies que no trobo
la manera de poder dormir

Intento pensar en coses que abans
sovint em distreien
però ara tu ets aquí
fent que ja no pensi més
que en trobar les paraules per dir-te que...

Jo necessito treure el que duc dins
no puc esperar, el que voldria és cridar
que necessito tenir-te al costat
compartint el que sento per tu
pots ser feliç al meu costat
sabent el que sento per tu

Al final no he dormit
però ara ja és de dia
i m´ha tornat la calma
potser penso que
aquesta nit la força que tenia
per cridar-te el que sentia sembla que
ha fugit

I ara tinc el dubte de que em surtin les paraules per dir-te que
Jo necessito treure el que duc dins
no puc esperar, el que voldria és cridar
que necessito tenir-te al costat
compartint el que sento per tu
pots ser feliç al meu costat
sabent el que sento per tu

Català

buscant

Una altra nit que ja torno a casa
com ja és costum tampoc vaig acompanyat
fa massa temps que això no canvia
i em fa molta por perdre’n la necessitat.

I ET NECESSITO, A TU O A QUALSEVOL
NO FAIG DIFERÈNCIES QUAN FA TEMPS QUE NO PLOU
TINC UN DEFECTE I ÉS QUE NO SÉ ESTAR SOL
DEMANO QUE M’AJUDIS A TRAVESSAR AQUEST DESERT.

Com cada vespre al bar de sempre
prenc una copa i em quedo en un racó esperant
quan me n’adono porto una ceba
que per molt que m’esforci ja no puc vocalitzar.

QUE ET NECESSITO, A TU O A QUALSEVOL
NO FAIG DIFERÈNCIES QUAN FA TEMPS QUE NO PLOU
TINC UN DEFECTE I ÉS QUE NO SÉ ESTAR SOL
DEMANO QUE M’AJUDIS A TRAVESSAR AQUEST DESERT.

Català

Busco una amiga que em pugui entendre
que em faci un favor i em tregui d’aquest trist forat
que això no és com anar amb bicicleta
i a hores d’ara potser ja me n’he oblidat.

ET NECESSITO, A TU O A QUALSEVOL
NO FAIG DIFERÈNCIES QUAN FA TEMPS QUE NO PLOU
TINC UN DEFECTE I ÉS QUE NO SÉ ESTAR SOL
DEMANO QUE M’AJUDIS A TRAVESSAR AQUEST DESERT.

de totes maneres

La Laia avui ha deixat
en Pep, que sempre l’ha estimat
sense motius i amb poques explicacions.
Son pare en el fons ha pensat
que per fi ha recuperat
la filla que va perdre ara fa quatre anys.

La mare sempre està patint
cada cinc minuts va insistint
preocupada que sa filla estigui bé.
La iaia, bon punt ho ha sabut,
la dona s’ha endut un disgust,
a ella en Pep li queia d’allò més bé

ELS FETS AFECTEN A LA GENT
DE MANERES BEN DIFERENTS, SEGONS INTERESSOS
I NO FEM RES PER CONSERVAR
EL QUE UNS PODEN ESTIMAR, SI ÉS QUE NO ENS AFECTA.

El noi que sempre ha fet costat
a la Laia quan s’ha enfonsat
té l’esperança d’ocupar el lloc vacant.
I qui la Laia va triar
per veure-s’hi un temps d’amagat
no li interessa perquè ella s’ho ha deixat.

ELS FETS AFECTEN A LA GENT
DE MANERES BEN DIFERENTS, SEGONS INTERESSOS
I NO FEM RES PER CONSERVAR
EL QUE UNS PODEN ESTIMAR, SI ÉS QUE NO ENS AFECTA.

La Laia avui ha deixat
en Pep, que sempre l’ha estimat
sense motius i amb poques explicacions.

Català

el meu gersei de llana

Ens vam conèixer per sorpresa,
jo només feia un viatge llarg.
Fugint de les trompades de la vida,
massa cops he topat amb la realitat
Tot al teu voltant em va sorprendre,
la teva força, la teva voluntat.
Jo sóc d’aquells que m’espanto de seguida
però al teu costat tot em va semblar més clar.

VAM PASSAR MOLTES HORES PARLANT A SOLES
DEL FUTUR, PRESENT I TAMBÉ DEL PASSAT
I EN LA FOSCOR DEL BOULEVARD DE LA REPÚBLICA
VAIG PODER SORTIR D’AQUELL TRIST FORAT.

La vida allà em va prendre un altre caire,
en arribar a casa tot m’havia canviat.
Mil històries noves m’esperaven
per afrontar-les amb més seguretat.
La vida és cert que dóna moltes voltes
però sempre passes per on ja havies passat
Vaig ensopegar unes altres cent vegades
amb l’avantatge de tenir-te sempre al cap.

VAM PASSAR MOLTES HORES PARLANT A SOLES
DEL FUTUR, PRESENT I TAMBÉ DEL PASSAT
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I EN LA FOSCOR DEL BOULEVARD DE LA REPÚBLICA
VAIG PODER SORTIR D’AQUELL TRIST FORAT.

Sovint tinc ganes de tornar-te a veure
i així explicar-te com em vas ajudar.
Però no puc. Ets lluny encara
Només em queda el somni del boulevard.

VAM PASSAR MOLTES HORES PARLANT A SOLES
DEL FUTUR, PRESENT I TAMBÉ DEL PASSAT
I EN LA FOSCOR DEL BOULEVARD DE LA REPÚBLICA
VAIG PODER SORTIR D’AQUELL TRIST FORAT.

Engrunes

Va pensar, que podria oblidar
tots els somnis compartits,
que la distància, posaria fi a aquella història
en què ell, tant havia cregut.

PERÒ A CADA INSTANT EL SEU RECORD ERA MÉS PRESENT
VOLIA SENTIR-LA A PROP SEU
ELL NO COMPTAVA QUE TAMBÉ ELS SEUS SENTIMENTS
PODIEN VIATJAR AMB ELL.

Va sentir que volia fer un viatge
que el portés molt lluny d’aquí
per no veure com ella l’oblidava
sense ni tan sols patir.

PERÒ A CADA INSTANT EL SEU RECORD ERA MÉS PRESENT
VOLIA SENTIR-LA A PROP SEU
ELL NO COMPTAVA QUE TAMBÉ ELS SEUS SENTIMENTS
PODIEN VIATJAR AMB ELL.

No volia partir sol aquella història
i ser l’únic perdedor,
un viatge tot i que no ajudi gaire,
sovint és la solució.
I camina per una ciutat estranya
recordant el seu passat
i somia poder tornar a casa seva
quan ja tot li hagi passat.

PERÒ A CADA INSTANT EL SEU RECORD ERA MÉS PRESENT
VOLIA SENTIR-LA A PROP SEU
ELL NO COMPTAVA QUE TAMBÉ ELS SEUS SENTIMENTS
PODIEN VIATJAR AMB ELL.

Català

estiu

Tant temps tancats a casa sempre enfeinats
abrigats fins a la punta del nas
amb nou mesos fins i tot hem avorrit el te calent.
Fa temps que al cap ens balla fer un viatge llarg
amb la nostra família o els companys
aquell viatge que portem l’hivern sencer tots planejant.

I ARA JA HA ARRIBAT L’ESTIU
I ÉS HORA DE FER MALETES
O SORTIR AL CARRER PER GAUDIR DEL BON TEMPS
I QUAN CAU LA NIT AL BAR
O A CASA AMB LA TELE ENCESA
SENSE FOTRE RES S’HI ESTÀ D’ALLÒ MÉS BÉ.

Si marxem lluny de casa hem de pensar
en tot el que podem necessitar:
una raqueta, unes aletes o potser un mapa del món.
I si aquest estiu en comptes de viatjar

Català

pensem que és millor no moure’ns del sofà,
podem anar a les festes del poble veí com cada any.

I ARA JA HA ARRIBAT L’ESTIU
I ÉS HORA DE FER MALETES
O SORTIR AL CARRER PER GAUDIR DEL BON TEMPS
I QUAN CAU LA NIT AL BAR
O A CASA AMB LA TELE ENCESA
SENSE FOTRE RES S’HI ESTÀ D’ALLÒ MÉS BÉ.

Fem un viatge a on sempre havíem somiat
O una volta pels Països Catalans
O deixar volar la imaginació des d’un racó.
Són maneres de fer gran aquest estiu
Divertir-nos amb qui sempre hem estimat
Aguantant converses fins que el sol ens farà anar a dormir.

I ARA JA HA ARRIBAT L’ESTIU
I ÉS HORA DE FER MALETES
O SORTIR AL CARRER PER GAUDIR DEL BON TEMPS
I QUAN CAU LA NIT AL BAR
O A CASA AMB LA TELE ENCESA
SENSE FOTRE RES S’HI ESTÀ D’ALLÒ MÉS BÉ.

excuses

Res tan fàcil com dir-me que no sóc jo
qui buscaves per omplir més el teu món.
Millor marxo conservant un punt d´honor,
si me´n queda quan s´acabi tot això.

Ja et buscaré jo les excuses.
Tothom sabrà que jo per a tu també ho era tot,
però no allarguis més la història,
no explotis més aquesta nostra relació.

Tinc molt clar que el que he fet jo ho he fet bé,
i no em preocupa haver-te dedicat tant temps.
No em molesta perquè fins avui he viscut
dins un somni on només hi eres tu.

Ja et buscaré jo les excuses.
Tothom sabrà que jo per a tu també ho era tot,
però no allarguis més la història,
no explotis més aquesta nostra relació.

Ara ves-te´n i no perdis més el temps,
que el temps passa i s´ha d´aprofitar el moment.
Però recorda´m com qui t´ha sabut cuidar
i promet-me un racó dins el teu cap.

Ja et buscaré jo les excuses.
Tothom sabrà que jo per a tu també ho era tot,
però no allarguis més la història,
no explotis més aquesta nostra relació.

Català

joc brut

Som dilluns al vespre
i avui m’has deixat
Feia tres mesos que ho esperaves
i aquest cop no has fallat.
Només som dimecres
i ens hem tornat a creuar
No has esperat la nit de dissabte
per tornar-te a ajuntar

JA SÉ QUE JO NO ERA PERFECTE
NI AMB ELS ESTUDIS NI ELS ESPORTS ET VAIG PODER IMPRESSIONAR
PERÒ T’ESTIMAVA AMB VIRTUTS I DEFECTES
AIXÒ PER A TU SEMPRE VA SER INSIGNIFICANT.

Han passat dos mesos
i t’ho has tornat a deixar
Tot i que l’estudiant d’economia
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anava sempre arreglat.
I ara et passeges
amb un fill de papà
Que només pensa en cuidar el seu físic
i a rentar el seu cotxàs.

JA SÉ QUE JO NO ERA PERFECTE
NI AMB ELS ESTUDIS NI ELS ESPORTS ET VAIG PODER IMPRESSIONAR
PERÒ T’ESTIMAVA AMB VIRTUTS I DEFECTES
AIXÒ PER A TU SEMPRE VA SER INSIGNIFICANT.

Però avui de sobte
després de gairebé un any
Em truques per veure com em trobo
i hem quedat per sopar.
Ara t’interesses
pel meu estat civil
I em dius que malgrat que fa un any que no ens veiem
de mi mai t’has oblidat.

JA SÉ QUE JO NO ERA PERFECTE
NI AMB ELS ESTUDIS NI ELS ESPORTS ET VAIG PODER IMPRESSIONAR
PERÒ T’ESTIMAVA AMB VIRTUTS I DEFECTES
AIXÒ PER A TU SEMPRE VA SER INSIGNIFICANT.

l´últim regal

M’he trobat les maletes al carrer
amb una nota que posa que et vagi molt bé,
ja no vols saber res de qui t’ha escalfat el llit els darrers anys.
No he tingut prou temps per preguntar
tot el que a tu et va poder molestar,
és difícil canviar quan creus que les coses anaven bé.

UN REGAL MÉS, UNES VACANCES
QUAN PENSAVA QUE PER MI S’HAVIEN ACABAT
VISITARÉ MIL LLITS PER RECUPERAR-ME
ABANS DE VOLER-ME TORNAR A EMBARCAR.

S’han acabat els problemes de tornar tard,
que collons ara ho puc fer acompanyat i
recuperar amistats que el temps de la memòria ens ha esborrat.
Vull reviure els nervis del precís instant
que inicien el que estaves esperant
amb qui somiaves d’amagat des de fa una colla d’anys.

UN REGAL MÉS, UNES VACANCES
QUAN PENSAVA QUE PER MI S’HAVIEN ACABAT
VISITARÉ MIL LLITS PER RECUPERAR-ME
ABANS DE VOLER-ME TORNAR A EMBARCAR.

Ara baixaré al bar d’aquí al costat
per encetar la vida que m’has regalat
i ofegaré amb cervesa tot record que em porti a tu.
Vull recuperar aquests anys que he perdut
aprofitant per fer tot el que em ve de gust
ha arribat l’hora de dedicar temps a un mateix.

UN REGAL MÉS, UNES VACANCES
QUAN PENSAVA QUE PER MI S’HAVIEN ACABAT
VISITARÉ MIL LLITS PER RECUPERAR-ME
ABANS DE VOLER-ME TORNAR A EMBARCAR.

Català

marta

Feia molt temps que res no em convencia,
que no trobava la persona ideal.
Amb tanta espera vaig deixar de buscar-la .
De fet ara ja m’hi havia acostumat.
Jo no buscava una persona concreta,

Català

només algú que em fes sentir més important.
I he de dir-te que des que et vaig veure
Necessito tenir-te al meu costat.

PERQUÈ TU M’HAS TORNAT A SORPRENDRE
PERQUÈ TU M’HAS FET TORNAR A SOMIAR
I ARA NOMÉS DEMANO UNA COSA
I ÉS QUE TU VULGUIS ESTAR AL MEU COSTAT

LLUITARÉ PER PODER FER-TE VEURE
QUE PER A MI TU ETS ELS MÉS IMPORTANT
I MOURÉ SI CONVÉ CEL I TERRA
PER CONSERVAR EL QUE TU EM PUGUIS DONAR.

Al teu costat la vida passa ràpid
Al teu costat la vida es fa més especial
Mil maneres de dir-te que m’encantes
Només una per fer-ho realitat.

PERQUÈ TU M’HAS TORNAT A SORPRENDRE
PERQUÈ TU M’HAS FET TORNAR A SOMIAR
I ARA NOMÉS DEMANO UNA COSA
I ÉS QUE TU VULGUIS ESTAR AL MEU COSTAT

LLUITARÉ PER PODER FER-TE VEURE
QUE PER A MI TU ETS ELS MÉS IMPORTANT
I MOURÉ SI CONVÉ CEL I TERRA
PER CONSERVAR EL QUE TU EM PUGUIS DONAR.

ocells

Els dos érem ocells de gàbia oberta
Els dos volíem viure amb pocs lligams
Però l’amistat va encendre aquella espurna
Que ni l’un ni l’altre crèiem realitat.

Aquí vam decidir emprendre un viatge
Sense marcar sortida ni últim port
Damunt d’un gran vaixell no sé si estable
Sortejant les grans ones de la por.

NO SÉ SI VULL SENTIR EL QUE TU EM DESPERTES
NO SÉ SI VULL PALPAR LA REALITAT
NECESSITO NOMÉS DIR-TE QUE ET DESITJO
QUE TU ETS LA PRESA VIVA DEL MEU COR.

Des de l’alta muntanya jo esperava
Que el teu record de mi no es fes petit
I mentre tu intentaves d’apropar-te
Tot feia el nostre conte més bonic.

Mirant el cel avui puc tornar a veure
Aquell aire que els dos havíem provat
I ara que el foc no crema amb tanta força
Sembla que els sentiments prenen raó.

NO SÉ SI VULL SENTIR EL QUE TU EM DESPERTES
NO SÉ SI VULL PALPAR LA REALITAT
NECESSITO NOMÉS DIR-TE QUE ET DESITJO
QUE TU ETS LA PRESA VIVA DEL MEU COR.

No sé si aquest amor serà per sempre
Només sé que t’estimo de debò.
Amb tu el temps resulta ser un misteri
Guanyant de cada instant un gran record.

NO SÉ SI VULL SENTIR EL QUE TU EM DESPERTES
NO SÉ SI VULL PALPAR LA REALITAT
NECESSITO NOMÉS DIR-TE QUE ET DESITJO
QUE TU ETS LA PRESA VIVA DEL MEU COR.

Català
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parells no són senars

Les hores passen lentes
i no saps ja com matar-les
i mires d’entretenir-te
amb el més mínim detall,
ja no trobes res que t’ompli,
t’han passat de tot les ganes
sols et queda refugiar-te
amb els èxits del passat.

JA NO ETS AQUELL TRIOMFADOR NAT
QUE HO TENIES TOT DE CARA
ARA ET TROBES QUE TAMBÉ TU HAS DE LLUITAR
I BUSQUES A TOTS AQUELLS
QUE ET VAN DIR QUE T’ESTIMAVEN
I T’ADONES QUE PER A ELLS TAMBÉ HAS FET TARD

La teva vida fins ara
ni tan sols molts l’hem somiada,
tu escollies els regals
que més t’havien agradat,
però al cap de poc d’obrir-los
normalment tu te’n cansaves,
rebutjar sempre és molt fàcil
quan cap esforç t’ha costat.

JA NO ETS AQUELL TRIOMFADOR NAT
QUE HO TENIES TOT DE CARA
ARA ET TROBES QUE TAMBÉ TU HAS DE LLUITAR
I BUSQUES A TOTS AQUELLS
QUE ET VAN DIR QUE T’ESTIMAVEN
I T’ADONES QUE PER A ELLS TAMBÉ HAS FET TARD

Ara res no t’és tan fàcil,
molts coneixen la jugada
i t’eviten per no caure
altre cop en el parany.
Però després d’aquest viatge
amb el vent sempre de cara,
t’has trobat tan lluny de casa
d’on tot sol no en saps tornar.

JA NO ETS AQUELL TRIOMFADOR NAT
QUE HO TENIES TOT DE CARA
ARA ET TROBES QUE TAMBÉ TU HAS DE LLUITAR
I BUSQUES A TOTS AQUELLS
QUE ET VAN DIR QUE T’ESTIMAVEN
I T’ADONES QUE PER A ELLS TAMBÉ HAS FET TARD

Català

plou

La gent sovint no es conforma i pensa
trobar una altra cosa que creu
que el farà més feliç.
Ni ell no sap cap a on camina, però
canvia cada dia pensant
que aquell és l’últim cop.

PERÒ AVUI ENS HEM CREUAT SOTA LA PLUJA
QUAN SORTIES DE LA FACULTAT
I AMB LES PRESSES I EL PARAIGUA NI TAN SOLS M’HAS SALUDAT
JO NO RECORDO QUINA EXCUSA VAIG DONAR-TE
PER FUGIR SENSE FER-TE  MASSA MAL
PERÒ AVUI EN VEURE’T T’HE TROBAT A FALTAR.

Sempre et compromets amb força, però
no vols tancar cap porta perquè
no saps què passarà, demà
Busques a cada nova parella el que
no trobaves en ella negant
sempre el més important.

Català

PERÒ AVUI ENS HEM CREUAT SOTA LA PLUJA
QUAN SORTIES DE LA FACULTAT
I AMB LES PRESSES I EL PARAIGUA NI TAN SOLS M’HAS SALUDAT
JO NO RECORDO QUINA EXCUSA VAIG DONAR-TE
PER FUGIR SENSE FER-TE MASSA MAL
PERÒ AVUI EN VEURE’T T’HE TROBAT A FALTAR.

Ara el temps sovint recorda totes
aquelles coses bones que t’ha
fet viure qui t’ha estimat
Però mai trobes la manera de parlar
un segon amb ella per por
que no t’entendrà.

PERÒ AVUI ENS HEM CREUAT SOTA LA PLUJA
QUAN SORTIES DE LA FACULTAT
I AMB LES PRESSES I EL PARAIGUA NI TAN SOLS M’HAS SALUDAT
JO NO RECORDO QUINA EXCUSA VAIG DONAR-TE
PER FUGIR SENSE FER-TE MASSA MAL
PERÒ AVUI EN VEURE’T T’HE TROBAT A FALTAR

pots ser lluire

Sempre has volgut rebutjar tot el que t’han imposat
Sense por d’equivocar-te prenent una decisió
Movent-te per sensacions allunyades de raons
Pràctiques per subsistir

I ÉS QUE JO VULL VIURE AIXÍ REDIBUIXANT EL MEU CAMÍ
DECIDINT AL DESPERTAR-ME SENSE CAP PATRÓ A SEGUIR
IMPROVISAR A CADA MOMENT FENT CADA DIA DIFERENT
SATISFENT SENSE EXCEPCIÓ TOTS ELS MEUS PENSAMENTS

Conscient de ser diferent, navegar a contracorrent
D’una societat que ens dicta els camins que hem de seguir
No has volgut entrar en el joc de guanyar-te el teu lloc
Per poder ser lliure

I ÉS QUE JO VULL VIURE AIXÍ REDIBUIXANT EL MEU CAMÍ
DECIDINT AL DESPERTAR-ME SENSE CAP PATRÓ A SEGUIR
IMPROVISAR A CADA MOMENT FENT CADA DIA DIFERENT
SATISFENT SENSE EXCEPCIÓ TOTS ELS MEUS PENSAMENTS

Si mai et trobes cansat de la vida que has triat
No dubtis a regalar-te una nova oportunitat
Que una petita afició pot ser una gran vocació
Tu pots ser més lliure

I ÉS QUE TU POTS VIURE AIXÍ REDIBUIXANT EL TEU CAMÍ
DECIDINT AL DESPERTAR-TE SENSE CAP PATRÓ A SEGUIR
IMPROVISAR A CADA MOMENT FENT CADA DIA DIFERENT
SATISFENT SENSE EXCEPCIÓ TOTS ELS TEUS PENSAMENTS

Català

Tan difícil

Els camins que vaig seguint
normalment se´m divideixen.
Encara he de descobrir
els que més m´afavoreixen.
No tinc ningú al costat
per donar-me una empenta,
i m´és difícil avançar
si sempre he de tornar enrere.

I és per això que sóc aquí
per dir-te com m´interesses... (i és que)

 Sé que no em deixo ajudar,
això no vol dir que no ho necessiti.
No ho deixis d´intentar,
que ja veus que a mi se´m fa difícil.

Mai no trobo prou suport

Català

Pàgina 564 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

entregirats

per fer front a les idees.
I és que crec estar tan sol
lluitant pel que m´interessa.
Però ara que ja ho tinc als dits,
vull que vinguis amb urgència,
perquè sinó ho puc compartir
tot té molta menys importància.

I és per això que sóc aquí
per dir-te com m´interesses ... (i és que)

Sé que no em deixo ajudar
això no vol dir que no ho necessiti.
No ho deixis d´intentar
que ja veus que a mi se´m fa difícil. (bis2

viatjaré

Ja fa temps que a casa meva
no m’hi trobo massa bé
He caigut en la rutina
ja no faig res diferent.
No m’importa quin temps faci
nevi, plogui o faci vent
Sempre faig la mateixa feina
parlo amb la mateixa gent.

MARXARÉ
VULL FUGIR D’AQUEST MEU RACÓ
ON JA NO ENTENC LA GENT

Ja fa temps que hi dono voltes
però mai trobo el moment
Tot pensant-hi m’acollono
no hi ha res com ser valent.
I ara ja no tinc cap ganes
de seguir aquest camí
Que fa temps que em reclama
corre, marxa, fuig d’aquí.

MARXARÉ
VULL FUGIR D’AQUEST MEU RACÓ
ON JA NO ENTENC LA GENT
VIATJARÉ
POTSER RECORRENT MOLT MÉS MÓN
PODRÉ CRÉIXER MOLT MÉS.

No vull endur-me massa coses
el record d’alguna gent
Per quan sigui lluny de casa
no estar sol en cap moment.
I si de mi te’n recordes
quan jo sigui lluny d’aquí
Pensa que amb això compenses
tot el que em vas fer patir.

MARXARÉ
VULL FUGIR D’AQUEST MEU RACÓ
ON JA NO ENTENC LA GENT
VIATJARÉ
POTSER RECORRENT MOLT MÉS MÓN
PODRÉ CRÉIXER MOLT MÉS.

Català

vols

Tardes que et cauen a sobre
nits senceres que passes en blanc.
Ja no disposes d’una estona
per dedicar-la als companys.
Ni tan sols te’n recordes
de la vida que duies abans

Català

I aquesta feina que t’ofega
i no et deixa ni pensar.

I ÉS QUE VOLS, PERÒ, NO POTS,
DISFRUTAR I EL TEMPS VA PASSANT
PENSES QUE DEMÀ TINDRÀS
MÉS TEMPS PER A TU.

Amb el temps tu t’acostumes
a viure sense detalls
Fins i tot parles de feina
amb aquells que et són estranys.
Tens un gran ritme de vida,
també lletres per pagar
Les peles et donen vida
En cap cas felicitat.

I ÉS QUE VOLS, PERÒ, NO POTS,
DISFRUTAR I EL TEMPS VA PASSANT
PENSES QUE DEMÀ TINDRÀS
MÉS TEMPS PER A TU.

T’han passat vint anys de sobte
i els teus fills ja s’han fet grans,
però tu no els has vist créixer,
sempre estaves enfeinat.
De diners no els en falten
han viscut sempre acomodats
Aquesta és tota l’herència
Que tu els has sabut donar.

I ÉS QUE VOLS, PERÒ, NO POTS,
DISFRUTAR I EL TEMPS VA PASSANT
PENSES QUE DEMÀ TINDRÀS
MÉS TEMPS PER A TU.

Erreway

amor de engaño

Estamos tan cerca
y estamos tan lejos
compartimos todo
y a la vez tan poco
y no es que no importe
sentirte a mi lado
pero es tan difícil
esto que ahora siento

amor de engaño
digo te odio miento te extraño
amor te olvido
busco perderte y más te amo
amor no ves me estas matando
mi corazón esta sangrando

estamos tan solos
y tan apasionados
nos deseamos tanto
y hay tanto rechazo
y no es que no sienta
tu piel en mis manos
ganas de gritarte
como yo te amo

amor de engaño
digo te odio miento te extraño
amor te olvido
pero amor no ves
me estas matando
mi corazón esta sangando
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miento te extraño

Bonita de Mas

Salida de un sueño vestida de sol.
Bailava entre nuves rodeada de luz; i todo giraba a mi alrededor, su cara, su pelo, su
cuerpo, su voz el mundo no existe solo ella y yo todo detenido
ruge el corazón...

Bonita bonita bonita de más mi dulce chiquita tan facil de amar.
Bonita bonita bonita de más frágil muñequita bonita de más;besame xiquito dame un
besito

Su cuerpo que baila a mi alrededor, me mira la miro se enciende el amor todo se detiene
entre ellla y yo solo está su cara, su boca, su voz me enredo en su pelo me lleno de sol
solo me busca ruge el corazón...

Bonita bonita bonita de más mi dulce chiquita tan facil de amar.
Bonita bonita bonita de más frágil muñequita bonita de más; bonita de más dame un
besito bonita de más kis my baby

Bonita bonita bonita de más mi dulce chiquita tan facil de amar.
Bonita bonita bonita de más frágil muñequita bonita de más(x2)

Castellà

Dije Adios

DIJE ADIOS

No quiero llorar por ti
hace rato te perdi
ni cuando cierro mis ojos
siempre amor estas aqui.

Cada lugar que recorro
tiene contigo que ver
a cada paso hay testigos
de ese amor que se nos fue.

Dije adios
fue el final
nada quedo entre los dos
solo el sol, nuestro sol
y el dolor y este adios.

Y te vas y me voy
y nadie dijo perdon
lloras tu, lloro yo
nuestro sol,se apago.

No puedo seguir asi
ya se que no volveras
es inutil tu recuerdo
no debo mirar atras.

Pero en los atardeceres
apenas la luz se ve
imagino que te acercas
y todo vuelve a empezar.

Dije adios
fue el final
nada quedo entre los dos
solo el sol, nuestro sol
y el dolor y este adios.

Castellà

Y te vas y me voy
y nadie dijo perdon
lloras tu, lloro yo
nuestro sol se apago.

Dije adios
fue el final
nada quedo entre los dos
solo el sol, nuestro sol
y el dolor y este adios.

Y te vas y me voy
y nadie dijo perdon
lloras tu, lloro yo
nuestro sol se apago.

Y te vas y me voy
y nadie dijo perdon
lloras tu, lloro yo
nuestro sol se apago

Inmortal

Inmortal
Marco tu número
Espero, me duele pensarte
Ya van mil veces
Te escucho y no puedo hablarte
otra noche triste
Te cuelho y me piedro
otra noche oscura, me muero en el sueño.
Si yo supiera como hacer
Para que me mires una sola vez
Seria tu chico ideal
Te amaria hasta el final
Si yo supiera como hacer
Para que me mires una sola vez
Seria tu chico ideal
Me sentiria inmortal.
Llega lo noche repito
El llamado en secreto
hola quien habla
Tu vos y mi miedo de nuevo
Dulce nena linda
Te cuelgo y me pierdo
soy el mas idiota
Me quedo en silencio
Si yo supiera como hacer
Para que me mires una sola vez
Seria tu chico ideal
Te amaria hasta el final
Si yo supiera como hacer
Para que me mires una sola vez
Seria tu chico ideal
Me sentiria inmortal
inmortal, inmortal, inmortal
*****

Castellà

inventos

cuando pienso en vos,
entiendo
porque se ha inventado
el mar
para mí,para vos,
para nadie más

cuando pienso en vos
entiendo
porque existe
el horizonte
para que nuestro sol,
se aleje un dia más
¿quién inventó el adiós,
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el olvido i la distáncia?

(estribillo)
wow,wow
¿quién inventó el dolor
final
que nunca merecí?

wow,wow
¿quién inventó el adiós,
amor,
quién lo inventó?

(estribillo)

cuando estoy sin vos,
entiendo
que todo tiene un final
para mí,para vos,para
nadie más

cuando estoy sin vos,
entiendo
porque existen las
mentiras
para que nuestro amor,
dure un poco más

¿quién inventó el adiós,
el olvido y la distáncia?

(estribillo)

Memoria

Que es la historia sin registro
que es la historia sin memoria
quien la cuenta
quien la inventa
quien la olvida
quien la borra

Que recuerda la cabeza
lo que entiende
lo que piensa
quien la cuenta
quien la inventa
que es la historia
sin memoria

que registrara el corazon
el final de adios
de un gran amoooooor

coro

cuanto pasa
cuanto queda
que nos marca
y deja huella
que dificil la memoria
del que todavia espera

cuanto duelo
cuanta pena
para no tenerte cerca
que jugaste traicionera
la memoria del que queda

que es la historia
sin recuerdos
sin olvidos

Castellà

sin encuentros
quien nos llora
quien nos deja
quien nos banca en lo que resta

que me importa lo que pase
sin memoria para amarte
quien la cuenta
quien la inventa
que es la historia
sin memoria

que registrara el corazon
el ultimo adios
de un gran amor

coro

y asi fuiste mi bandera
mi estandarte sin frontera
no perdimos el camino
porque te senti conmigo
y asi fuiste mi despues
mi por siempre
mi recien
soy quien soy
por nuestra historia
soy quien soy por tu memoria

coro

Perder un amigo

Perder un amigo es morir,
es tener el alma
devastada
ir a la deriva
por la vida
sin luz
y sin salida.

perder un amigo
es sentir
que el mundo
ya no gira
que todo se detiene
sin final,
y sin punto
de partida.

Un amigo
es todo
el camino,
la luz,
el corazón,
los sueños que soñamos.
Un amigo
es arriesgar
con alguien a tu lado
y estar para siempre acompañados.
porque un amigo
es la fé
que da confianza en vivir
para seguir codo a codo
en la vida
el que te ayuda a volar,
el que te empuja a buscar la salida.

perder un amigo
es cortar
la delgada linea
de la vida
dejar el corazón
sin timón sintiendo
en carne viva.
perder un amigo
es quedar sin esa mitad
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tan querida
llorar y reir desde
hoy
en una soledad
no compartida

resistire

:Resistiré

Si no te tuviera a vos
Como costaría sobrevivir
Si no te tuviera a vos
En un mundo sordo para sentir
Estamos tan solos
tan apasionados
que es facil herirnos
por cualquier costado
que el soñar despierto
es un gran pecado.
Si no te tuviera a vos
Que estas caminando en busca del sol
Si no te tuviera a vos
Que estas esperando un día mejor
En un precipicio
Casi sin salida
Con toda la bronca
Y la rebeldía
Para resistir
Tanta pesadilla
Pero aquí estas
Y a mí lado vas
Y gritamos juntos
Resistire
ante el arranque al corazon
Resistire
cualquier ataque a la emocion...
La hipocresía, la mentira
La idiotez, la sin razón
Resistiré, resistiré
Resistire
la cobardia no se puede
Resistire
las apariencias y el que diran
todos los moldes
la prepotencia,
la indiferencia resistire
Resistire,
Resistire.
Todos los modos
La indiferencia
La indiferencia, resistiré
Resistiré, Resistiré
Si no te tuviera a vos
Que me pones alas para volar
Si no te tuviera a vos
Que vivís a pleno para sentir
En este vacio sin razon ni si rumbo
contar sin sentido y miedo profundo
a ser uno mas sin poder soñar.
Si no te tuviera vos
Que estas caminado en busca del sol
Si no....(repite todos esos párrafos

Anglès

RESISTIRE (ERREWAY)

RESISTIRÉ (ERREWAY)

SI NO TE TUBIERAMOS COMO COSTARIA SOBREVIVIR
SI NO TE TUBIERAMOS EN UN MUNDO SOLO PARA SENTIR
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QUE ESTAMOS TAN SOLOS TAN APASIONADOS
QUE ES FACIL ERIRNOS POR QUALQUIER COSTADO
QUE SOÑAR DESPIERTOS ES UN GRAN PECADO
SI NO TE TUBIERAMOS QUE ESTAS CAMINANDO EN BUSCA DEL SOL
SI NO TE TUBIERAMOS QUE ESTAS ESPERANDO UN DIA MEJOR
EN UN PRECIPICIO CASI SIN SALIDA CON TODALA BRONCA Y LA REBELDIA
PARA RESISTIR TANTA PESADILLAAAA

PERO QUI ESTAS Y A MI LADO VAS Y GRITAMOS JUNTOS

RESISTIRE BANDERA BLANCA AL CORAZÓN
RESISTIRE CUALQUIER ATAQUE A LA ILUSIÓN
LA IPOCRESIA LA MENTIRA LA IDIOTEZ LA SIN RAZÓN
RESISTIRE… RESISTIREEEEE…

RESISTIRE LA COBARDIA NO SE MUERE
RESISTIRE LAS APARIENCIAS EL QUE DIRAN
TODOS LOS MOLDES LA PREPOTENCIA LA INDIFERENCIA RESISTIRE
RESISTIREE… RESISTIREEEE…

SI NO TE TUBIERAMOS QUE ME PONES ALAS PARA BOLAR
SI NO TE TUBIERAMOS QUE VIVIS A PLENO PARA SENTIR
EN ESTE BACIO SI RAZÓN Y EN GRUPO PORTAL SIN SENTIDO Y MIEDO
PROFUNDO
HACER UNO MAS SIN PODER SOÑAAR
SI NO TE TUBIERAMOS QUE ESTAS CAMINANDO EN NUSCA DEL SOL
SI NO TE TUBIERAMOS QUE ESTAS ESPERANDO UN DIA MEJOR
EN UN PRECIPICIO CASI SIN SALIDA CON TODALA BRONCA Y LA REBELDIA
PARA RESISTIR TANTA PESADILLAAAA

PERO AQUÍ ESTAS I A MI LADO VAS Y GRITAMOS JUNTOS

RESISTIRE BANDERA BLANCA AL CORAZÓN
RESISTIRE CUALQUIER ATAQUE A LA ILUSIÓN
LA IPOCRESIA LA MENTIRA LA IDIOTEZ LA SIN RAZÓN
RESISTIRE… RESISTIREEEEE…

RESISTIRE PORQUE LA VIDA ES UN DESAFIO
RESISTIRE PORQUE SI SIENTO ES QUE ESTOY VIVO
PORQUE TE TENGO A TI CON MIGO Y VALE LA PENA  AMIGO MIO
RESISTIREE… RESISTIREEE…

SI NO TE TUBIERAMOS COMO COSTARIA SOBREVIVIR

RESISTIRE!!

Serà porque te quiero

Sera Porque Te Quiero

Me levanto de mañana
Me asomo a la ventana
Te busco en esa esquina
Donde estas?

Apareces tan divina
Hay tanta adrenalina
En mi cuerpo
Que no puedo respirar
oh oh oh, sera por q te quiero
Cuando paso
Y te veo en la ventana
Sale el sol
Se ilumina mi manaña
Cada dia esperando una señal

Chico tímido
Solo tienes que hablar
Oh oh oh
Será porque te quiero

Cuando salgo a la vereda
No te dejas alcanzar
Y te busco, no te encuentro
Donde estás??

Como loco estoy viviendo
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Eres mi sueño despierto
Que me ahoga y no me deja
Respirar ah!!!

Como, cuando, que, que, cosa
Cada quien, que quiebra cual
Quien te quema, queda quieta
Cada carta una señal
Quiero, quieres que kilombo
Calle o cama, quien acaba

Quien te calla
Quien te cambia
Quien te calma
Quien te quita
Quien te cansa
Quien te carga
Quien te caricia
Quien te ama
Que te calla
Que te cambia
Que te calma
Que te quita
Que te cansa
Que te carga
Quien te canta
El que te ama

Solo Se

Solo se que aunque duela ya no vuelvo mas
se que no daré la vuelta, se que hoy abrí la puerta

Voy por las rutas, sin pensar porque existo
sin saber a donde estoy, sin buscar ningún destino

me da igual cualquier camino
cualquier bulo, cualquier sitio
no tengo prisa ni sueños y por
amor desespero

y así soltar dejar que la vida
me lleve hasta por fin llegar
al sitio al que no duele

y si algún día te encuentro
será porque te llevo el viento

Solo se que aunque duela ya no vuelvo mas
se que no daré la vuelta, se que hoy abrí la puerta

Solo se que aunque duela ya no vuelvo mas
se que no daré la vuelta, se que hoy abrí la puerta

voy solo conmigo, y uno que otro
buen amigo, anestesié el corazón
cada día sobrevivo

Ya no me cabe el dolor
me dejaste mal herida
ya no recuerdo ni el recuerdo
y no le temo al olvido

y así soltar dejar que la vida
me lleve hasta por fin llegar
al sitio al que no duele

y si algún día te encuentro
será porque te llevo el viento

Solo se que aunque duela ya no vuelvo mas
se que no daré la vuelta, se que hoy abrí la puerta

Castellà

Solo se que aunque duela ya no vuelvo mas
se que no daré la vuelta, se que hoy abrí la puerta

Solo se que aunque duela ya no vuelvo mas
se que no daré la vuelta, se que hoy abrí la puerta

Solo se que aunque duela ya no vuelvo mas
se que no daré la vuelta, se que hoy abrí la puerta

Solo se

Eskacimat

Anhels

Rius que cremen com el foc
Que viuen a l’oblit
d’un poble reprimit.

Desperten un profund rebuig
Que de dia i de nit
Batega al meu pit.

Porcs que trenquen els anhels
que broten de mil cors
aliens al capital

Volen que marxin els estels
Que ens portaran als ports
De la lluita final.

No, això no ho consentirem
No ho permetrem
La resistència creix
al ritme del tabal.

Busca les arrels del somni
Troba la resposta
Busca les arrels del somni

La indiferència fa mal
als que volen lluitar
per allò que els van robar.

adona’t, doncs, del que està passant
ara al teu voltant
jo segueixo cantant.

Que això no ho consentirem
No ho permetrem
La resistència creix
al ritme del tabal.

Busca les arrels del somni
Troba la resposta
Busca les arrels del somni

Català

El fonament de la revolució

L’entorn és un verí
Un verí que et torna boig
Que et taca el destí
Que et penetra la ment!

Un verí que t’entra al cos
i et que remata cada sentit
Un verí que et condueix a la mort
Que et deixa sense esperit

Català
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El fonament està aquí
La revolució és possible
La llum es fa pel camí
És una idea indestructible!

Ara estàs empresonat
Notes el fred hermètic
La llum artificial
T’observarà rient.

El context en què has nascut
L’ha escollit l’atzar més pur
El remei al teu malson
Només pot ser la llibertat

El fonament està aquí
La revolució és possible
La llum es fa pel camí
És una idea indestructible!

El Senglar Rialler

Avui el senglar ja no riu
Els seus ulls de cristall el delaten
Ha vist la realitat reflectida al seu món
I ha deixat caure la primera llàgrima.

Avui el senglar ja no riu
El seu cor feble i atemorit
S’ha encongit al veure’s traït per la gent
I no el nota colpejar amb tantes ganes.

Petjada rere petjada seguim caminant
Petjada rere petjada seguim avançant
Al costat de les nostres en vindran més.
No estem sols en aquesta situació.

Petjada rere petjada seguim endavant
Petjada rere petjada seguim atacant!

Avui el senglar ja no riu
Les seves orelles tan sensibles
Han sentit crits que trencaven l’espai
on el silenci era seu i constant.

Avui el senglar ja no riu
La seva pell fosca embrutada
per una por que no pot evitar
presència que no el farà amagar

TORNADA

Però aquest senglar no és qualsevol
Té un esperit diferent als altres
No s’acovardeix per aconseguir
Tot allò que vol i que el fa patir.

el seu somriure inadvertit
torna l’esperança al seu cos ferit.
Ara aquest senglar ja pot riure tranquil
Té motius per fer-ho, estem tots aquí!

TORNADA

Català

Isanta, no t´oblidem

La plaça està plena, silenci absolut
Es respira el dolor, es respira la pena
Es respira la pena, pel buit que has deixat
Perquè t’hem perdut.

No es fa cap festassa, ja no és com abans
I veig amb rancor, que al mig de la plaça
Que al mig de la plaça, saltant amb tristesa
Sols ballen tres nans.

Però ara hem de seguir, junts aconseguirem
Que es faci justícia amb qui ens ha fet patir
Per una mort digne, perquè Isanta
No t’oblidem
No t’oblidem
Mai ho farem

Català

Lluita!

Tenim ganes de fer-nos sentir
Volem sortir al carrer
Estem farts de tant patir
Ho farem tot malbé.

Sento el cor com em batega
La sang s’està encenent.
El cel és de color negre
Jo de roig potent.

Ara és l’hora ara és el moment
Agafa’t de la mà
Encaputxa’t i deixa’t portar
Ja ningú et pot parar!

Lluita! Lluita! No tinguis por!
Tapa’t la cara, travessa la foscor
Lluita! Lluita! En ment ets superior!
Tapa’t la cara, busca un futur millor

No t’ha de tremolar el pols
A l’hora d’atacar
Només tu saps el què vols
I ho has d’aprofitar

Encara que visquis envoltat
De gent que imposa murs
Pensa en l’odi que has acumulat
De la gent que han torturat

Ara és l’hora ara és el moment
Agafa’t de la mà
Encaputxa’t i deixa’t portar
Ja ningú et pot parar!

Lluita! Lluita! No tinguis por!
Tapa’t la cara, travessa la foscor
Lluita! Lluita! En ment ets superior!
Tapa’t la cara, busca un futur millor

Català

Només ho he somiat

Són les 8
Això s’ha acabat
M’aixeco del llit i veig que no és veritat.

Aquesta nit
He somiat
Que l’odi que tinc se m’ha escapat.

Però això no és veritat

Català
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Només ho he somiat.

Bufa el vent
I em fa tremolar
Provo d’obrir els ulls i no pensar.

Torno al llit
Però m’he desvetllat.
No puc pensar en res més que en la realitat.

No sé per què
M’he hagut de despertar
Un somni així no es pot deixar escapar.

Tot era verd
I (els) nens corrent
No hi havia pales ni ciment.

La gent parlava
Tranquil·lament
L’idioma que em fa més content.

Però això no és veritat
Només ho he somiat.

No sé per què
M’he hagut de despertar
Un somni així no es pot deixar escapar.

Ser del món

Trobar pau mai no ha estat senzill,
tanta evolució no ha aconseguit respecte
per tots els pobles.

El temps no sembla haver curat
totes les ferides que durant anys
han patit els que mai manen.

Perquè no podem passar full a la història,
perquè no podem viure...

Sense por,
sense tant ressentiment
ni odi i, amb orgull
de poder ser del món.

La pau és cara per als governs,
la justícia és sempre per qui té més
i tu...tu no els importes.

Dialogar no és conquerir,
la mentida és el seu camí,
l’absurd sembla convèncer.

Perquè no podem passar full a la història,
perquè no podem viure...

Sense por,
sense tant ressentiment
ni odi i, amb orgull
de poder.

Català

Soldats de pols

Una món, moltes guerres
Un joc, molts enganys
un sacrifici involuntari
que potser durarà anys.

No és fàcil oblidar
La mort d’un company
Però dins de. la meva ment
Ell segueix amb vida

El poder els mana
Semblen vells esclaus
El seu cor els guia
Pel camí de la pena.

Un tauler, moltes peces
I un pas en fals
Pot destrossar milers de vides
Trencant-se com el vidre

Soldats de pols
Torneu dels camps de batalla
Us estem esperant
Veniu aquí

Soldats de pols
No separeu famílies
Penseu amb ells
No els feu patir

Violència assassina
Els rius porten sang
La terra tremola
Marcant el seu pas.

Es respira l’angoixa
Per tot arreu
Les mirades perdudes
Camí de les trinxeres

TORNADA

Català

Eskorbuto

Cerebros destruidos

Perdida la esperanza, perdida la ilusión,
los problemas continúan sin hallarse solución.
Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye,
nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición.
El pasado ha pasado y por el nada hay que hacer;
el presente es un fracaso; y el futuro no se ve.

La mentira es la que manda, la que causa sensación;
la verdad es aburrida. ¡puta frustración!
Prefiero morir como un cobarde,
que vivir cobardemente.

Nuestras vidas se consumen,
el cerebro se destruye.
nuestros cuerpos caen rendidos
como una maldición.
El terror causando hábito, miedo a morir...
Ya estás muerto, ya estais muertos...
ya estás muerto, ya estás muerto...
ya estais muertos,muertos, muertos, muertos...
cerebros destruidos!

Castellà
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Espinete el primer punki

Todo sucedió cuando puse la televisión
y vi que ya no estaba, nos lo habían quitao.
Todos los niños ilusionados ¡No! Menuda decepción
al ver que ya no estaba...
De noche cuando me acuesto me acuerdo de ti ,
todo lo que me enseñaste, todo lo que aprendí .
Tú, de mucha gente, has sido el modelo a seguir
con tu filosofía y tu bacilona nariz.

ESPINETE, ESPINETE, FUISTE TU EL PRIMER PUNKI.
ESPINETE, ESPINETE, EL MAS RADIKAL, EL MAS ENRROLLAO.

Utilizaste los medios de comunicación para hacerte un hueco en esta puta nación.
Nos quisiste enseñar tu modelo de anarquía,
tuviste movidas con los mayores, pisaste comisaría.
Vivías en tu caseta con lo mínimopara vivir.
Un día te peleaste con Coco, él era un puto skin.

ESPINETE, ESPINETE, FUISTE TU EL PRIMER PUNKI.
ESPINETE, ESPINETE, EL MAS RADIKAL, EL MAS ENRROLLAO.

Eras un gran músico, entraste en nuestros corazones.
Dedicaste a Sid Vicious una o dos canciones.
Abandonaste la animalidad para ser un ser racional,
demostraste tu grandeza,respetando la naturaleza.
Te colocabas con piruletas ya veces con regaliz, con esto y unos kalimochos
tú eras un punki feliz!!
Tú eras tu rey, el mundo era tuyo,con tu amigo Don Pimpon te fumabas los canutos.

ESPINETE, ESPINETE, FUISTE TU EL PRIMER PUNKI.
ESPINETE, ESPINETE, EL MAS RADIKAL, EL MAS ENRROLLAO.

Ahora mismo sobrevives por las calles de Madrid,
te buscas tus trapicheos, sacas pa sobrevivir.
Los domingos en El Rastro se te puede localizar
en Tirso de Molina hablando con Epi y Blas.
Sin dios ni ley arrasó por donde pasó,
vive ahora en Lavapiés en una triste pensión.
Ligón donde los haya con mujeres hizo mucho
y ahora en su vejez quema su último cartucho.

ESPINETE, ESPINETE, FUISTE TU EL PRIMER PUNKI.
ESPINETE, ESPINETE, EL MAS RADIKAL, EL MAS ENRROLLAO

Castellà

Tamara

Quando jo era pequeño quando era menor d´edad
conocí a una vieja nauseabunda,repugnante i putrefacta.
aa tamara, tamara, tamara, tamaraaaaa
ella me pedia besos en la boca, si fuck
yo la miraba a la cara y m´asustaba, porque era nauseabunda, repugnante i putrefacta
aa tamara, tamara, tamara, tamaraaaaa
despues de tanto tiempo por primera vez
ella me reconoció y me dijo así
ai, el pequeño dame un beso en la boca si
muerete, muerete, muerete,muereteeee
saque mis cadenas y la golpee, saque mi cuchillo y se lo clave, y se lo clave
aa tamara, tamara, tamara,tamaraaaaa
su sangre corria hacia un bertedero de basura
ella moria contra la pared
y yo reia, y yo reia jajaja
muerete, muerete, muerete, muereteeeee

Castellà

Espiritual negra

Agermanats

Agermanats anirem caminant,
sota un cel ben blau,
joiosos himnes ressonaran,
d´amor i de pau.

Amb els amics farem via endavant,
cap als ideals, de llibert, de justícia i pau,
sempre endavant company.

Agermanats anirem caminant
sota un cel ben blau,
joiosos himnes ressonaran,
d´amor i de pau.

Català

Farther along

Farther along we´ll
know all about it
farther along we´ll
understand why
cheer up my brother (sister)
live in the sunchine
we´ll understand it by an´by
(2x)

When death has come and
taken our loved ones
leaving our home so
lonely and drear
then do we wonder
why others prosper
living so wicked
year after year

Farther along we´ll
know all about it
farther along we´ll
understand why
cheer up my children
live in the sunshine
we´ll understand it (ad libitum)

By an´by

Anglès

La vall del riu vermell

Trobarem a faltar el teu somriure;
dius que ens deixes, te'n vas lluny d'aquí,
però el record de la vall, on vas viure,
no l'esborra la pols del camí.

El teu front dur la llum de l'albada,
ja no el solquen dolors ni treballs,
i el vestit amarat de rosada
es vermell com el riu de la vall.

Quan arribis a dalt la carena,
mira el riu i la vall que has deixat
i aquest cor que ara guarda la pena,
tan amarga del teu comiat.

-----------------------------------------------

Català
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[La]Trobarem a faltar el teu somriure;
dius que ens deixes, te'n vas lluny d'a[Mi]quí,
però el re[La]cord de la vall, on vas [Re]viure,
no l'es[La]borra la [Mi]pols del ca[La]mí.

...o armoniós

[La]Trobarem a fal[solbm]tar el [Re]teu som[La]riure;
dius que ens [solbm]deixes, te'n [Solb]vas lluny d'a[sibm]quí, [Mi]
però el re[solbm]cord de la [Solb]vall, on vas [Sim]viure, [Re]
no l'es[La]borra la [Mi]pols del ca[La]mí.

NO TARDIS JACK

Ja son molt lluny els jorns de nostra amistat
els vells companys van deixar els camps de cotó
i van marxar al país del gran repòs

Se sent les seves veus cantar no tardis Jack
I espero, i espero fatigat de tant treball
se sent les seves veus cantar no tardis Jack

Per què plorar si el meu cor està content?
Per què sofrir si ells no poden retornar?
Ja fa molt temps van empendre el llarg camí

Se sent les seves veus...

On van marxar els amics tan estimats?
i els seus petits que adormia dolçament
Feliços són Ben aviat jo estaré amb ells

Se sent les seves veus cantar...

Català

Oh sinner man

OH SINNER MAN ( Espiritual negra )
Adaptació al català : Joan Usart

OH  PECADOR  NO PODRAS SALVARTE ( 3 )
EL DIA AQUELL

EN UN ESTEL VOLDRAS AMAGARTE ( 3 )
EL DIA AQUELL

AL FONS DEL MAR VOLDRAS AMAGARTE (3)
EL DIA AQUELL

DARRERA EL SOL VOLDRAS AMAGARTE ( 3 )
EL DIA AQUELL

Català

Quan els sants marxin plegats.

Oh! quan els sants marxin plegats (bis)
oh Senyor, jo també vull ser-hi,
quan els sants marxin plegats.

El company que jo esperava,
va marxar primer que jo,
vam quedar ens reveuríem,
quan el Senyor el coronarà.

Oh! quan els sants marxin plegats ...

Català

Si no em trobes darrera l´autobús

Si no em trobes darrera l´autobús (Negre espiritual)
Si no em trobes darrera l´autobús
i no em trobes pas enlloc.

Oh, oh, oh.
Vine cap al davant de l´autobús
Tu em trobaràs allà.

Tu em trobaràs allà. (2)
Vine cap al davant de l´autobús
Tu em trobaràs allà.

	Si no em trobes a la concentració
i no em trobes pas enlloc.

Oh, oh, oh.
vine cap a la presó de la ciutat
tu em trobaràs allà.

Si no em trobes al riu Missisipi
i no em trobes pas enlloc.

Oh, oh, oh,
Vine cap a la piscina amb mi.
Jo estaré banyant-me allà.

Català

Esquirols

A l´estació de la vila

A L’ESTACIÓ DE LA VILA

A l’estació de la vila
hi ha tota la flor del jovent,
posada a punt de marxa
per anar a servir el rei.
Prou passaren la vigília
fent gatzara pels carrers,
mes avui, posats en fila
al davant d’un coronel,
entristits esperen l’hora
d’ingressar al regiment;
aniran potser a la guerra
o no tornaran mai més.

Les pobres mares ploroses
no els deixen sols ni un moment,
posant-los escapularis
o arranjant-los el farcell,
el farcellet de la roba
que s’enduran al quarter
per venir amb la llicència
o per no tornar mai més.
A l’estació de la vila
hi ha tota la flor del jovent.

Català
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Ahir va començar

No sé si naixerà
el blat que amb suor sembro,
no sé si floriran
roselles en el prat,
no si serà el mar
l’últim repòs del tronc
que esperançat avança
i deixa lluny el llac.

No sé si portaran
els núvols algun dia,
amb el cel de llevant,
un cel ben emplujat,
no sé fins quan caldrà
que guardem el silenci
i refent esperances
tornem a començar.

Però sé que aquest instant
que palpo ple de vida
pot esclatar algun dia,
amb plena llibertat
i sé que el meu avui
que estimo i que vull nostre
ahir va començar.
Companys ja no voldria
deixar-lo per a demà.

Català

Al banderer de la pau

                   A Lluís Maria Xirinachs

No és en va el teu gest, company,
quan es perd cobert d’espessa boira,
ni el teu crit que es transforma en clam
perquè amb tu som tots com un sol home.

Tant de temps han amagat
l’autèntic pas de qui ens ha precedit,
massa temps han retingut
l’autèntic cant d’aquest país.

Lluitarem de ferm, anant colze amb colze,
tu has encès un foc que atiar-lo cal
mentre mantens ben alta
la bandera de la pau.

La primavera ens portarà flors,
serà el poble senyor de tot,
no hi haurà explotats ni explotadors,
ni cap vençut ni vencedor
si abrandem amb l’esforç
la raó dels teus mots:
“Cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles
i contra nosaltres mateixos quan siguem forts”

La teva paraula cada cop més
va passant les reixes per volar després

No és en va el teu gest, company,
quan es perd cobert d’espessa boira,
ni el teu crit que es transforma en clam
perquè amb tu som tots com un sol home.

Català

Arrels

DoM              ReM       FaM              DoM
Cal que deixi la meva casa  i prengui el bastó
                    ReM           FaM      DoM
cal que amb una esperança trenqui  la tristor
lam         mim lam            mim
 faré una cabana de pedra i de fang
FaM             DoM         SolM
 on la terra em doni el seu guany

     lam      mim
CLAVARÉ LES MEVES ARRELS
lam          mim
 CREIXENT DE CARA AL CEL
FaM     SolM      DoM Mi7M
 DONARÉ FRUIT ABUNDÓS
     lam        mim
I L’HIVERN EM DESPULLARÀ
lam       mim
 DE NEU EM COBRIRÀ
FaM            ReM         SolM Sol7M
 NEU QUE ES FONDRÀ A POC A POC

Després de la lluita intensa, vindrà el repòs
deixaré la terra adobada pel meu esforç.
Els fills que em segueixin potser marxaran,
però vagin on vagin, constants

Clavaran les seves arrels
creixent de cara al cel
donaran fruit abundós
i l’hivern els despullarà
de neu els cobrirà
neu que es fondrà a poc a poc

Cal que deixi la meva casa i prengui el bastó
cal que amb una esperança trenqui la tristor

Català

Barcelona

Vora el mar hi ha una gran dama,
que no para de filar,
un sospir en cada onada
i en cada vela un hereu se n’hi va.
Cada vela li duu seda
i li pren un cabell d’or,
mentre fila i mentre broda
per a les reines mocadors.
I quin do us han dat les reines
que us fan perdre el bon color?
Entre riu i riu estesa,
prínceps i lladres us roben l’amor.

Ni un ponent no us fa somriure,
ni un llenvat no us fa plorar,
heu perduda l’ocellada
i la tonada que us van ensenyar.
D’una barca vela blanca,
i d’un cel per respirar,
i de l’ona que us acarona,
gran senyora, què ens quedarà?

Català

Cada dia és un nou pas

Sovint amic, massa sovint,
palpo l’angoixa dins del pit,
moments obscurs de llarga nit
solquen el dur camí que hem escollit.

Català
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Potser amb el crit, potser amb el cant,
obrirem pas, farem un cant,
que vibrarà i es farà gran
com el dia que neix a cada instant.

I el nostre esforç esperançat,
lluita fidel,
serà com l’arbre que és valent,
a cops de pluja, a cops de vent.

Cada dia és un nou pas,
cada nit un nou repòs,
cada gota de rosada,
nova frescor.

Sovint,  amic, massa sovint,
sento que som poble oprimit
que ha begut dolços vins d’oblit
i al compàs de la por es va destruint

Potser amb el crit, potser amb les mans...

-------------------------------------------------------------

[Re]
Sovint amic, mas[Fa#m]sa sovint,
[Re7]palpo l’angoixa [Sol]dins del pit,
[Solm]moments obscurs de [Re]llarga nit
solquen [Mi7]el dur camí que hem [La]escollit.

[Re]Potser amb el crit, pot[Fa#m]ser amb el cant,
[Re7]obrirem pas, fa[Sol]rem un cant,
[Solm]que vibrarà i es [Re]farà gran
com el [Mi7]dia que neix a [La]cada instant.

[Re]I el nostre esforç [Fa#m]esperançat,
llui[Re7]ta fi[Sol]del,
[Solm]serà com l’arbre que [Re]és valent,
a [Mi7]cops de pluja, a [La]cops de [Re]vent.

Cada [La]dia és un nou [Re]pas,
cada [La]nit un nou re[Re]pòs,
cada [Do]gota de ro[Sol]sada,
nova fres[La]cor.

[Re]
Sovint,  amic, mas[Fa#m]sa sovint,
[Re7]sento que som po[Sol]ble oprimit
[Solm]que ha begut dolços [Re]vins d’oblit
i al com[Mi7]pàs de la por es va [La]destruint

Potser amb el crit, potser amb les mans...

Cada dia és un nou pas

REM            fa#m
Sovint,amic, massa sovint,
RE7              SOLM
palpo l´angoixa dins el pit,
solm               REM
moments obscurs de llarga nit
REM     MIM                 LAM
solquen el dur camí que hem escollit.

Potser amb el crit, potser amb les mans
obrirem pas, farem un cant,
que vibrarà i es farà gran
com el dia que creix a cada instant.

REM                  fa#m
I el nostre esforç esperançat,
    RE7

Català

lluita fidel, serà com l´arbre que és valent
  MIM              LAM     REM
a cops de pluja, a cops de vent.

REM  SOLM
Cada dia és un nou pas,
REM  SOLM           REM
cada nit un nou repòs,
     DOM       SOLM
cada gota de rosada
LA LA4 LA
nova frescor.

Sovint, amic, massa sovint,
sento que som poble oprim
que ha begut dolços vins d´oblit
i al compàs de la por es va destruint.

Potser amb el crit............

Cançó - Brindis

No, no company,
no és hora encara
d’alçar el teu got a la taverna,
cal esperar que a porta oberta
sigui tothom qui pugui beure.

Hem passat tants i tants dies
absents de tot raig de sol
que avui quan despunta l’alba
voldríem apressar el jorn,
però no, són molts encara
que passen nits de tristor

Amb un farcell de paraules
perquè tu ofeguis el clam,
t’oferiran esperances
tot recordant el passat,
però no, no el vulguis vendre
el somni que has forjat

Cal que siguem tots a taula
per alçar els vasos, companys,
i començar nova història
on ja no imperi la sang,
ni la set de venjança,
sinó la més vera pau.

Llavors company, llavors companya,
quan siguem tots que puguem beure,
als quatre vents i a porta oberta,
brindarem fort a la taverna.

Català

Cançó a un vell rector de poble

CANÇÓ A UN VELL RECTOR DE POBLE (Joan Crosas)

Us cantaré
recordant aquell hort
i les peres que hi anava a robar,
i aquell túmul caigut
dels caiguts oblidats
i les òlibes del campanar.
Gust a pa d’àngel
campaneta de plata
i la safata tribut obligat
per deixar el campanar
tal com havia estat,
quan els rojos el van escapçar.

Toca el campanar
per a quatre velles
i cap escolà.

Català
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Totes les dones
a la dreta millor,
tots els homes a l’altre cantó,
Kirye a quatre veus, Sanctus desafinat,
i el respir de l’«aneu-vos en pau».
Cada sermó
la mateixa cançó
del grinyol de la porta del fons,
és que algú se n’ha anat
a fumar d’amagat
la burilla que abans ha guardat.

Toca el campanar…

Com cada hivern
penellons a les mans,
mal curats amb remeis casolans,
guardapols enllustrat
de tants ciris cremats,
com el marbre que el temps ha esmolat.
Vida ordenada
com un rodolí,
tanca la rima a les nou de la nit,
«Si porteu fi de bé
no us quedeu al carrer,
si de mal no passeu el portal.»

Toca el campanar...

I l’Esquirol
que és el vostre corcó,
us veurà al mateix lloc si Déu vol,
auto-stop fins a Vic,
i full dominical,
rodolins decorant el portal.
Fins que una nit
ens ho digui el brogit
de les òlibes del campanar,
i així el seu tarannà
no l’esborri l’oblit.
Cada vida té el seu rodolí.

Toca el campanar...

Cançoneta de fira

T’avorria, pobre poble
la música de ning-ning,
passejant-te per la fira
sota l’ombra dels botxins.
Bé sabies, quan complies
el teu ritus de consum
que engreixaves carn pudenta
de les altes pulcrituds.

Et trucaven a la porta
matinades de mort,
quan dormien panxa enlaire,
carnestoltes
carnestoltes
carnestoltes bords!

Un patró t’alliberava
dels dimonis temporals,
i amagava en calaixera
les preteses llibertats.
I se’l treia, groc, amb pal·li,
carnestoltes de cartró,
es quedava a la taverna,
l’acudit i el vi amb porró.

Català

Cançoneta de fira
treu el nas enriolat,
i li fa pam i pipa,
nyigo-nyago s’ha amagat,
nyigo-nyago s’ha amagat.

No et quedava, pobre poble,
sinó l’esma de dansar,
tot dient a la parella
que els temps grassos tornaran.
T’animava el dret de premsa,
i l’estrenat decret signat,
de poder fer les esqueles
en secular català.

Et trucaven a la porta…
Oh sortós poble digníssim,
sofert, gran i apuntalat,
se’t rifaven temps enrera
els caps-grossos capitals.
Ja n’hi ha prou! La fira és teva,
i les eines i les mans,
en podràs triar parella,
carnestoltes i gegants.

Cançoneta de fira…

Cant a la sardana

CANT A LA SARDANA (Joan Vilamala)

Com que a tots agrada
escoltar quatre cançons,
amb berra i guitarres,
anem per tots cantons.
Tant si el temps és rúfol
com si fa calor,
arreu fa temperi
la nostra cançó.

D’aquesta cançó tan bella
ara us donarem el to,
tots atents pareu l’orella,
ajusteu la gargamella
i estigueu pel director,
que si no fem escudella.
I amb les cares ben alegres,
preparats com tot un orfeó,
eixamplem bé la pitrera
i cridem a ple pulmó:

N’és la nostra dansa
viva imatge d’igualitat,
que per tot reclama
la justa llibertat;
si el mal ens ofega
i ens guanya la por,
entonem amb nervi
la nostra cançó.

N’és la nostra dansa
viva imatge d’igualitat,
que pertot reclama
la justa llibertat.

Com que som gent catalana
que bategui el nostre cor
al compàs de la sardana,
bella dansa que agermana
enllaçant les nostres mans,
formant una gran rotllana,
i ben ferma l’esperança,
confiant en un demà millor,
contra tot el que ens aixafa
cridarem sense cap plor!

N’és la nostra dansa…

Català
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Cant a l´aigua

CANT A L’AIGUA (JOAN VILAMALA)

Aigua que alegre canta,
aigua que viva salta
i es llença sense por.(bis)

Voldria ser com l’aigua
senzilla i generosa
que es lliura a qui té set.
Voldria ser com l’aigua
que fecunda i frondosa
dóna vida al desert.

Voldria ser com l’aigua
que transparent i viva
renova la cançó
i essent així com l’aigua,
aigua que alegre canta,
cantar el cant de l’amor.

Català

Captaire com soc

Captaire de cors adoro l’amiga,
amb ella aniria  arreu i per tot
per a ella em demano  un poc més d’amor,
captaire com sóc.

Captaire d’instants estimo la vida
i a ella m’arrapo  com l’heura en el bosc,
per a ella demano   sotmetre la mort,
captaire com sóc.

Captaire de mots venero ma parla,
com ella no en trobo  de més nostra al món,
per a ella us demano  més drets i més lloc,
captaire com sóc.

Captaire de fets faig meva la història,
l’anhel d’aquest poble  de canvis frisós,
per a ell us demano  lleials servidors,
captaire com sóc .

Potser pensareu  que demano massa,
per contra jo crec, que demano poc,
captaire com sóc.

Català

Com un alzinell

Vaig fugir d’estudi
per saber qui sóc.
Tinc el cor per mestre
–tomba, gira–
a l’aula dels dies.
Mentre el vent t’agita
vas clavant arrels,
sents com sent l’alzina
terra ferma sota els peus;
mentre et despentina
saps d’on ve i com és;
juga a trencar branques,
plores, cantes.
Com us ho diria

Català

vell ponent tossut
que del nord dels avis
baixo amb nova joventut?

Com un alzinell
crescut de cap a peus,
tinc molt mala ganya
perdoneu.
Si m’adreça el seny
em torço a cops de cops,
però com l’arbre sóc de soca-rel
de la terra gelós.

Vaig fugir d’estudi
per saber llegir;
fulls i fulles parlen
–tomba, gira–
d’homes i d’alzines.
Quan et desdibuixen
saps guardar verdors,
cada fulla canta
tot l’hivern i la tardor.
Cada ponentada
fa ajupir-te el cap,
pregues o renegues,
calles, bregues.
Com us ho diria
vell ponent eixut?
No tinc altra llengua
per convèncer un vent tossut.

Com un alzinell…

Vaig fugir d’estudi
per poder parlar
com la tramuntana
i el llevant m’han ensenyat.
L’un ve de muntanya,
l’altre de la mar,
mentre l’esperança
tomba, gira;
d’un la llar encesa,
d’altre el sol ixent,
del ponent la posta
que ens fa viure nits dempeus.

Com un alzinell…

Conte medieval

Temps era temps hi havia
en uns poblet medieval
un baró de mala jeia
que a tothom volia mal,
amb carrossa d’or i plata
passejava tot superb
pel seu poble que moria
d’esquifit i famolenc.
Xics i grans, mig morts de gana,
li sortien al seu pas
demanant-li amb ulls plorosos
que tingués d’ells pietat,
però ell somreia,
i burleta, els cridava amb veu de tro:
A pencar, males abelles,
necessito molt més or

Els diumenges a la tarda
organitzava un gran joc:
“Vilatans, vinga, a la festa,
a la festa de la mort.
Vull setze joves per banda,
amb espases i garrots,
a fer d’escacs a la plaça
i que guanyin els més forts”
Xics i grans mig morts de pena

Català

Pàgina 577 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Esquirols

li sortien al seu pas,
demanant-li amb ulls plorosos
que tingués d’ells pietat,
però ell somreia
i burleta els cridava amb veu de tro:
“A jugar, vatua l’olla,
que a mi m’agrada aquest joc!”.

Un joglar passà pel poble,
avançada la tardor,
que amb senzilla veu cantava
i així deia la cançó:
”Ai del poble, ai de la vila,
que té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa
l’haurà de guanyar amb suor”.
Xics i grans tots l’escoltaven,
li donaven la raó,
els naixia l’esperança,
van anar a trobar el baró,
però ell somreia i burleta,
els cridava amb veu de tro:
“Us faré tallar una orella
si escolteu el trobador”

Els vilatans es negaren
a pagar més els tributs,
a palau armats anaren
i parlaren sense embuts:
“No et volem per baró nostre,
no et volem, vés-te’n d’aquí,
que si et quedes, ai de tu!,
a la forca has de morir.”
Xics i grans tots a la una
li cantaven la cançó:
”Ai, del poble, ai de la vila,
que té un lladre per senyor”.
I ell callava i de ràbia
se li corsecava el cor,
mentre el poble repetia
la cançó del trobador:
”Ai, del poble, ai de la vila,
que té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa
l’haurà de guanyar amb suor”

Conte medieval

Rem	temps era temps hi havia
Do Rem	en un poblet medieval
Do Fa	un baró de mala jeia
La Rem	que a tothom volia mal

Rem	amb carrossa d&#8217;or i plata
Do Rem	passejava tot superb
Do Fa	pel seu terme que moria
La Rem	d&#8217;esquifit i famolenc

Rem	xics i grans mig morts de gana
Do	li sortien al seu pas
Do	demanant-li amb ulls plorosos
Fa La	que tingués d&#8217;ells pietat

Rem	però ell somreia
Do	i burleta
Fa	els cridava amb veu de tro
Rem	&#8220;a pencar males abelles
Do Rem	necessito molt més or&#8221;

Català

Conte Medieval

Temps era temps hi havia,
en un poblet medieval,
un baró de mala jeia,
que a tothom volia mal.
Amb carrosses d´or i plata
passejava tot superb
pel seu terme que moria
d´esquifit i famolenc.
Xics i grans mig morts de gana,
li sortien al seu pas,
demant-li amb ulls plorosos,
que tingués d´ells pietat,
però ell somreia i burleta
els cridava en veu de tro:
"A pencar, males abelles,
necessito molt més or".

Els diumenges a la tarda
s´organitzava un gran joc:
"Vilatans, vinga a la festa,
a la festa de la mort!
Vull setze joves per banda
amb espases i garrots
a fer d´escacs a la plaça
i que guanyin els més forts"
Xics i grans, mig morts de pena
li sortienal seu pas,
demant-li amb ulls plorosos,
que tingues d´ells pietat,
però ell somreia i burleta
els cridava amb veu de tro:
"A jugar, batua l´olla,
que a mi m´agrada aquest joc!"

Un joglar passà pel poble,
avançada la tardor,
que amb senzilla veu cantava
i així deia la cançó:
"Ai de poble, ai de la vila,
que te un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa,
l´haurà de guanyar amb suor".
Xics i grans,tots l´escoltaven,
li donaven la raó,
els naixía l´esperança,
van anar a trobar el baró,
però ell somreia i burleta
els cridava amb veu de tro:
"Us faré tallar una orella,
si escolteu al trobador!"

Els vilatans es negaren
a pagar més els tributs,
a palau armats anaren
i parlaren sense enbuts:
"No et volem per baró nostre,
no et volem,veste´n d´aquí,
que si et quedes, ai de  tu,
a la forca has de morir".
Xics i grans, tots a la una,
li cantaven la cançó:
"Ai de poble, ai de la vila,
que té un lladre per senyor",
però ell callava i de ràbia
se li corsecava el cor,
mentre le poble repetia
la cançó del trobador:
"Ai de poble, ai de la vila,
que té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa,
l´haurà de pagar amb suor".
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Conte medieval

[1]
Lam temps era temps hi havia
Sol Lam en un poblet medieval
Sol Lam un baró de mala jeia
Mi Lam que a tothom volia mal

[1]
carrossa d&#8217;or i plata
passejava tot superb
pel seu terme que moria
d&#8217;esquifit i famolenc

[2]
Lam xics i grans mig morts de gana
Sol li sortien al seu pas
Sol demanant-li amb ulls plorosos
Sol Mi que tingués d&#8217;ells pietat

[3]
Lam però ell somreia
Sol i burleta
Sol Mi els cridava amb veu de tro
Lam &#8220;a pencar males abelles
Sol Lam necessito molt més or"

[1]
Els diumenges a la tarda
organitzava un gran joc
vilatants vinga a la festa,
a la festa de la mort!

[1]
"Vull setze joves per banda
amb espases i garrots
a fer d´escacs a la plaça
i que guanyin els més forts!"

[2]
Xics i grans mig morts de pena
li sortien al seu pas
demanant-li amb ulls plorosos
que en tingués d´ells pietat

[3]
Però ell somreia
i burleta
els cridava amb veu de tro:
"a jugar vatua l´olla,
que a mi m´agrada aquest joc!"

[1]
Un joglar passà pel poble
avançada la tardor
que amb senzilla veu cantava
i així deia la cancó:

[1]
"Ai del poble, ai de la vila,
que en té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa
l´haurà de guanyar amb suor!"

[2]
Xics i grans tots l´escoltaven,
li donaven la raó,
els naixia l´eperança
van anar a trobar el baró

[3]
Però ell somreia,
i burleta,
els cridava amb veu de tro:
"us faré tallar l´orella

Català

si escolteu el trobador"

[1]
Els vilatants es negaren
a pagar més els tributs
a palau armats anaren
i parlaren sense embuts

[1]
"No et volem per baró nostre,
no et volem, veste´n d´auí,
que si et quedes, ai de tu,
a la forca has de morir"

[2]
Xics i grans tots a la una,
li cantaven la cançó:
"Ai del poble, ai de la vila,
que en té un lladre per senyor!"

[3]
Però ell callava,
i de ràbia,
se li corsecava el cor!
Mentre el poble repetia
la canço del trobador:

[1]
"Ai del poble, ai de la vila,
que en té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa
l´haurà de guanyar amb suor!"

[1]
"Ai del poble, ai de la vila,
que en té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa
l´haurà de guanyar amb suor!"

Conte Medieval

temps era temps hi havia       Lam Sol
en un poblet medieval          Rem Mi7
un baró de mala jeia           Lam Sol
que a tothom volia mal         Rem Mi7
amb carrossa d’or i plata      Lam Sol
passejava tot superb           Rem Mi7
pel seu terme que moria        Lam Sol
d’esquifit i famolenc          Rem Mi7

xics i grans mig morts de gana      Lam Sol
li sortien al seu pas               Rem Mi7
demanant-li amb ulls plorosos       Lam Sol
que tingués d’ells pietat           Rem Mi7
però ell somreia i burleta          Lam Rem
els cridava amb veu de tro:         Sol Mi7
“a pencar males abelles             Lam Sol
necessito molt més or-”             Rem Mi7

els diumenges a la tarda
organitzava un gran joc:
-“Vilatans, vinga, a la festa
a la festa de la mort!
vull setze joves per banda,
amb espases i garrots
a fer d’escacs a la plaça
i que guanyin els més forts”

xics i grans mig morts de pena
li sortien al seu pas
demanant-li amb ulls plorosos
que tingués d’ells pietat
però ell somreia i burleta
els cridava amb veu de tro:
-“A jugar, vatua l’olla,
que a mi m’agrada aquest joc!-”

Un joglar passà pel poble,

Català
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avançada la tardor
que amb senzilla veu cantava
i així deia la cançó:
“Ai del poble, ai, de la vila
que té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa
l’haurà de guanyar amb suor”

xics i grans tots l’escoltaven
li donaven la raó
els naixia l’esperança
i van anar a trobar el baró,
però ell somreia i burleta
els cridava amb veu de tro:
-“Us faré tallar una orella
si escolteu al trobador-”

els vilatans es negaren
a pagar més els tributs,
a palau armats anaren
i parlaren sense embuts.
“-No et volem per baró nostre,
no et volem, ves-te’n d’aquí
que si et quedes, ai de tu,
a la forca has de morir-”

xics i grans tots a la una
li cantaven la cançó:
”Ai del poble, ai de la vila
que té un lladre per senyor...”
però ell callava i de ràbia
se li corsecava el cor,
mentre el poble repetia
la cançó del trobador.

Corrandes monàrquiques

En aquest país monàrquic
queda molt per canviar,
els qui tenen la paella
no la volen pas deixar
i encara nostres cireres
els fa gràcia remenar,
els fa gràcia,
massa gràcia, remenar.

En aquest pa-pà,
en aquest pa-pà
en aquest país monà
On es pot pa-pà,
on es pot pa-pà
on es parla democrà
No te’n fiïs tu-tu-ru-rut,
qui gemega ja ha rebut.

En aquest país monàrquic
amb tants anys de pidolar,
amb la mini autonomia
ens volen obsequiar.
No deixeu que amb barretines
ens puguin acontentar;
no ens podran
no ens podran acontentar

En aquest país monàrquic,
em sabríeu dir qui és,
mentre els preus pugen i pugen ,
qui té el do de fer diners,
tot dient-se democràtic
com si així tot canviés?
com si així,
com si així tot canviés?

Català

En aquest país monàrquic,
paradís del capital,
els qui s’han de posar elàstics
perquè la panxeta els cau,
són els amos i empresaris
de les multinacionals,
de les multi,
multi, multinacionals.

En aquest país monàrquic,
val a dir que no s’entén,
que uns senzill plat de verdura
pugui ser tan indecent,
qui la cull en cobra quatre
qui  la menja en paga cent,
qui la menja,
si se la menja, en paga cent

En aquest país monàrquic,
volen, volen els ocells,
els petits cap a Alemanya
quan arriba el fred i el vent
i els més grassos a Suïssa,
quan s’escalfa l’ambient,
quan s’escalfa,
quan s’escalfa l’ambient .

En aquest país monàrquic
ens fan falta molt pernils,
bon vinet i llonganissa
i també bitllets de mil,
per poder mantenir a ratlla
ben pacífics i tranquils
el Tejero
i uns quants més guàrdies civils.

En aquest país monàrquic
qui ens governa és en Pujol,
que ha de fer la Ramoneta
tant si vol com si no vol,
a Madrid governa el PSOE
i molt ben collat el té,
ai, en Jordi, mala peça té al teler.

En aquest país monàrquic
hi ha un pilot de militars
que viuen de la rifeta
amb les armes sota el braç
i com que tiren de veta
al servei de l'oncle Sam,
a la OTAN,
ben segur que ens portaran.

En aquest país monàrquic,
ara fa més de cent anys,
s’ha sabut pel “manifiesto”
que entre runes han trobat
que els de parla catalana
millor dit el cristià,
prohibíem que  es parlés en castellà.

En aquest país monàrquic
no ens deixen etiquetar
els productes de la terra
tal com cal, en català.
Del pa no en podem dir pa,
ni del vi en podem dir vi.
Ai, Castella,
qui et tingués ben lluny d’aquí!
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Corrandes monàrquiques (ampliació)

Un parell d´ampliacions a les "Corrandes monàrquiques" dels Esquirols. A l´igual que les
darreres que surten en la lletra que ja hi ha publicada, no apareixen a l´àlbum "Licor
d´herbes bones", sinó que s´anaven afegint i les cantaven en els concerts en viu.
Aquestes les havia sentit cap als anys 81-82:

En aquest país monàrquic
i tan ben harmonitzat
ara sí que amb la LOAPA
gat per llebre ens han donat.
No us fieu de gent del "Centru"
ni tampoc del PSC
que són tots,
que són tots uns botiflers.

I en monàrquica postura
el senyor capgros de torn
diu, baixant-se les ulleres:
"sólo hay una nación".
Respectem el seu criteri
si la seva es nazi-on
que la nostra,
des de sempre ha estat nació.

Per altra banda, discrepo amb la lletra publicada de la corranda que fa referència a
l´OTAN; estic segur que la lletra que cantaven en Croses i companyia deia:

En aquest país monàrquic
hi ha un pilot de militars
que viuen de la rifeta
amb les armes sota el braç
i com que tiren de veta
al servei de l´oncle Sam,
a la OTAN,
a la merda ens "foteran".

I pel que fa a la del Pujol fent la Ramoneta, la primera versió deia:

"...a Madrid governa el ´Centru´..."

però després del 28-O la van haver de canviar.

Arnau de Castellbò
adecastellbo@yahoo.com

Català

Corrandes vénen

Corrandes en són corrandes
i cançons en són cançons,
que cantarem tot fent gresca
quatre coses pel seu nom.

De les pedretes i pedres
en traiem panets i pans,
però qui xucla la mamella
no som pas el catalans

Corrandes vénen,
corrandes van,
sortiu al balcó que ara va de bo.
Corrandes vénen
corrandes van
per treure’ns dels ulls la son.

Tenim mar, tenim muntanya,
tenim sol i tenim neu,
no vulguem ser claveguera
dels països europeus.
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També tenim molta platja,
hotels, dancings i night-clubs,
torrem culs per cap pesseta
i en quedem amb els dits bruts

Fa temps i temps que els del Centro
ens han aigualit el vi
i el cocido que ens endossen
ni el fetge no el pot pair.

L’encís de la botifarra
no deixeu desvirtuar

que a tot governant amb barra,
li n’haurem de regalar.

Si voleu fer un pet esplèndid
com de central nuclear,
quedeu-vos el menú del dia:
mongetes de primer plat.

Si tenim urani a manta,
és ben nostre què carai!
Que també tenim aixades,
bons pebrots, cebes i alls.

És ben nostra aquesta terra
que als de fora fa delir,
que se’n vagin a l’Amè...rica,
que se’n tornin a Madrid.

Que si els venem la camisa
ens prendran els pantalons.
Corrandes en són corrandes
i cançons en són cançons.

Dama Negra

DAMA NEGRA (A Salvador Puig Antich)
Homes savis, reis o déus,
que feu lleis i les desfeu,
quina hisenda protegiu
quan mateu el vostre hereu?
Quina pau forgeu si la sang l’esquitxa,
quina vida feu quan forceu la mort,
quin amor brodeu si el punyal l’esquinça,
quin fruit recolliu d’un eixorc garrot,
quina hisenda protegiu
quan mateu el vostre hereu?
Dama negra aparegué per la porta,
negra nit l’acompanyà,
la fredor de la meva cel·la
i el silenci com a fidel guardià.
La mirada era més crua que el somni,
i era el somni tan present,
com l’olor de la terra molla,
com el crit d’angoixa que porta el vent.
Homes savis, reis o déus…
Oh, company! ara que el vent m’allibera
i sóc terra, pluja i blat,
sóc cançó, sóc retall de premsa,
sóc en tu i amb tu seguiré lluitant.
Si el neguit t’ofega el pit un capvespre
i no tems obrir el portal,
pots trobar-hi una dama negra,
o sentir la veu del vent amb un altre cant.
Homes savis, reis o déus…
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Del que vaig ser

Del que vaig ser vull fer memòria;
prou de cadenes i fermall!
Vull recordar la meva força
i el viure al bosc, sense abrigall.
Per un grapat de canya dolça,
l’esquena a l’home no em vendré;
i els meus companys vull tornar a veure
i el bosc on tenen llur recer.

Me n’aniré fins a ser dia,
fins que l’albada apuntarà,
cap al bes pur de la ventada
i a les moixaines del riu clar.
Esberlaré la meva estaca
i aquesta anella que em fan dur:
veuré companys i amors antigues,
que no els governa pas ningú.
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El crit del silenci

EL CRIT DEL SILENCI

El silenci d’un riu et parlarà d’una font,
d’un salt d’aigua,
d’un ramat i d’un pastor.
I del silenci del mar tenebrós,
de tempestes,
de tresors de pirates,
i de cales salvatges on es gronxa l’escuma.
I de l’home…?
Què et dirà el silenci de l’home,
enmig de paraules, gestos, llàgrimes, rialles,
plànols i esquemes
primes i plusos
copets a l’espatlla,
rebaixes, programes, màquines, sorolls?
Sorolls!
Sorolls!!?

Qui pot obrir camí?
Qui coneix silencis,
pot obrir camí.
Qui gosarà escoltar
el soroll i entendre
del silenci el crit?

Des del torn a la destral,
des de la ploma fins al didal;
des del pic fins al martell,
des de l’aixada fins al pinzell,
coneixen l’home i la raó
que dia a dia es fa silenci dins la por,
i el diner compra la dansa dels mots.
I el nostre crit fet cançó,
que no es perd en la dansa dels mots,
és silenci,
i el nostre crit fet cançó
seguirà pas a pas el camí de l’home.

Qui pot obrir camí?
qui coneix silenci
pot obrir camí.
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El cucut

Són les sis, son les set,
ets un pobre cucut de paret
que a les vull cantaràs
a les nou hi tornaràs.

Com ninot sacsejat,
a cada hora hauràs de fer el paper,
programat, calculat,
pel teu rellotger.

Més d’un cop has tingut
el desig d’aixecar el vol,
fugir del lligam que et té presoner,
volar arreu del món
i saber d’altres veus
i aprendre a cantar lliurement

Ets cucut, ets cucut,
joguina del temps,
ets cucut, ets cucut,
en tot moment.
Ets cucut, ets cucut,
sinònim absurd
d’un món disfressat
de legalitat
que juga amb tu.

Són les sis, són les set,
et saps pobre cucut de paret,
a les vuit cantaràs,
però a les nou tu callaràs.

Com ocell estacat
cal que lluitis per sortir del pas
perquè vols, perquè saps
què és la llibertat.
Mai com ara has tingut
el desig d’aixecar el vol,
fugir del lligam que et té presoner,
volar arreu del món
i saber d’altres veus
i aprendre a cantar lliurement.

Ets cucut, ets cucut,
joguina del temps,
ets cucut, ets cucut
en  molts moments.
Ets cucut, ets cucut,
si n’ets conscient
el nostre futur,
bé pot canviar,
depèn de tu,
de cadascú.
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El cucut

Són les sis, són les set,    Re
ets un pobre cucut de paret,
a les vuit cantaràs,         La
a les nou hi tornaràs.       Re

Com ninot sacsejat,                  Re
a cada hora hauràs de fer el paper,
programat, calculat,                 La
pel teu rellotger.                   Re

Més d’un cop has tingut              Sol La
el desig d’aixecar el vol,           Re  Re7
fugir del lligam que et té presoner, Sol La  Re  Re7
volar arreu del món                  Sol  La
i saber d’altres veus                Re  Sim
i aprendre a cantar lliurement       Sol  La

Ets cucut, ets cucut,  Re
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joguina del temps,     La
ets cucut, ets cucut,  Sim
en molts moments.      Sol  La
Ets cucut, ets cucut,  Re
sinònim absurd         La
d’un món disfressat    Sim  La
de legalitat           Sol  Re
que juga amb tu,       La
que juga amb tu.

Són les sis, són les set,
et saps pobre cucut de paret,
a les vuit cantaràs,
però a les nou tu callaràs.

Si ets ocell estacat
cal que lluitis per sortir del pas
perquè vols, perquè saps
què és la llibertat.
Mai com ara has tingut
el desig d’aixecar el vol,
fugir del lligam que et té presoner,
volar arreu del món
i saber d’altres veus
i aprendre a cantar lliurement.

Ets cucut, ets cucut,
joguina del temps,
ets cucut, ets cucut
en molts moments.
Ets cucut, ets cucut,
si n’ets conscient
el nostre futur,
bé pot canviar,
depèn de tu,
de cadascú.

El joc d'obrir gàbies

Vinga, nois, qui s’hi apunta?
És un joc molt divertit
i el que vulgui practicar-lo
ha de ser un pèl atrevit.

Un bon dia remenant
un pilot de llibres vells,
un joc molt interessant
vaig aprendre en un d’ells.
És el joc d’obrir gàbies
On han empresonat
el sentit d’unes paraules
i un de nou els han donat.

Vinga, nois, qui s’hi apunta?

Doncs, mireu, tot i que es parla
de la pau, l’han convertit
en paraula de tres lletres
sense cap sentit,
i molt s’ha parlat d’amor,
molt s’ha escrit i dit arreu,
l’han disfressat de colors
i li han posat un preu.

Vinga, nois, qui s’hi apunta?

La paraula llibertat,
com que al poderós fa por,
a una gàbia l’han tancat
i amagat en un racó,
i a la noble veritat,
com que tant l’han fet patir,
amb retalls i tisorades,
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ja no en queda ni el verí.

Vinga, nois, qui s’hi apunta?

Fins i tot, amics, la guerra
dins d’una gàbia han ficat,
l’han mullat d’aigua beneita,
l’ha omplert de santedat.
I així es pot anar seguint,
fent, amics, un comentari
a paraules engabiades
que trobem al diccionari.

Vinga, nois, qui s’hi apunta?

Amb molta gràcia i astúcia,
consisteix l’èxit del joc
a obrir gàbies de paraules
sense rebre un clatellot.

Vinga, nois, qui s’hi apunta?

Endevinalles d'istes, istes

Si aneu amb molta vista i compreneu els mots
de les endevinalles que cantarem per a tots,
veureu com d’istes istes, al món no n’hi ha pocs,
poseu-vos a la llista, cobriu el vostre lloc.

Em diuen ista, ista, no em queixo mai de res,
ni que em tapin la boca o em clavin un revés
i tant si és blanc com negre a tots els dic: ”Amén”,
que jo no vull problemes i sóc d’on bufa el vent.

Em diuen ista, ista, perquè sóc general
i crec que és amb les armes que s’aguanta el de dalt.
Quan l’aviram s’esvera li pego cop de pal
i fins i tot em donen el Nobel de la Pau.

Em diuen ista, ista, no vull ser violent,
tot i que el que m’envolta no més indiferent.
No vull guanyar les guerres amb sang, foc i fusells,
jo vull trencar cadenes fent dejuni als budells.

Em diuen ista, ista, i menjo ceballots
quan s’acaben les cebes, tot i que tinc pebrots
i dels colors del Barça, molt ufanós n’estic
i amb faixa i barretina arreu vaig fent país.

Em diuen ista, ista, i sé que no som pocs
els que volem pa amb oli, els que rebem els cops.
Cregueu que a gota a gota podrem fer vessar el got
i arribarà aquell dia que ho compartirem tot.
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Enfilo vora els pins

ENFILO VORA ELS PINS (Dolors Roca )

Enfilo vora els pins
me’n vaig cap al cim ras.
Olereili…
Trobo la neu tan blanca
que quedo enlluernat.

Corrent pels cingles veig
un ramat d’isards,
el sol ja va la posta
i té un vermell pujat.
Ocells de fines plomes
fa temps que ja han marxat,
els raigs de sol no escalfen
i el fred els ha espantat.

Davant tanta bellesa
no goso aixecar el cap;
al cim de les muntanyes
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hi trobes la igualtat.
No és com a terra baixa
que és viu desesperat.
Aquí el qui més camina
és dalt més aviat.

Et cobriran de blasmes

EL COBRIRAN DE BLASMES

Et cobriran de blasmes
però el vent no els farà cas.
Voldran sembrar la fosca
però els ulls hi veuen clar.
Podran cosir-te els llavis
però d’altres s’obriran
i clamaran invictes
la terra, llibertat.

I els mots que ara t’empasses
les reixes no sabran
que són secrets que l’aire
contra elles va dreçant.
Damunt les teves passes
les nostres fendiran
les aigües prohibides
de l’alliberament.
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Fent camí

lam              Sol
 Fent camí per la vida
       lam          mim
em tocarà menjar la pols,
  lam             Do
ficar-me dins del fang
               Sol
com ho han fet molts,
Fa               Do
compartir el poc aliment,
    mim             lam
que porto al meu sarró,
                    Sol
tant si m'omple de joia
          lam   MiM    lam
com si em buida la tristor.

Vindràn dies d'angoixa,
vindran dies d'il×lusió,
com la terra és incerta,
així sóc jo,
dubtaré del compromís
i a voltes diré no,
o em mancarà quan calgui,
desició

lam                  Do
 Però lluny a l'horitzó     amb la llum resplandent
   Sol        lam
ja lliure d'engany          la força del vent

                            m'empeny endavant
                 Do
veuré milers com jo         són els homes
    Sol            lam
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que van vencent la por.     que van vencent la por

               Do
Alleugeriré el pas          és la joia i l'esperit
  Sol              lam
duent amb mi el sarró,      la força i el crit
                            que em guia endavant

                 Do
i avivaré amb el cant       tan lleuger com el pas
   Do               mim
el pas dels meus companys!  dels meus companys

Endavant!.	Re Fa La

Acords alternatius:

mim Re
mim Si7
mim Sol
Re
Do Sol
Lam mim
Re
Do Si7 mim

mim Sol
Re mim
Sol
Re mim
Sol
Re mim
Sol
Re mim
LaM Do MiM

Fes ta festa

FES TA FESTA

El diumenge sap
que el dilluns és llarg,
el dijous s’oblida
del dimecres i el dimarts,
el divendres viu només
pel dissabte enamorat
i el diumenge es muda
per anar a festejar.
Vinga una mica de música,
que si patantim, que si patantam!

El dilluns se’n va
mig endormiscat
amb les musaranyes
que pel sostre van ballant,
lligat a la màquina
i en el trico, trico, trac
sent la musiqueta
del diumenge estant.
Sona l’orquestra de l’envelat
fins que canta el solo l’encarregat.

Miro el calendari
i és més negre que un diari,
quan el poso al dia
m’ho fa veure de tots colors.
Giro un full i un altre,
que el vermell deu estar al caure,
faig el compte enrera,
falten tres, dos, un…
Tot està a punt!
La festa s’escriu amb efa
com la foguera de Sant Joan,
amb l’e d’un graller i els homes
que enlairen fem els castells humans,
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amb l’essa per la disfressa
d’un Carnestoltes sonat,
la te de Patum de Berga
i l’a de traca final.

Fes ta festa i que es faci fotre,
qui no li agradi la festa nostra,
fes ta festa i que es faci fotre,
tinguem a casa la festa en pau.

Si l’efa du galindaines
senyal de fira o festa major.
Quan l’e ve de la verema
porta la gresca del vi millor.
Per l’essa perdem la pressa
davant d’un got de cremat.
Si en té porti una guitarra,
que ja se’ns hi pot fer clar.

Fes ta festa i que es faci fotre…

La festa s’escriu amb efa,
no veig que en porti
la “Hispanidad”
i en canvi per a Sant Esteve,
hi ha l’e assentada per triplicat.
Per l’essa que s’assabentin
d’una vegada qui som.
La te es troba arran de terra
i arrela amb l’a fins al fons.

Fes ta festa i que es faci fotre…

Goigs de sant Democraç

Si quaranta anys
foren molts anys,
per la forçada quarantena,
cal vigilar,
immunitzar,
contra un nou virus d’eixa mena.
Bé ho han dit els alemanys,
que han passat un cas semblant,
tot i que el seu historial
no és ben bé igual.
Hem pogut tenir la sort
de gaudir d’un franc repòs,
fins que el virus en qüestió,
s’ha mort.

Sant Democraç
protegiu nostre pas,
feu-nos el do
de ser nostre patró.
Sant Democraç
de bruixots n’estem farts;
no volem caure en les urpes
del virus maligne
que ens ha fet malbé,
mai més!

Oh quaranta anys!
Oh quaranta anys!
qui us ha viscut i qui us veu ara,
que encara anem
coixos d’un peu,
va ser tan forta la febrada.
Vèiem com de grau en grau,
el cas era greu, més greu,
va pujar graó en graó
una infecció.
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Els bruixots per prevenir
qualsevol alteració
ho volien tallar tot,
no et fot!

Sant Democraç…

Tastalunglans!
tastalunglans!
aquell qui del llit se n’aixeca,
quatre-cents grams,
quatre-cents grams,
voldrà sortir al carrer de pressa.
Als bruixots hem demanat,
que ens donin d’alta aviat,
sembla ser que no estan pas
ben disposats.
Mentre tinguin un malalt,
honoraris van cobrant,
per això van receptant,
calmants.

Sant Democraç…

i... va callar

      RE                 LA
I va callar i no va dir res,

i va callar, callar, callar, callar,
RE                               LA
i el van fer callar i no va dir res,
                          RE
i va callar, i no va dir res

    RE                        LA
Manassès era un noi tot eixerit,
     SOL             RE
era fill del segle tretze
     MI7             LA
o catorse abans de crist,
     SOL              RE
li faltava el pa del dia
     MI7            LA
i enfadat va protestar.

i va callar i no va dir res...

(els mateixos acords q a la primera estrofa)

Timoteu era un ciutada romà,
va trovar-se enmitg de guerres
i el volien capità,
se sentia pacifista
i enfadat va protestar

i va callar i ....

l´Adalbert era monjo medieval,
detestava les croades
i dell no en feien cabal,
demanava autonomia
i enfadat va protestar.

i va callar....

En Miquel, un formal treballador
no en tenia prou x viure,
l´explotaven de debò,
treballar més no podia
i enfadat va protestar.

i va callar....

En Ramon un xicot molt cridaner
cantava ben net i clar
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ell mateix volia ser,
els bemolls plens en tenia
i enfadat va protestar.

i va callar....

Mossèn Pau era un capella exel·lent,
treballava les vuit hores,
ell se sentia valent,
no volia privilegis
i enfadat va protestar.

i va callar...

luther king, tots el conexiem prou be,
proclamava els drets de l´home,
i va llançar-se al carrer,
pacifista cent x cent,
ell tambe va protestar.

i va callar....

com veieu, tot cantant el "vacallà"
fins el 15 de septembre
la recepta resultà,
per poder fer-ne concerva
en la faren refrenar.

i ens van fer parlar
i na vam dir res.

L'ampolla i el got

A,E,I,O,U.

Vora la llar de foc
l’ampolla i el got
es posen d’acord
i mimen aquest joc.
Mentre l’ampolla es va
buidant pel seu broc,
ai quin cas!, el got
no està mai ple del tot.

Quin enrenou!
Això és un pou!
No en té mai prou!

Ai, las!, on és el vi del got?

Si no sou gens badoc
veureu que aquest joc
de l’ampolla i got
es juga a més d’un lloc.

Mentre el que penca es va
buidant poc a poc,
hi ha qui es beu el got,
l’eixuga tant com pot.

I al que és a dalt,
el capital
no li fa mal?

Ai, las! Ell és el qui es beu el got.
Ai, las! Ell és el qui se’ns ho beu tot!
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L'Any 2017

     FA       SI
El dia 12 de febrer
FA         DO7
de l’any 2017
    FA                     SI b
totes les veus de la ciutat
      FA        DO7
no parlen de res més,
   SI b                    FA
conten d’un cas que ha passat
SI b         FA
a la maternitat,
DO7                       FA
n’ha nascut un minyó,
   DO7         FA
si és que se’n pot dir minyó.

Els uns diuen que no té nas
i que li falten peus
d’altres que és un marcià
caigut de dalt del cel,
tothom hi fa el seu safareig,
falta informació
i els partits polítics
fan una manifestació.

        DO7               FA
Cansat de tantes queixes
     DO7   FA
l’ajuntament pren part,
      DO7               FA
convoquen els diaris
	DO7		       FA
i es donen detalls necessaris
	     DO7         FA
per a calmar l’opinió.

Resulta que és un xicotet
de mida natural,
cames i peus no n’hi veureu
són rodes de trial,
per mans claus angleses,
per boca un embut
i dins les orelles
ràdio-cassetes li han nascut.

I doncs, qui ha estat la mare,
o el pare del nadó?
el metge va i contesta:
de pares desconeguts
fill de la civilització.
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La cançó del mariners

Per aquesta vela blanca,
lleugera com un anhel
d’entrar sempre mar endintre
i perdre’ns amunt del cel:

Catalunya, pàtria nostra,
vola com una nau,
tens el cel que et fa de sostre
massa ample per ser esclau.

Per la fusta de la barca
que fa olor de bosc sagrat
i sap d’esma les dreceres
i els camins de llibertat.
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Pels dos rems que al batre a l’aigua
hi fan una lluïssor,
com dues ales de plata
que degotessin claror.

Pel Mestral que infla la vela,
que és l’alè del mateix Déu,
i se’ns enduu terra enfora
que ens vol lliures con ens féu.

Catalunya, pàtria nostra,
vola com una nau,
tens el cel que et fa de sostre
massa ample per ser esclau.

La donzella de les roses vermelles

SOL         RE
Un soldat que anava a la guerra
Mim      DO          SOL
tot joiós cantant,
     RE
va trobar una pobra donzella
  Mim     DO        SOL
que estava plorant.
Lam      Mim  LA        Mim
“Què us amoïna, gentil minyona?
Lam      Mim   SI7    Mim
rovellareu el cor plorant”

El soldat deixà la donzella
vora el camí ral,
i amb un dubte sobre l’esquena
encetà un nou cant,
però la tonada no li sortia
sentia una cremor a les mans.

SOL
Aixecà la vista enlaire
   RE
vers el sol ponent,
 Mim
poc a poc les bromes roges
Sim
portades pel vent,
Lam     Mim
es tornaven rams de roses
        SOL RE Mim
de color vermell
Lam  Mim
que posava la donzella
SOL  RE Mim
dintre d’un farcell.

Una aurora de metralla
li va trencar el son,
es tornà vermella la pedra,
la vall i l’horitzó,
Roges bromes que el vent s’emport
vermella la suor del front.

Al capvespre va ensopegar-lo
vora el camí ral,
abatut damunt de la pedra
encetà un nou cant,
però la tonada no li sortia
sentia una fredor a les mans.
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Aixecà la vista enlaire
vers el sol ponent,
poc a poc les bromes roges
portades pel vent,
gotejaven rius de sang
sobre els innocents.

L´any 2017

sol       do
El dia 12 de febrer
sol       re7
de l’any 2017
sol       do
totes les veus de la ciutat
sol       re7
no parlen de res més,
do              sol
conten d’un cas que ha passat
do         sol
a la maternitat,
re7              sol
n’ha nascut un minyó,
               re7       sol
si és que se’n pot dir minyó.

Els uns diuen que no té nas
i que li falten peus
d’altres que és un marcià
caigut de dalt del cel,
tothom hi fa el seu safareig,
falta informació
i els partits polítics
fan una manifestació.

re7                sol
Cansat de tantes queixes
re7                sol
l’ajuntament pren part,
re7                sol
convoquen els diaris
re7                sol
i es donen detalls necessaris
re7                sol
per a calmar l’opinió.

Resulta que és un xicotet
de mida natural,
cames i peus no n’hi veureu
són rodes de trial,
per mans claus angleses,
per boca un embut
i dins les orelles
ràdio-cassetes li han nascut.

I doncs, qui ha estat la mare,
o el pare del nadó?
el metge va i contesta:
de pares desconeguts
fill de la civilització.

Català

L´àvia

Com si el reflex més platejat de lluna clara,
damunt l’onada es vulgués quedar,
així recordo el teu cabell, amiga blanca,
mig amagat pel mocador de cap.

Català
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I es feia estrany venir del llamp de fora via
i acostumar-se al tremolor constant
d’aquella espelma que fent mitja es consumia,
on esperant cor i records s’estan.

I una cançó, que sí, que no,
que tard o d’hora
de la memòria feia un cabdell
i era l’arrel des del bressol fins a la tomba,
llavor escampada pels vuit vents del món.
Ves per on!…

Que lleugera avança la barca
amb la vela inflada per la tonada dels pescadors,
com si fos garbí, com si fos migjorn.
Ves per on!…
Com arrenca i solca la terra,
que la veu trencada va acompanyada d’esquella i bou.
Si no fos pel temps.
Si no fos pel jou…
Ves per on!…
Com si fos ahir
Ves per on!…
Com si el món…

Com si una arada secular l’hagués llaurada
i en cada plec hagués amor sembrat,
qui sap si estrany o enamorat, amiga blanca,
qui sap si lliure o bé forçat, qui ho sap?…

I aquells ullets mig amagats, vellut i vidre,
eixuts per fora, emplorallats per dins,
mirant-me en ells com un infant em quedaria
ahir i demà per endreçar l’avui.

I una cançó, que sí, que no…
(que tard o d’hora)
Ves per on!…
La taverna crida les penes
i la ratafia fa melodies de bon cantar,
quan la boira ve
les cabòries van.
Ves per on!…
Pel rebost, la cuina i la tarda
a la galeria, testa ajupida, sargint mitjons,
mossegant el fil,
murmurant cançons.
Ves per on!…
Que l’amor se’n va
Ves per on!…
Que l’amor se’m fon.

I se n’ha anat del llit estant per no fer nosa
«Al cel amb l’avi»–han dit a l’infant–.
Jo m’he quedat provant de cabdellar una troca
que enjogassat el gat va desfilar.

I una cançó, que sí, que no…

Majka

MAJKA

Tots posem el cor en un estel
si la nit ens espanta
o vestim els nostres ulls de verd
per trobar l´esperança.
I diran que tinc ocells al cap,
és ben cert per això canto
i els dono plena llibertat,
no m´agrada engabiar-los;
ells s´enfilen nit amunt

Català

a cercar un estel;
Petit Príncep,
em recordes Majka

Tota la verdor d´aquell país
en la seva mirada,
una parla dolça i un somrís
i les galtes rosades.

D´ella m´ha quedat un trist adéu,
un dibuix i un poema;
ara és un estel i jo un ocell
amb una pena.

I me´nefilo nit amunt
per cercar un estel.
Petit Príncep,
em rfecordes Majka.

Maria

Maria té un jardí
a prop d’un paradís,
on moren tots els mots,
les cares i els vestits,
Maria té un tresor
que no podrà comprar cap poderós.
L´hi va donar un infant
amb un petit somrís,
el va trobar en el bes
de la més noble nit,
i el va plantar amb la pols
de les sandàlies d’un vell pelegrí.

Voldria ser jardiner de somnis
i a l’hora pelegrí,
amb el sarró ple d’anhels
i de cançons,
voldria ser jardiner
i fer planter d’esperances al jardí,
voldria ser pelegrí
per omplir-ne el camí.

Maria no diu res,
no cal que digui res,
Maria ho sap dir tot,
sense el soroll dels mots,
Maria té l’esguard
posat on el camí és l’horitzó.
Si aneu a visitar
la seva soledat,
porteu-li un puny de pols
de vostre caminar,
i quan sortiu d’allí,
no tanqueu pas la porta del jardí.

Voldria ser jardiner de somnis…

Maria pren la pols
i en fa brollar una flor.
Maria es beu d’un glop
tota nostra suor,
i ens deixa per record,
un nou alè, un bes i una cançó.
I tornarà, de pols,
a omplir-se el nostre cos,
i suarem el feix
de tot el nostre amor,
Maria té un jardí
on dóna fruit la pols
i la suor.

Voldria ser jardiner de somnis…

Català
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Mediterrània

Mediterrània
Joan Crosas / Ramon Estrada

Agonitza la sirena
de la mar Mediterrània

ai, la barca! ai, la vela!
ai, la xarxa, pescador.

Un pastor de la muntanya
ha baixat a consolar-la

ai, la barca...

Ha tombat la Tramuntana i la bonança l´ha pentinada,
un matí de pluja fina l´ha refrescada per despertar-la
i a la nit li fa la vetlla l´estelada.

Agonitza la sirena
de la mar emmetzinada

ai, la barca...

El silenci de les algues
va nuant una mortalla

ai, la barca...

El pastor de la muntanya se´n torna enrere sense l´aimada,
pescador vora la platja mira la barca, mira l´onada,
a la pell del cor hi porta un tatuatge.

Català

Més enllà d´un adéu

MÉS ENLLÀ D’UN ADÉU

Quan l’adéu és a reveure
i el cel és clar,
quan brolla l’herba verda
allà al quintà.
Quan tot just és oblidada
l’última por,
quan l’home porta als llavis
una cançó.

Un company esdevé germà,
un amor esdevé llavor,
i l’infant que et dóna la mà,
tendresa
esdevé força per lluitar.

Quan l’adéu és caminada
i el camí ple
de pols i de petjades
de cants i fets.
Quan el bram de la tempesta
porta la por,
quan l’home llança queixes
sense ressò.

Un company esdevé germà
un sol clam esdevé clamor,
cada mà troba una altra mà,
el poble
esdevé força per lluitar.

Quan l’adéu és una reixa
d’una presó

Català

i els somnis es desvetllen
en la foscor.
Quan el grinyol d’una porta
és l’últim cant,
quan l’home mata l’home
en un instant.

Un company esdevé germà,
un gemec esdevé esperó
i la sang fa bullir la sang,
l’asfíxia
esdevé força per lluitar.

Mots

Quan a escola o bé al carrer
eren mots a flor de pell.
Vaig aprendre a dir:
somni, joc,amic.

Quan em feien recordad cada nom de riu o mar,
vaig aprendre a fer barques de paper.

Confonia joc i guerra,
vidre i pedra, tan se val...
i aprenia sexe, vida i pecat mortal.

Quan bullia al meu cervell la paraula adolescent,
vaig aprendre amor,somnis de colors.

I amb amor i desencant,tancament i soletat,
vaig trobar company,vaig trobar companys.

Aprenguérem terra i poble,
vam entendre llibertat,
i sentirem, tret a l´ aire,
mort, assassinat.

I aprenguem a dir futur,tot dient aquí i avui,
queda molt per a dir, queda molt per a fer.

Cada dia té el seu mot,cada mot és totun món,
hem après cançó i diem cançó.

Català

No ho diguis a ningú

- Jo he vist el rei tot nu,
no puc parlar-ne,
però he vist el rei, segur!
- Has vist el rei tot nu?
- I m’ha semblat robust,
és un home com jo,
és un home com tu.

- Pssst! No ho diguis a ningú

- Jo he vist com menja el rei,
no puc parlar-ne,
però ben cert que era ell.
-  Has vist el rei menjant?
-  I m’ha semblat comú,
puix menjava amb les mans
com hi mengem jo i tu.

-  Pssst! No ho diguis a ningú

- Jo he vist el rei dansar,
no puc parlar-ne.
M’obliguen a callar.
-  Has vist el rei dansant?
-  I m’ha semblat obtús,
se sol entrebancar
com t’entrebanques tu.

-  Pssst! No ho diguis a ningú
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- Jo he vist com canta el rei,
no puc parlar-ne,
pot anar-m’hi la pell.
-  Has vist el rei cantant?
-  I m’ha semblat babau,
puix canta, perdoneu,
amb molta mala veu

-  Pssst! A ningú no ho digueu

Hem vist com seu el rei,
no cal parlar-ne,
puix tots seiem com ell.
Hem vist el rei com seu
i ens ha semblat banal:
sobre el seu cul s’asseu
i és com tothom, cregueu.

- Psssst A ningú no ho digueu!

No us puc dir si plorava perquè plovia

Com els homes valents,
un vailet de fina pell.
Amb quinze anys inocent,
s´allistava mariner.

El vent salat
li enblaquí els cabells,
el mateix vent
que el transportà
de bes en bes
fins a la llar,
a la llar dels seus pares,
malmesa i oblidada.
Els pardals fa temps hi han entrat
i han fet nius arreu
sota del teulat.
Ha tapat la sisterna
un pom de malva verda,
blat salvatge sobre el molí,
ha crescut solemne
damunt la pedra gris.

Amb la malva del pou,
una sopa va escalfar,
i amb el blat va fer un pa,
un pa blanc sense llevat.

Pausadament s´assegué al portal,
i a poc a poc s´anà adormint,
va somniar que era felíç.
Més els somnis s´acaben,
quan el neguit s´escampa,
els records són tan sols records
tot és ple de tosca de tanta pols.
Queda un plat a la taula
i brins de blat salvatge.
Els pardals han tornat a entrar,
s´han menjat el pa
i han fet niu sota el teulat.

Un vellet he trobat
assegut vora el camí,
geperut, cabells blancs
m´ha semblat que estava trist.

Català

No us puc dir si plorava, perquè plovia

Com els homes valents
un vailet de fina pell,
amb quinze anys, innocent,
s´allistava mariner.
El vent salat li emblanquí els cabells;
el mateix vent
que el transportà de bes en bes
fins a la llar,
a la llar dels seus pares,
malmesa i oblidada:
els pardals fa temps hi han entrat
i han fet nou arreu, sota del telat.
Ha tapat la cisterna
un pom de malva verda,
blat salvatge sobre el molí
ha crescut solemne damunt la pedra grisa.

Amb la malva del pou
una sopa va escalfar
i amb el blat va fer un pa,
un pa blanc sense llevat.
Pausadament s´assegué al portal
i a poc apoc s´anà dormint,
va somiar que era feliç,
mes els somnis s´acaben
quan el neguit s´escampa,
els records són tan sols records,
tot és ple de tosca, de tanta pols...
Queda un plat ala taula
i brins de blat salvatge;
els pardals han tornat a entrar, s´han menjat el pa i han fet nius sota el teulat.

Un vellet he trobat, assegut vora el camí,
geperut, cabells blancs;
m´ha semblat que estava trist.
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Onze de setembre

Homes d’aquí, obriu els ulls,
palpeu l’ avui d’aquest país
i bé veureu un poble en marxa,
un poble vell que ha resistit.

Un poble fort que es recupera
de la desfeta dels anys passats,
de la tempesta que l’oprimia
per conquerir les llibertats.
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Pirates de l'oest

Pirates a la costa, armats fins a les dents,
tenim a casa nostra, ai, valga’ns Déu!
No duen barretina i parlen en anglès,
diuen que són marines, pirates de l’Oest.
Se’ns han ficat a casa i fan de guardians
de les barres i estrelles de l’oncle Sam.

Com noves ciutadelles a cada quatre pams
han instal.lat casernes com catedrals,
amb bombes i metralla vigilen per la pau,
ja ho feia així el Cèsar, però a cops de pal.
I vetllen per la dreta, les multinacionals,
el dòlar i l’or negre i el capital

Dalt del Turó de l’Home i dalt del Puig Major,
a Ciutat de Mallorca, a Roses i Maó,
a Pals i a Tarragona i a Barcelona , ai Déu!,
a Guardamar i Aitana, a Benidorm i a Reus,
a Ciutat de València, Figueres i al Montgrí,
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a Colombrets i Sóller i dalt del Puig Pení,
a Codolar i S’Enclusa i al bell mig d’Alacant
s’han instal·lat pirates: Americans!

Plany, de Salses a Guardamar

Plany, de Salses a Guardamar
(Josep Huguet / Esquirols)

Una cosa ens uneix ara
de Salses a Guardamar:
formigó, sorra i ciment,
una cinta vora el mar.

De Colliure a Vacarella
la claror enterbolida,
d´Alacant a Sa Riera
la mar resta sense vida.

De la Garrotxa a la Segarra
un solc i una ferida,
de Setcases a Viella
s´especula sense mida.

Del Conflent a l´Alcoià,
de Menorca a la Marina
entre boscos mig cremats
ja només s´alcen garrigues.

i d´Ascó i de Vandellòs
mil engrunes quedaran,
cap a Amposta i Vinaròs
el petroli a la mar sura.

A Barcelona, tot fum
a Tarragona, poca aigua,
a Sagunt no es veu el sol,
a València no pas gaire.

Una cosa ens uneix ara
de Salses a Guardamar...
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Refranys

REFRANYS
Cançó n’és dictada
per fer-ne enrenou,
refranys de poetes
d’anyades de jou,
licor d’herba bona
que no arregla res,
però que ajuda
a sentir-se despert.

Qui té les mans netes
no guanya diners,
ni títols, ni finques,
ni wiski escocès,
ni té parenteles
a l’ajuntament
que li engreixin
el compte corrent.

Si l’amo té l’arbre
i tu l’aixadell,
i vols partir peres
escolta el consell:
ja cal que vigilis
el repartiment,
o aniran les madures per a ell.

Català

A bona pastura
no hi calen reixats,
ni gossos d’atura,
ni cledes de pas.
Hom estima la prada
pel bon pasturar
i no pas per estar-hi tancat.

D’allò que sembraves
molt més colliràs,
descompta les mermes
pel temps i els pardals,
una part va per a l’amo,
l’església o l’estat,
poc que queda ho malvens al mercat.

I aquells que s’ajupen
el cul posen bé,
per rebre les marques
del millor ferrer,
talment ferradures
o nobles escuts
d’un marquès, d’un baró, o d’un ruc.

Sentir com s’expliquen
els homes de lleis,
que xerren i xerren
per a no dir res,
seria, cregueu-me
tan encisador,
si no hagués d’estar al peu del canó.

Amb sol i serena
s’han fet els refranys,
són eines antigues,
són eines d’enguany,
licor d’herba bona
que no arregla res
però que ajuda
a sentir-se despert.

Riu ennlà

És el vent insistent
qui m’empeny riu enllà
i jo sóc el vaixell que de temps
va avançant engrescat.
I me’n vaig proa  al vent
riu avall cap al mar
perquè sé que és allà
on la nau
vastament pot surar

I malgrat que mil troncs
van barrant el meu pas
jo constant lluitaré
per poder navegar amb llibertat

Sé quin és el desig
enyorat del país,
que ha viscut temps i temps
trepitjat,
sedejant llibertat

I ha estat sempre l’esforç
l’únic pa del seu cos,
perquè sap que és així
com avui
florirà el blat d’ahir.

I malgrat que mil pors
van barrant el seu pas
ell constant lluita ferm
per poder fer i parlar amb llibertat

Català
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Rondalla

No trobareu cap rondalla
com la que us vull fer saber,
perquè aquesta n’és sortida
de sota el meu barret.
No trobareu cap rondalla,
com la que us vull fer saber.

Com que eren dies de festa
a la vall de Bonoreig,
dels pobles de la comarca
baixaven tots a l’aplec.
Balleu fadrins i fadrines
que això plau a Sant Avet!
Cada pas de dansa
feia encendre el roig
de galtes lluentes
gotes de suor,
com un riu de saba
que regava el cos
tímides donzelles
esclataven com flors,
mentre s’enlairaven
dèries de fadrins,
un pastor dictava
corrandes i rodolins.
I seguint amb la tradició
cadascú plantava un arbre,
per honorar sant Avet
patró de Bonoreig.
Mai cap nom no fou tan escaient,
ni senzilla la seva gent.

Per qui busqui tres peus al gat,
les rondalles són rondalles,
si ara us sembla realitat
serà casualitat,
però el confrare que ens ha escoltat
cal que prengui un brandó  ben llarg.

Si és fràgil la senzillesa
enmig de gestos banals;
tan fràgil fóra l’arbreda
al ritme de mil destrals,
com fràgil serà la terra
al ritme del capital.
Els savis ho descobriren
i al rei ho feren saber,
que a sota d’aquella terra
hi havia un tresor d’argent;
les arques sempre són buides,
quan falten raons de pes…

Van tallar l’arbreda
per fer-ne vaixells,
i amb l’argent moneda
per comprar taulells,
de fusta estrangera
que és més adient,
per a vendre exòtics perfums
i mirallets,
bosses d’alegria,
bidons de coloret,
coixins per migdiades
i caixes de mort d’avet.
I així ho canta mal afinat
un pastor sense ramada:
«Arribaren amb destrals
una gent de parla estranya,
que arrencaren les arrels
de les persones i els arbres.»

Pel qui busqui tres peus al gat…
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Rústic-camp

RÚSTIC-CAMP

Quatre cases, una església,
uns horts i un ramat,
el paisatge és molt típic
i es respira aire sa,
però arriba el diumenge
i com un màgic, encant…
rústic-camp, rusti-cum,
societat de consum
i el ramat al corral.

Ja són aquí, ja han arribat,
au, noia endreça el taulell,
que aquesta gent de ciutat
hem de deixar ben contents,
negoci clar, negoci net,
i amb una mica de sort
ens ompliran el calaix,
deixaran net el rebost.

“Desde luego” “que vaya”,
“y sin embargo”, “ya ves”,
li dirà donya Montse
al senyor Lluquet,
“que de fonts de cultura
el món n’està ple”,
i un pastor que els escolta,
ben oberta la boca,
pensarà… és ben cert…

Quan el dia s’acaba
cada ovella al seu corral,
l’una darrere l’altra
amb les mans al volant,
i lluny deixen quatre cases
que el rebost han buidat,
rústic-camp, rusti-cum,
societat de consum
ja han omplert el calaix.

A l’endemà, de bon matí,
l’un pujarà a l’autobús,
l’altre traurà el seu ramat,
s’hi tombarà el més gandul
i a poc a poc, com vergonyós
envermellit surt el sol,
tant si ets pastor com burgès,
un ocell emprèn el vol…

Català

Si

SI

Si t’aguantes ferm en el teu lloc quan al voltant
trontollen i et diuen boig.
Si la fe que tens et van negant
i saps excusar els seus dubtes.
Si esperant no deixes que l’espera et cansi mai.
Si prens mesura a l’anhel.
Si qui t’ha enganyant no rep engany,
ni qui t’ha odiat, rancúnia.

Si ets un bon jan, sense l’afany
de ser millor en aparença.
Si tot parlant no vas inflant
tot el que saps i deleges.

Si t’alliberes al somni i el simni no t’esclavitza.
Si penses i el pensament
no et posa morral ni brida.
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Si el triomf trepitges o et trepitja el daltabaix
i amb cap dels dos do vols joc.
Si pots fer sentir el que tu has cantat
quan amb boca falsa ho canten.
Si a la sort d’un dia jugues tot el que has guanyat
i en perdre prens nou alè,
bo i recomençant la feina
amb les mateixes eines.

Si el nervi tens i el cor fidel
no t’abandonen quan lluites,
i aguantem ferms, del cos malmès,
tota la força del muscle.

Si camines entre els pobres i
pots fer-ho tal com ets.
Si amb un rei mantens conversa,
i ell és ell i tu ets qui ets.

Si no et fa ferida cap paraula ni cap gest.
Si et dónes tal i com ets.
Si fas del minut seixanta brins
amb la teva pròpia saba.

tot el que veus, tot el que sents,
tot el que palpes és terra,
pren-la fill meu, que n’ets l’hereu,
seràs un home de veres.

Si canto les penes

SI CANTO LES PENES (Pop. Australiana / Ad. A. Jané)

Adéu a la terra estimada,
adéu a la meva gent,
vaig dir adéu a les valls i muntanyes
on tots junts ho passàvem tan bé.

Si jo canto les penes , les penes,
si jo canto les penes se’n van,
si jo canto se’n van i se’n vénen
com ho fan les onades del mar.

Si pogués anar lleuger com la tórtora
volaria amb les ales al vent,
tornaria al costat de la meva amor,
no partiria mai més.

Si jo canto les penes, les penes...

Català

Si canto les penes se´n van

Adéu a la terra estimada,
adéu a la meva gent,
vaig dir adéu a les valls i muntanyes
on tots junts ho passàvem tan bé.

Si canto les penes, les penes,
si canto les penes se´n van,
si canto se´n van i se´n vénen
com ho fan les onades del mar.

Si pugués anar lleuger com la tórtora
volaria mab les ales al vent,
volaria al costat de la meva amor,
no partiria mai més.

Català

Si jo canto les penes, les penes...

Sobre teulades

 RE   SOL      RE
M’he mirat en els teus ulls
SOL       LA          RE
per trobar el meu infant,
      SOL  RE
agafar-lo de la mà
SOL     LA       RE SOL RE
i fer camí somniant.

LA7          RE
Volarem sobre teulades
Sim     FA#dis7      Mim
avui no ens farà mal,
   SOL   LA         RE
però demà trepitjaré a terra
Sim   SOL LA LA7       RE
com ho mana la gent gran.

M’he mirat en els teus ulls
i m’han enlluernat,
tot clareja, alcem les mans,
l’infant ha despertat.

“Guaita el sol, que ja és de dia”
em dirà la gent gran,
si els teus ulls demà retrobo,
avui no em faran mal.
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Són els teus ulls

Són els teus ulls
un pou profund,
ple de misteris
i de secrets,
jo pescador
infatigable
que en ells enfonso
els meus ormeigs.

Són els teus llavis
la deu més fresca,
descans d'oasi
en ple desert,
jo pelegrí
insaciable
que en ells amaino
la meva set.

Són els teus pits
la brasa encesa,
ardent foguera
que tot ho encén,
jo caminant
que per geleres,
fred i tempestes
m'ha dut l'hivern.

I els teus cabells
obscura arbreda,
un laberint,
un bosc espès,
jo sóc l'infant,
el noi intrèpid
que fent dreceres
en ells es perd.
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Sortiu a peu

Quan desperteu
d’un cop de llum,
que s’ha filtrat pels finestrons,
que no us deturin càlids llençols,
que sigui fresca l’aigua del pou.

I aquest camí
que feu a peu,
el vostre anhel el faci pla,
i les petjades que deixareu
siguin històries que en el camí escriviu.

Nimfes, guarnint els boscos
us saludaran,
sàtirs amagats, burles us faran,
us envejaran.

Quan escolteu
la pròpia veu,
sigui el silenci generós,
que nos us deturin dubtes i pors,
que en cada feta deixeu llavor.

I el vostre braç
arribi amunt,
per abastar-ne el fruit més alt,
i que blanquegin vostres cabells,
amb la saviesa del camí fet a peu.

Ninfes, guarnint els boscos…

Quan descobriu
que us adormen amb blocs de ciment,
desperteu vostra gent i sortiu a peu.
Si us adoneu
que us adormen i maten els rius,
desperteu vostra gent i soriu a peu.

Quan sapigueu
que us adormen i cremen el bosc,
desperteu vostra gent i sortiu a peu.
Quan descobriu
que us adormen amb càlids sofismes,
crideu vostra gent i sortiu a peu.
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Tanmateix, serenament

Tanmateix, serenament,
convé desfer la trena,
que empresona en els cabells
olors de la infantesa.
Que alliberin els vents
el mal somni.

T’han volgut brodar un destí
amb punt de cadeneta,
i han plantat espantaocells,
per preservar-te verge.
Que la por de volar
no t’enterri.

Tots, tanmateix,
qui més qui menys
som del mateix tremp.
Forja de braus,
forja de bens,
forja de verges prudents.
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Forja de bens,
forja de braus,
forja de mascles com cal.

Subtilment i a poc a poc
ens han tallat les ales,
i hem cregut que no som bons
per emprendre volades.
Que alliberin els vents
l’ancorada.

Bé caldrà que fem un lloc
enmig de tanta nosa,
i aprenguem a poc a poc
a fer la nostra història.
Que la por de volar
no ens enterri.

Tots, tanmateix…

Terra, que de dona tens el nom

Fred, vaig deixar el meu nom escrit,
com el rastre d’un conill,
blancs desembres.
Març, per entendre altres camins
m’han trobat sense sentits,
primaveres.
Juny, ja no tinc la falç al puny,
palla vella, graner buit
i el boll que balla per una ventada.
Vent, no t’enduguis els colors,
primaveres de tardors,
se’m despullen.
Neu, qui trobés repòs.
Març, no em marceixis gaire.
juny, si tot se m’esmuny,
qui m’obre una porta?
Tu, que de dona tens el nom,
a la falda guarda el son,
que el meu pare hi dorm.

Fum, entre cendra, foc somort,
esperant com un record,
tramuntanes.
Plany, que una pluja de llevant,
truca als vidres de l’infant
i el fa un home.
Foc, de llenya adolescent,
que Sant Joan no té creixent,
les noves llunes no creuen en bruixes.
Vent que arrossega simplement
i al reixat dels impotents,
t’abandona.
Neu, qui trobés repòs.
Març, no em marceixis gaire,
Juny, si tot se m’esmuny,
qui m’obre una porta?
Tu, que de dona tens el nom,
a la falda guarda el son,
que el meu pare hi dorm.
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Torna Serrallonga

        La m      DO
Del cor de les Guilleries
     SOL           Lam
sortira un gran espetec
        SOL            Lam
que ens farà ressons de guerra
        MI7         Lam
a les parets de Tavertet.
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Des de Sau a La Cellera,
des del Far al Matagalls,
el trabuc d´en Serrallonga
tornarà als amagatalls.

Torna, torna Serrallonga,
que l´alzina ens cremaran,
que ens arrencaran les pedres,
que la terra ens robaran.

Tot baixant de Collsacabra

Tot baixant de Collsacabra
hi ha una petita taverna
amb tre o quatre excursionistes
a la llum d’una llanterna.
D’aquests quatre bordegassos
un n’hi ha que no carbura,
vol sortir de matinada,
és tossut com una mula.

“Mestressa, jo vull ratafia.
I una droga-cola, per a mi
Porteu-me una aspirina,
Demà hem de fer camí”.

El diàleg que mantenen
ens el priva la censura.
Cadascú que s’ho imagini,
contemplant-se la natura.

Si passeu per Collsacabra
i hi trobeu una taverna,
no deixeu de fer la tassa
a la llum d’una llanterna
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Tot depèn

TOT DEPÈN

No serem, no serem moguts…(bis)

Tot depèn (6) del vent
Tot depèn, tot depèn.

De quin color és la pell de Déu…

Vull ser lliure, vull ser lliure…

“Donde están las llaves”…

La caca de la muntanya no fa pudor…

Tot depèn (6) del vent
Tot depèn, tot depèn.
Si no fos (6) pel vent,
Tot depèn d’on bufa el vent.
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Vianant

Vianant.
Te’n recordes de l’herba del prat,
quan jo era font fresca
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i sabia cantar?
O de quan tu saltaves per
un corriol
i jo t’empaitava entre
pedres i gorgs
o de quan acollia el teu cos adolorit,
o de quan et calmava la set del camí…?

Vianant no m’oblidis
si tens un destí,
camí vol drecera,
té pressa el camí…
A baix a la plana
m’espera dissort,
la febre dels homes,
l’oblit i la mort.

Vianant que et detures
a veure passar
la lenta agonia
d’escumes i fang,
si el fill et demana
la història d’un riu,
no oblidis la teva
si encara et sents viu.

Vine l´amor

Aquesta nit m’ha visitat l’ocell del vent,
i m’ha raptat tament un lladre silent.
Ses ales negres m’han alçat damunt del temps,
on regna el somni viu i transparent.
I he vist fileres de voltors en processó,
i l’esquelet d’una masia a l’horitzó,
xiprer de pedra, color verd, llum de neó,
terra oblidada, tomba sense nom.

Vine l’amor i fes-me companyia,
no vull que el somni dormi al meu costat,
que ens farà esclaus de la més gran follia,
dia a dia, nit a nit, pas a pas.

El bosc cruixia al pas d’un cranc negre i lluent,
al seu darrere el rastre estèril del foc,
i un esvalot de becs i plomes a l’excrement,
remor i petjada de l’intel·ligent.
I he vist profetes mig colgats en el ciment,
clamant al vent fins empassar-se la veu,
enmig l’estrèpit dels voltors, eixordador,
terra enfollida on morim tu i jo.

Vine l’amor i fes-me companyia…

Vine l’amor i omple de vida el meu recer,
sóc terra fèrtil, forta  i tendra, pariré,
el nostre crit serà el silenci de la llavor,
eina esmolada, muscle en tensió.
Vine l’amor i fes-me companyia…
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Volem més pa amb oli

Volem pa amb oli,
pa amb oli volem
Volem pa amb oli,
pa amb oli volem.
Volem pa amb oli,
pa amb oli volem,
si no ens el donen ,
si no ens el donen
ens el prendrem!

Si repasseu la història

Català

Pàgina 595 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Esquirols

ben clar comprovareu
que demanar pa amb oli
és més vell que anar peu.
Temps era temps cantàvem,
cantàvem xics i grans,
tot fent la botifarra
als exèrcits romans.

Omnes volumus
Oleum et panem (ter)
et si non dabunt, et si non dabunt
robatorem!

En temps del rei en Jaume
teníem pa al graner;
mai no ens faltava l'oli,
podíem fer i desfer.
Fins que el duc d'Olivares
va armar un sagramental
i els segadors cantaren
tot aixecant les falç.

Volem pa amb oli...

L’any mil set-cents catorze
Felip Cinquè el Borbó
que no estava per orgues
va vedar la cançó.
La gent, però no oblidava
les antigues cançons
i a can Felip cantava
baixant-se els pantalons:

Volem pa amb oli...

En lloc d'aquest Pa amb oli,
que tan hem mantingut,
que el Cara al sol cantéssim
volgué en Franco, orellut (cornut)!
I hi ha qui diu encara
que ens hem d’harmonitzar,
i és que no tenen barra.
Diguem clar i català:

Volem pa amb oli...

Estopa

Apagon

Que si contara el tiempo
que paso mirando al techo
pensando en ella yo me emborracho
saco provecho soy un muchacho
muy decidido y satisfecho.
No pensaria que no la quiero,
que paso de ella,
que nunca es para mi lo primero,
no pensarias que es la mas bella
del mundo y parte del extranjero
y si me encuentro con ganas de verla
trepo por los alambres
que tiene la verja,
salto volando hasta tenerla cerca
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y si me cruzo de cara con ella
parecen que se apaguen
todas las estrellas,
un apagon
no se que tiene en la cara
que se me borra hasta la mirada,
no se que tiene en la boca
cunado me besa el alma me roza
con el corazon
que tiene en los ojos
cuando me miras me vuelvo loco
que si contara ella
las mañanas que salgo buscarla
no pensaria que soy un don nadie
cuando me cruzo con su mirada
es que a mi se me cruzan los cables
que la alegria es
como una bolsa de golosinas
que no es eterna,
que se termina
pero mi amor es
que es de otro planeta
que nunca se le acaban las pilas
y si me encuentro con ganas de verla
trepo por los alambres
que tiene la verja,
salto volando hasta tenerla cerca
y si me cruzo de cara con ella
parecen que se apaguen
todas las estrellas,
un pagon
no se que tiene en la cara
que se me borra hasta la mirada,
no se que tiene en la boca
cunado me besa el alma me roza
con el corazon
que tiene en los ojos
cuando me miras me vuelvo loco
y por la tarde
me pongo a su sombra
me quito el sombrero
y lo que no quiero
es que el sol se ponga
entonces yo me duermo tranquilo
si le robo un beso
de su boca
y si hace buen tiempo...
que si hace buen tiempo
me doy un garbeo
que hace mucho tiempo
que ya no la veo
me encuentro cruzando
las puertas del cielo
no me cuesta nada
no me corto un pelo
quiero torear
y si me encuentro con ganas de verla
trepo por los alambres
que tiene la verja,
salto volando hasta tenerla cerca
y si me curzo de cara con ella
parecen que se apaguen
todas las estrellas,
un apagon

Destrangis In The Night

Si sigo jugando palmo
si me planto
soy un mierda
si te miento no me engaño
si te olvido, tu te inventas

Si te arranco tu me explotas
si te pruebo me envenenas
yo me emborracho
y tu me potas
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si yo freno, tu no frenas

Y esa risilla que
se cuela, se cuela
secuelas que deja la primavera
y esa mirada que
provoca provoca
que para el tiempo
en mi reloj de arena
si yo me voy por ahi
de noche en vela
corazon con caparazon
de rocas
destrangis in the night
me da la vena

Prefiero irme a los infiernos
si no te como la boca

Que me va a dar un cataplasma
si te acercas
desde lejos
me va a detener la pasma
si te robo
del espejo

Hay un agujero negro
en el cielo de tu boca
dejame meterme dentro
pa que no te sientas sola

Y esa risilla que
se cuela, se cuela
secuelas que deja la primavera
y esa mirada que
provoca provoca
que para el tiempo
en mi reloj de arena
si yo me voy por ahi
de noche en vela
corazon con caparazon
de rocas
destrangis in the night
me da la vena

Prefiero irme a los infiernos
si no te como la boca
me enciendo un mcafly
coloca, coloca

Fuente de energia

son las 4 de la tarde,
amanece un nuevo día.
ya no te hablas con casi nadie,
por culpa... ¡ay! de tu melancolía.
dicen que son tus colegas
los que te llevan por la mala vida.
pero es que tu eres la oveja negra
y que tu solito te lías.
vas a trancas y a barrancas
sales de tu porteria.
porque últimanente ya no se te levanta,
porque estas hecho una porquería,
porque te me apareces como los fantasmas,
como una mala melodía.
las palabras se te atrancan,
si te registra la policía.
por lo menos reconoce cual es
tu fuente de energia.
que siempre te imaginas el mundo al revés
una cárcel sin salida
una manera tonta de pasar con pena y sin gloria
pero ya a nadie le importa,
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como acabará tu historia.
son las 12 de la noche
comienza ya tu cacería
porque tu ya no te escondes,
por culpa... ¡ay! de tus ansias de alegría.
dicen que son tus colegas
los que te llevan por la mala vida.
pero es que tu eres la oveja negra
y que tu solito te lías.
vas a trancas y a barrancas
sales de tu porteria.
porque últimanente ya no se te levanta,
porque estas hecho una porquería,
porque te me apareces como los fantasmas,
como una mala melodía.
las palabras se te atrancan,
si te registra la policía.
por lo menos reconoce cual es
tu fuente de energia.
que siempre te imaginas el mundo al revés
una cárcel sin salida
una manera tonta de pasar con pena y sin gloria
pero ya a nadie le importa,
como acabará tu historia.
vas a trancas y a barrancas
sales de tu porteria.
porque últimanente ya no se te levanta,
porque estas hecho una porquería,
porque te me apareces como los fantasmas,
como una mala melodía.
las palabras se te atrancan,
si te registra la policía.
por lo menos reconoce cual es
tu fuente de energia.
que siempre te imaginas el mundo al revés
una cárcel sin salida
una manera tonta de pasar con pena y sin gloria
pero ya a nadie le importa,
como acabará tu historia.
tu fuente de energia
tu fuente de energia
tu fuente de energia

luna lunera

POr que se me va
toda la fuerza por la boca
quye me condena y se equivoca
sin poderlo remediar

Por que no puedo pensar
por que la luna se ha vuelto loca
ya no me quiere ya no me toca
luna lunera por que te vas

Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo
que siempre habia nublado el cielo
y amenazava tormanta y que sabe menta
porque ya no escribo ni cuando quiero ni cuando puedo, porque yo ya no soy el primero

Por que me suenan tan mal
todas las cuerdas de mis deseos
por que hoy te veo y hoy no te veo
porque no te estas quieta

Y por que soñas, por que soñar ya no es bonito ni feo, porque va siendo lo ultimiyo, lo
ultimito, lo ultimito que queda

Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo
que siempre habia nublado el cielo
y amenazava tormanta y que sabe menta
porque ya no escribo ni cuando quiero ni cuando puedo, porque yo ya no soy el primero

Parate a pensar, pensar para que tus pensamientos
sirvan de hoguera donde yo me quemo por fuera
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y tu por dentro
que no te queda tan mal, ese bonito vestido negro
lo que me pasa esque si te quitas la ropa, vuelo, vuelo, vuelvo, vuelo

Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo
que siempre habia nublado el cielo
y amenazava tormanta y que sabe menta
porque ya no escribo ni cuando quiero ni cuando puedo, porque yo ya no soy el primero

Mi Primera Cana

En mi primera cana
puso su grano de arena
don Joaquín Sabina
y don Pancho Varona
nostalgia gatuna
que huele a mi cuna
no se si de broma
no se si me abruma

En mi primera guerra
casi veo las estrellas
pero solo vi un cielo
cubierto de nubes negras
me quedo con las ganas
de subir a la luna
te busco en mi almohada
te pierdo en mis dudas

Como dijo Jack el Destripador
vamos por partes
solo oigo el despertador
y vivo en un profundo martes
vamos a ver lo que hacemos
ultimamente no nos miramos
solo nos escondemos

Me persigue la tuna
me escape de la trena
hasta el alma me suda
porque me queman las venas
cumpliendo condena
yo estoy en ayunas
vistiendo mis penas
con palabras desnudas

Luego me revuelco
sobre la arena fina de tu desierto
y despues me engaño
yo ya no se lo que en verdad es cierto
pasaran los años y yo
me agarrare a ti como un clavo ardiendo
luego yo te incentivo
con este cheque de amor
que yo te escribo

Como dijo Jack el Destripador
vamos por partes
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Ojitos Rojos

Canto como ladran los perros
ladro como cantan los hombres
vivo como el protagonista de un entierro
y muero en la boda
de un espermatozioderrocho
cheques sin fondo
y bebo solo
por ser abstemio
sufro como el último premio gordo
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gozo como el último gordo sin premio
y te veo
con los ojos cerrados
te sueño
con los ojos cerrados
subo al cielo
con cien mil pecados
y rezo para bajar al infierno

Me rajo si me ojeas
de reojo
de lejos me cojo una jarra
y me mojo
que mis ojitos rojos se ponen
me rajo si me ojeas de reojo
de lejos me cojo una jarra
y me mojo
que tus ojitos rojos me ponen

Trabajo en pensar un gran pensamiento
pienso en trabajar en un gran trabajo
lloro como el último hombre de hierro
y me troncho como en recien castrado

Cobro dinero negro de droga
pago dinero blanco a un camello
que un pez en el agua
como yo no se ahoga
si no tiene la soga al cuello ¡si!

Desato el nudo de tu garganta
te ato a la pata de la cama
me entierro en el horno de tus mantas
y desntierro mi hacha de guerra afilada

Me rajo si me ojeas de reojo
de lejos me cojo una jarra y me mojo
que tus ojitos rojos me ponen
me ponen porque tu estas muy buena
y mi cabeza es muy mala
porque a veces no piensa
a veces se atabala
a ratos va a oscuras
a ratos se aclara
confundo los bolos con las balas
me fundo con la funda
de la guitarra
me callo y lo digo todo
y abro el pico y no digo nada

me rajo si me ojeas de reojo...

Tragicomedia

yo que vivo en la luna
quiero darte mi granito de arena
tú vives en una laguna
de la noche prisionera
de risas inoportunas,
llantos que valen la pena,
cárceles de amragura,
palabras que son cadenas
¿por qué no cumples
tu condena de noches en vela?
que yo soy tu trena
si tú eres mi novela
yo soy tu tragicomedia
me subes como la espuma
yo bajo por tus caderas
si me subes a la luna,
verás una luna llena
y tus ojos me miraron
y la luna se cayó del cielo
y tus palabras me hablaron
aunque últimamente no te entiendo
pero me pongo tan malo
cada vez me roza tu pelo
casi como un bicho raro
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una especie nueva de insecto
que no, que no, que no
por eso piensa que soy un sueño
sueña que pienso
mandame un beso
llámame un día de estos
estoy en el metro sin cobertura
y en la parada de tu cintura
y alégrame esta triste figura
cuéntame un cuento, dame locura
porque si no luego me lo invento
pero me pongo tan malo
cada vez que me roza tu pelo
casi como un bicho raro
una especie nueva de insecto
que no, que no, que no
y si tengo que morirme
que me muera en primavera
pa poder echar raices
y vibir siempre a tu vera
y si tienes que marcharte
llévame en una maleta
yo prometo no pesarte
tu procura no perderla
y tu ojos me miraron
y la luna se cayó del cielo
y tus palabras me hablaron
aunque últimamente no te entiendo
pero me pongo tan malo
cada vez me roza tu pelo
casi como un bicho raro
una especie nueva de insecto
que no, que no, que no
por eso piensa que soy un sueño
sueña que pienso
mandame un beso
llámame un día de estos
estoy en el metro sin cobertura
y en la parada de tu cintura
y alégrame esta triste figura
cuéntame un cuento, dame locura
porque si no luego me lo invento
pero me pongo tan malo
cada vez que me roza tu pelo
casi como un bicho raro
una especie nueva de insecto
que no, que no, que no

tu calorro

fui a la orilla del rio
y vi qe estabas mu sola
vi qe te abias dormio
vi qe crecian amapolas

en lo alto d tu pecho
tu pecho esta en la gloria
yo me fui pa ti derecho
y asi entraste en mi memoria

tu me vendiste los ojos
yo te qitaba la ropa
pa paloma qe cojo
vuelo a la pata coja

tu ibas abriendo las alas
yo iba cerrando la boca
tu eres de esas qe no paran
y el calor poqita ropa

tu perfume es el veneno
qe contamina el aire qe tu pelo corta
qe me corta asta el aire y el entendimiento
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porqe es la droga qe vuelve mi cabeza loca

y despues me qede dormio
en una cama mas dura qe una roca
soñando qe aun no te as ido
soñando qe aun me toca

y el sol se va sonrojando
porqe la noche le va cayendo
los pajaros van llegando
los arboles tienen sueño

sus hojas ya se an cansado
me aguantan tanto el invierno
y yo sigo aqi a tu lado
asta qe me lleve el viento

de luto se pone el cielo
qe viene con nuves negras
sera porqe tiene celos
de qe esta noche te tenga

qe oscuro se esta aciendo
echale leña a la hoguera
la hoguera de sentimiento
qe arde siendo a tu vera

tu perfume es el veneno...(3 vegades)

VACACIONES

Cerebros perdidos buscan cabezas vacías
letras callejeras buscan canciones normales
versos consentidos como se cruzan dos vías
frases zalameras que parecen especiales.
Esta frase célebre busca una boca muda
ciegos que se ponen buscan casa con ventana
muñecos de pesebre borrachos como cubas
princesas que siempre se reconvierten en ranas.

Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de Enero
porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero.
No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo
y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa´l pueblo.
Y si nos quedamos con las ganas
ponme el sello en la mano que vuelvo mañana,
vuelvo mañana temprano.
Que cualquier día es fin de semana
igual que en las vacaciones de verano,
yo con pantalón de pana con este solano.

Mentes cautas para mentecatos supinos
que siguen la pauta como buenos vecinos;
palabras que se traban bajo efecto del vino
frases maljuradas que marcan tu destino.
Mi vecino farlopero tiene un padre madero
no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero,
que casi siempre le toma el pelo.

Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de Enero
porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero.
No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo
y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa´l pueblo.
Y si nos quedamos con las ganas
ponme el sello en la mano que vuelvo mañana,
vuelvo mañana temprano.
Que cualquier día es fin de semana
igual que en las vacaciones de verano,
yo con pantalón de pana con este solano.
Y si nos quedamos con las ganas
ponme el sello en la mano que vuelvo mañana
vuelvo mañana temprano.
Que cualquier día es fin de semana
igual que en las vacaciones de verano,
yo con pantalón de pana con este solano.
Y si nos quedamos con las ganas
ponme el sello en la mano que vuelvo mañana
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vuelvo mañana temprano.
Que cualquier día es fin de semana
igual que en las vacaciones de verano,
yo con pantalón de pana con este solano.

Tiempo,
tiempo lo que nos falta es el tiempo
yo te lo cuento con argumento
el tiempo es lo que nos falta
lo que no sobra nunca
siempre es el tiempo
tiempo lo que nos falta es el tiempo
yo te lo cuento sin juramentos
el tiempo es lo que nos falta
lo que no sobra nunca
siempre es el tiempo

siempre es el tiempo....

Vino Tinto

Hay pistolas...que descargadas se me disparan
todos los relojes me separan
y no me encuentro ya ni en la cama

Amapolas...son los suspiros de tus escamas
que son los tiros que dan al alma
si quieres verme estoy en las ramas

Fijate un objetivo distinto,
que soy como un vino tinto
que si me tomas en frio engaño
y con los años me hago mas listo, cariño
tomame calentito a tu ritmo
que soy como un viño añejo
hace ya tiempo me ando buscando
y nmo me encuentro ni el el espejo

Porque no hay olas
en este mar que tu ves en calma
tu eres el pez que muerde mi cola
yo soy un pajaro y tu la rama

SI estamos a solas, tartartartartartamudeo y no son todas
yo nunca miento por las mañanas, andate al loro a ultima hora
yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza
a veces voy un poco de palo, tu eres mi puzzle y yo soy un pieza

Pero tu cuerpo es un ecandalo
hay un demonio que siempre me dice prueblao
y un angelito que me dice quieto y reza
a quien le hago caso de los dos

Fijate un objetivo distinto,
que soy como un vino tinto
que si me tomas en frio engaño
y con los años me hago mas listo, cariño
tomame calentito a tu ritmo
que soy como un viño añejo
hace ya tiempo me ando buscando
y no me encuentro ni el el espejo

Recapacita, no vayamos a perder la cabeza
porque esta es nuestra primera cita
y yo ya llevo unas diez cervezas
no se s me incitas o me incito yo por naturaleza
niña lo que se da no se quita
i lo que te quitas, ahi se queda morena

Fijate un objetivo distinto,
que soy como un vino tinto
que si me tomas en frio engaño
y con los años me hago mas listo, cariño
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tomame calentito a tu ritmo
que soy como un viño añejo
hace ya tiempo me ando buscando
y nmo me encuentro ni el el espejo

Eu4ya

Sara perche ti amo

Che confusione
Sara perche ti amo
E un emozione
Che cresce piano piano
Stringimi forte
E stammi piu vicino
Se ci sto bene
Sara perche ti amo

Io canto al ritmo
E dolce il tuo respiro
E primavera
Sara perche ti amo
Cade una stella
Ma dimmi dove siamo
Che te ne frega
Sara perche ti amo

E vola vola si sa
Sempre piu in alto si va
E vola vola con me
Il mondo e matto perche
E se l’amore non c’e
Basta una sola canzone
Per far confusione
Poi e dentro di te

E vola vola si sa
Sempre piu in alto si va
E vola vola con me
Il mondo e matto perche
E se l’amore non c’e
Basta una sola canzone
Per far confusione
Poi e dentro di te

(Sara perche ti amo)

Ma dopo tutto
Che cosa c’e di strano
E una canzone
Sara perche ti amo
Se cade il mondo
Allora ci spostiamo
Se cade il mondo
Sara perche ti amo

Stringimi forte
E stammi piu vicino
E cosi bello
Che non mi sembra vero
Se il mondo e matto
Che cosa c’e di strano
Ma tutto e matto
Almeno noi ci amiamo

E vola vola si sa
Sempre piu in alto si va
E vola vola con me
Il mondo e matto perche
E se l’amore non c’e
Basta una sola canzone
Per far confusione
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Poi e dentro di te

E vola vola si sa
Sempre piu in alto si va
E vola vola con me
Il mondo e matto perche
E se l’amore non c’e
Basta una sola canzone
Per far confusione
Poi e dentro di te

Europe

Prisioners in Paradise

Intro: I want to learn how to fly I want to be respected I want to get lucky I want to get out
of this dump I just want to watch tv I want to be loved I want to be different I want a brother
an
sister I´d just rather be forgotten I want to save the world I want to be understood I want to
be rich man, I just want to be somebody

Julies got the word today she lost her job just one last pay
Life don´t come easy anymore
Still strugglin on by herself got a picture of jimmy there on the shelf
And she looks at him and says why did we let it go
I know that sometimes baby we didn´t see things eye-to-eye
But I got just one question did we have to say goodbye?
Just like prisioners in paradise
Still far from heavens door
We had it all but still we wanted more
Now I realize that I can´t turn back the future here to stay
But hey were just children of tomorrow
Hangin´ on to yesterday
Jimmy still recalls the night when he took his guitar and headed on out
To find the big time that was his dream
He gave up his past and made it alright
But there´s something missin´ in his heart tonight
Sometimes what you want ain´t what you need
He misses drivin´ down to the lake at night
Holdin´ his baby in his arms so tight
Ain´t it hard to find illusions when youre livin´ in a memory
Just like prisioners in paradise
So close but yet so far
There will come a time no matter who you are
When you ask yourself was it right or wrong
For me to turn away,
But hey were just children of tomorrow hangin´ on to yesterday

Anglès

The final countdown

We're leaving together,
But still it's farewell
And maybe we'll come back,
To earth, who can tell?
I guess there is no one to blame
We're leaving ground
Will things ever be the same again?

It's the final countdown.

We're heading for Venus and still we stand tall

Anglès

Cause maybe they've seen us and welcome us all
With so many light years to go and things to be found
I'm sure that we'll all miss her so.

the final coutndown

we´re leaving together,
but still it´s farwell
and maybe we´ll come back
To earth, who can tell
I guess there is no one to blame
We´re leaving ground,
will things ever be the same again
It´s the final coutndown
The final coutndown
OOOhhh!!!!

We´re heading for Venus
And still we stand tall
Cause maybe they´ve seen us
And welcome us all (yeah)
with so many light years to go
And things to be found
I´m sure that we´ll all miss her so.
It´s the final coutndown
The final Countdown..
The final countdown (bis)
OOOH!!!

The final countdown
Oooh!
It´s the final countdown
The final countdown
The final countdown (bis)
OOOH!
The final countdown
We are leaving together
The final countdown...

JACINT, te la dedico a tu!!! molts petons !!

Anglès

Evanescence

Bring me to life

how can you see into my eyes like open doors
leading you down into my core
where I’ve become so numb without a soul my spirit sleeping somewhere cold
until you find it there and lead it back home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

now that I know what I’m without
you can´t just leave me
breathe into me and make me real
bring me to life
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(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

frozen inside without your touch without your love darling only you are the life among the
dead

all this time I can´t believe I couldn´t see
kept in the dark but you were there in front of me
I’ve been sleeping a thousand years it seems
got to open my eyes to everything
without a thought without a voice without a soul
don´t let me die here
there must be something more
bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

(Bring me to life)
I’ve been living a lie, there’s nothing inside
(Bring me to life)

Call me when you´re sober

Lose it all?
So maybe you can remember yourself.
Can´t keep believing,
We´re only deceiving ourselves .
And I´m sick of the lie,
And you´re too late.

Don´t cry to me.
If you loved me,
You would be here with me.
You want me,
Come find me.
Make up your mind.

Couldn´t take the blame.
Sick with shame.
Must be exhausting to lose your own game.
Selfishly hated,
No wonder you´re jaded.
You can´t play the victim this time,
And you´re too late.

Don´t cry to me.
If you loved me,
You would be here with me.
You want me,
Come find me.

Anglès

Make up your mind.

You never call me when you´re sober.
You only want it cause it´s over,
It´s over.

How could I have burned paradise?
How could I - you were never mine.

So don´t cry to me.
If you loved me,
You would be here with me.
Don´t lie to me,
Just get your things.
I´ve made up your mind.

Going under

now i will tell you what i´ve done for you
50 thousand tears i´ve cried
screaming deceiving and bleeding for you
and you still won´t hear me
don´t want your hand this time i´ll save myself
maybe i´ll wake up for once
not tormented daily defeated by you
just when i thought i´d reached the bottom
i´m dying again

i´m going under
drowning in you
i´m falling forever
i´ve got to break through
i´m going under

blurring and stirring the truth and the lies
so i don´t know what´s real and what´s not
always confusing the thoughts in my head
so i can´t trust myself anymore
i´m dying again

i´m going under
drowning in you
i´m falling forever
i´ve got to break through

so go on and scream
scream at me i´m so far away
i won´t be broken again
i´ve got to breathe i can´t keep going under

Anglès

Hello

Playground school bell rings again,
rain clouds come to play again,
has no one told you she´s not breathing?
hello, I´m your mind giving you someone to talk to,
hello...

If I smile and don´t believe,
soon I know I´ll wake from this dream,
don´t try to fix me I´m not broken,
hello, I´m the lie living for you so you can hide,
don´t cry...

Suddenly I know I´m not sleeping,
hello, I´m still here,
all that´s left of yesterday...
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My Immortal

I´m so tired of being here
Suppressed by all my childish fears
And if you have to leave
I wish that you would just leave
´Cause your presence still lingers here
And it won´t leave me alone

These wounds won´t seem to heal
This pain is just too real
There´s just too much that time cannot erase

[CHORUS:]
When you cried I´d wipe away all of your tears
When you´d scream I´d fight away all of your fears
I held your hand through all of these years
But you still have
All of me

You used to captivate me
By your resonating life
Now I´m bound by the life you left behind
Your face it haunts
My once pleasant dreams
Your voice it chased away
All the sanity in me

These wounds won´t seem to heal
This pain is just too real
There´s just too much that time cannot erase

[Chorus]

I´ve tried so hard to tell myself that you´re gone
But though you´re still with me
I´ve been alone all along

[Chorus]

Anglès

MY IMMORTAL

Estic cansada d´estar així,
oprimida per tantes pors infantils.
Si te n´has d´anar, vés-te´n d´una vegada,
perquè encara sento la teva presència
i no em vol deixar en pau.

Les ferides no se´m tanquen.
El dolor és massa intens.
Hi ha massa coses
que el temps no pot esborrar.

Quan ploraves, t´eixugava totes les llàgrimes.
Quan cridaves, allunyava totes les teves pors.
T´he donat la mà durant tots aquests anys,
però encara em tens tota.

Em captivaves amb la teva llum ressonant
i ara sóc presonera de la vida que has deixat.
El teu rostre enverina uns somnis
que abans eren agradables.
La teva veu se m´ha endut tot el seny.

Les ferides no se´m tanquen.
El dolor és massa intens.
Hi ha massa coses
que el temps no pot esborrar.

Quan ploraves,
t´eixugava totes les llàgrimes.
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Quan cridaves,
allunyava totes les teves pors.
T´he donat la mà durant tots aquests anys,
però encara em tens tota.

Tot i que he intentat convence´m
que ja no et tinc, encara ets amb mi,
però fa molt temps que estic sola.

Quan ploraves,
t´eixugava totes les llàgrimes.
Quan cridaves,
allunyava totes les teves pors.
T´he donat la mà durant tots aquests anys,
però encara em tens tota.

Everly brothers

Bye bye love

Bye bye, love.
Bye bye, happiness.
Hello, loneliness.
I think I'm a-gonna cry-y.

Bye bye, love.
Bye bye, sweet caress.
Hello, emptiness.
I feel like I could di-ie.
Bye bye, my love, goodby-ye.

There goes my baby
With-a someone new.
She sure looks happy.
I sure am blue.
She was my baby
'Til he stepped in.
Goodbye to romance
That might have been.

Bye bye, love.
Bye bye, happiness.
Hello, loneliness.
I think I'm a-gonna cry-y.

Bye bye, love.
Bye bye, sweet caress.
Hello, emptiness.
I feel like I could di-ie.
Bye bye, my love, goodby-ye.

I'm a-through with romance.
I'm a-through with love.
I'm through with-a countin'
The stars above
And here's reason
That I'm so free:
My lovin' baby
Is a-through with me.

Bye bye, love.
Bye bye, happiness.
Hello, loneliness.
I think I'm a-gonna cry-y.

Bye bye, love.
Bye bye, sweet caress.
Hello, emptiness.
I feel like I could di-ie.
Bye bye, my love, goodby-ye.
Bye bye, my love, goodby-ye.

Anglès
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Bye bye, my love, goodby-ye.

Bye bye love

Chorus
Bye bye love
Bye bye happiness
Hello loneliness
I think I’m gonna cry
Bye bye love
Bye bye sweet caress
Hello emptiness
I feel like I could die
Bye bye my love, goodbye

There goes my baby
With someone new
She sure looks happy
I sure am blue
She was my baby
Till he stepped in
Goodbye to romance
That might have been

Chorus

I’m through with romance
I’m through with love
I’m through with counting
The stars above
And here’s the reason
That I’m so free
My loving baby
Is through with me

Chorus

Anglès

Wake up little Suzie

Wake up little Suzie, wake up, wake up little Suzie, wake up
We both fell sound asleep, wake up little Suzie and weep
The movie's over, it's four o'clock and we're in trouble deep

 Chorus:
Wake up little Suzie, wake up little Suzie
Well, what're we gonna tell your mama, what're we gonna tell your papa
What're gonna tell our friends when they say 'ooh la la'
Wake up little Suzie, wake up little Suzie

Well, I told your mama that you'd be in by ten
Well, Suzie baby, looks like we goofed again

Wake up little Suzie, wake up little Suzie, we gotta go home

Wake up little Suzie, wake up, wake up little Suzie, wake up
The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot
We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot

chorus

Wake up little Suzie

Anglès

Extremoduro

A Fuego

>> = vibrato
                                         b = bajo
                                         g1 = guitarra 1
Intro                                    g2 = guitarra 2

   G#5  A#5  B5  C#5  D#5
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------| Esto lo hace el b y la g1
A|-------1---2---4---6>>---|
E|---4---------------------|

   G#5  A#5  B5  C#5  D#5
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------| Lo mismo, pero ahora el b, la g1
D|-------------------------| y la g2
A|-------1---2---4---6>>---|
E|---4---------------------|

Riff 1 (MUY RÁPIDO)   - b, g1 y g2.

e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|  X 8
A|-----------4---6---|
E|---4---4-----------|

Riff 2 (MUY RÁPIDO)    - b, g1 y g2.

e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|---------------6-------------------|  X 8
A|-----------4-------6---4---6---4---|
E|---4---4---------------------------|

Riff 3    - g1 y g2.

   C#5  D#5  G#5  G5
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-----------6---5---|  X 2
A|---4---6-----------|
E|-------------------|

Ya están los riffs, ahora os pongo la letra y la distribución.
No he sakado ni los punteos ni el solillo (porke están muy kurrados)
                      -LETRA Y DISTRIBUCIÓN-

Intro

Riff 1 + Riff 2 + Riff 3 + Riff 1

Riff 1
A fuego lento no se calientan mis huesos

Riff 2
y bajé al infierno a ver dónde se cuecen tus besos.

G#5           C#5                D#5
Cansado de buscar un trocito de cielo

             Riff 3
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lleno de pelos.

ESTRIBILLO A :

Riff 3
Y a deshora sale un sol alumbrando una esquina

Riff 3
y alegrándome el día.

ESTRIBILLO B :

G#5              C#5           D#5
¿Dónde están los besos que te debo?

C#5
En una cajita.

G#5                C#5        D#5
Que nunca llevo el corazón encima,

C#5
por si me lo quitan.

SOLO

Riff 1
Me salgo de mi casa, me estrello contra la acera.

Riff 1
No puedo recordar qué clase de mundo hay fuera.

G#5             C#5                 D#5
Salté por la ventana buscando una liana :

                           Riff 3
“¡Árbol va!” y Tarzán al suelo. ¡Ooooh, ooooh!

Riff 1
Y harto de buscarte siempre a oscuras

Riff 1
y de volverme de puro hielo.

Riff 1
Tiré toda mi vida a la basura

Riff 1
y ni las ratas se la comieron.

E5          C#5                 G#5
Nadie me persigue, pero yo acelero.

E5           C#5                  G#5
Llaman a mi puerta y ya a nadie espero.

Riff 3 + PUNTEO DE g2

ESTRIBILLO B

ESTRIBILLO C :

G#5              C#5           D#5
¿Dónde están los besos que me debes?

   C#5
En cualquier esquina,

G#5           C#5         D#5

cansados de vivir en tu boquita.

C#5
Siempre a la deriva.

PUNTEOS de g1 y g2

E5              C#5                   G#5
Llevas en tus braguitas el amor de visita,

E5           C#5                   G#5
y en mis pantalones, entre los cojones.

E5       C#5                G#5
Voy a tatuarme azul una casitaaaa

E5           C#5                   G#5
para que allí vivan nuestros corazones.

ESTRIBILLO A

ESTRIBILLO B

ESTRIBILLO C

E5                     C#5            G#5
Cuando ya no puedo más saco para respirar.

E5                     C#5                     G#5
Un ratito el corazón, que lo tengo en carne vivaaa.

E5                    C#5                     G#5
Sólo un poco de calor hace que me vuelva la vida.

E5                        C#5                   G#5
Y lo pongo a secar al sol, escondido en un renglón.

ESTRIBILLO A

ESTRIBILLO B

ESTRIBILLO C

ESTRIBILLO B  ----------
                        -----  x 2
                        -----
ESTRIBILLO C  ----------

Al final, termina repitiendo las primeras frases del los
estribillos B y C, y la g2 hace un punteo que acompaña al         final indefinido

A Fuego

A fuego lento no se calientan mis huesos
y bajé al infierno a ver dónde se cuecen tus besos.
Cansado de buscar un trocito de cielo lleno de pelos.
Y a deshora sale un Sol alumbrando una esquina
y alegrándome el día...

¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita,
que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan.

Me salgo de mi casa, me estrello contra la acera
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no puedo recordar que clase de mundo hay fuera.
Salté por la ventana buscando una liana:
"Árbol vaaa y Tarzán al suelo".

Y harto de buscarte siempre a oscuras
y de volverme de puro hielo
tiré toda mi vida a la basura
y ni las ratas se la comieron.

Nadie me persigue, pero yo acelero.
Llaman a mi puerta, yo ya nadie espero.

Pero, ¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita,
que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan.
Y, ¿Dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina,
cansados de vivir en tu boquita siempre a la deriva.

Y ahora en tus braguitas, el amor de visita
y en mis pantalones, entre los cojones,
voy a tatuarme azul una casita
para que allí vivan nuestros corazones.

A deshora sale un sol alumbrando una esquina
y alegrándome el día:

¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita,
que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan.
¿Dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina,
cansados de vivir en tu boquita siempre a la deriva.

Cuando ya no puedo más salgo para respirar
un ratito el corazón que lo tengo en carne viva.
Sólo un poco de calor hace que me vuelva a la vida
y lo pongo a secar al sol, escondido en un renglón.

Y a deshora sale un sol alumbrando una esquina
y alegrándome el día:

¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita,
que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan.
¿Dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina,
cansados de vivir en tu boquita siempre a la deriva....

Pero, ¿Dónde están los besos que te debo

a fuego

a fuego lento no se calientan mis huesos
i baje al infierno a ver como se cuecen tus besos
cansado de buscar un trozito de cielo
lleno de pelos

i a deshoras sale el sol alumbrando una esquina
i alegrandome el dia

donde estan los besos que te debo?
en una cajita
que nunca llevo el corazon encima
por si me lo quitan

me salgo de mi casa me estreyo contra la acera
no puedo recordar que clase de mundo hay fuera
salte por la ventana
buscando una liana
-arbol va!y tarzan al suelo

y harto de buscarte siempre a oscuras
i de volverme puro hielo
tire toda mi vida a la basura
i ni las ratas se la comieron

nadie me persigo pero yo acelero
llaman a mi puerta i yo ya a nadie espero

Castellà

pero donde estan los besos que te debo?
en una cajita
que nunca llevo el corazon encima
por si me lo quitan
i donde estan los besos que me debes?
en qualquier esquina
cansados de vivir en tu boquita
siempre a la deriva

y llega en tus braguita i el amor de visita
i en mis pantalones entre los cojones
voy a tatuarme azul una casita
para que alli vivan nuestros corazones

y a deshora sale un sol alumbrando una esquina
i alegrandome el dia
donde estan los besos que te debo?
en una cajita
que nunca llevo el corazon encima
por si me lo quitan
pero donde estan los besos que me debes?
en qualquier esquina
cansados de vivir en tu boquita
siempre a la deriva

cuando ya no puedo mas saco para respirar
un ratito el corazon que lo tengo en carne viva
solo un poko de calor hace que me vuelva la vida
y lo pongo a secar al sol
escondido en un reglon

donde estan los besos que te debo...?

Ama, ama y ama y ensancha el alma

Ama, ama y ama y ensancha el alma (Extremoduro)
-----------------------------------------------

A                               E
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
      F#m                            D
que a veces retumbaran las montañas.
Y escucharan las mentes social adormecidas,
las palabras de amor de mi garganta.

Abrir los brazos, la mente i repartiros,
que solo os enseñaros el odio i la avaricia.
Y yo quiero que todos como hermanos
repartamos amores, lágrimas y sonrisas.

De pequeño me impusieron las costumbres,
me educaron para el hombre adinerado.
Pero ahora prefiero ser un indio,
que un importante abogado.

Hay que dejar el camino social-alquitranado
porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas.
Ay que volar! Libre! Al sol y al viento
repartiendo el amor que tengo dentro. (3 bis)

Nota: "Si voleu que transcrigui alguna altra cançó, sigui o no d´aquest grup, envieu-me un
e-mail i tan aviat com pugui us la transcriure! Apali!"

Castellà

Ama, ama, ama y ensalcha el alma

Ama.. ama.. ama.. y ensalcha el alma!!

Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
que a veces retumbaran las montañas
y escuchárais las mentes-social-adormecidas
las palabras de amor de mi garganta.

Abrid los brazos, la mente y repartios

Castellà
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que sólo os enseñaron el odio y la avaricia
y yo quiero que todos como hermanos
repartamos amores, lágrimas y sonrisas.

De pequeño me impusieron las costumbres
me educaron para hombre adinerado
pero ahora prefiero ser un indio
que un importante abogado.

Hay que dejar el camino social alquitranado
porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas
hay que volar libre al sol y al viento
repartiendo el amor que tengas dentro.

Bribriblibli

Me acuerdo de tí, me cago en tus muertos,
no puedo dormir,
me sueño que has vuelto.
Sueño con tu piel, me siento mejor
ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor,
me vuelvo a perder entre el edredón
me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol.
De tanto pensar,
de perder el tiempo,
de tanto privar
por poco reviento.
Sueño con tu piel me siento mejor
ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor,
me vuelvo a perder entre el edredón
me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol.
Me coge de la mano
y yo me sueño con tu pelo
para estar tan colgado
hace falta echarle güevos.
Os regalo mis canciones
y me apuntan con el dedo
mira por donde va el Robe
para mí que ya está pedo.
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Buscando una luna

Salgo a pasear por dentro de mí
veo paisajes que de un libro
de memoria me aprendí:

"Llanuras blancas y parámos de asceta
-no fué por estos campos el bíblico jardín-;
son tierras para e´l águila, un trozo de planeta
por donde cruza errante la sombra de Caín

bajé las escaleras, sí, de dos en dos,
perdí al bajar el norte y la respiración;
¿Y por las noches que harás?
-las paso descosiendo, aquí hay un arco por tensar
¡Que yo me acuerdo entodavía cuando te besaba!
¡La cago, vuelvo a tiritar!
¡Que no, que ha sido un momentito solo de bajada!
¡Que aquí no pasa nada!

Y hago colas sin parar
en la puerta de algún bar
yo tó borracho consumo las horas,
mientras encuentro alguna luna que ande sola
¡Que yo me acuerdo entodavía cuando te besaba!
¡La cago, vuelvo a tiritar!
¡Que no, que ha sido un momentito solo de bajada!
¡Que aquí no pasa nada!
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Jesucristo García

Concreté
la fecha de mi muerte con Satán.
Le engañé
y ahora no hay quien me pare ya los pies.
Razonar
es siemre tan difícil para mí.
Que más da
si al final todo me sale siempre bien del revés.

Nací en buen día, mi madre no era virgen
no vino el rey, tampoco me importó
hago milagros, convierto el agua en vino
me resucito si me hago un canutito.

Soy Evaristo, el rey de la baraja
vivo entre rejas, antes era chapista
los mercaderes ocuparon mi templo
y me aplicaron ley antiterrorista.

¿Cuánto más necesito para ser dios?
¿Cuánto más necesito convencer?

Y perdí
la cuenta de las veces que te amé.
Desquicié
tu vida por ponerla junto a mí.
Vomité
mi alma en cada verso que te dí ¿qué te dí?
Olvidé
me quedan tantas cosas que decir ¿qué decir?

Por conocer a cuantos se marginan
un día me ví metido en la heroína
y aún hubo más, menuda pesadilla
crucificado a base de pastillas.
¿Cuánto más necesito para ser dios?
¿Cuánto más necesito convencer?
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JESUCRISTO GARCÍA

Concreté la fecha de mi muerte con Satán.
Le engañé
y ahora no hay quien me pare los pies.
Razonar
es siempre tan difícil para mí.
Que más da
si al final me sale todo siempre bien del revés.
Nací un buen día, mi madre no era virgen
no vino el rey, tampoco me importó
hago milagros, convierto el agua en vino
me resucito si me hago un canutito.
Soy Evaristo, el rey de la baraja
vivo entre rejas, antes era chapista
los mercaderes ocuparon mi templo
y me aplicaron ley antiterrorista.
¿Cuánto más necesito para ser dios?
¿Cuánto más necesito convencer?
Y perdí
la cuenta de las veces que te amé.
Desquicié
tu vida por ponerla junto a mí.
Vomité
mi alma en cada verso que te dí ¿qué te dí?
Olvidé
me quedan tantas cosas que decir ¿Qué decir?
Por conocer a cuantos se margina
un día me ví metido en la heroína
y aún hubo más, menuda pesadilla
crucificado a base de pastillas.

Castellà
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¿Cuánto más necesito para ser dios?

LA VEREDA DE LA PUERTA DE ATRÁS

Si no fuera porque hice colocado
el camino de tu espera
me habría desconectado;
condenado
a mirarte desde fuera
y dejar que te tocara el sol.

Y si fuera
mi vida una escalera
me la he pasado entera
buscando el siguiente escalón,
convencido
que estás en el tejado
esperando a ver si llego yo.

Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás
por donde te vi marchar
como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar
y ahora es todo campo ya.

Sus soldados
son flores de madera
y mi ejército no tiene
bandera, es sólo un corazón
condenado
a vivir entre maleza
sembrando flores de algodón.

Si me espera
la muerte traicionera
y antes de repartirme
del todo, me veo en un cajón,
que me entierren
con la picha por fuera
pa que se la coma un ratón.

Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor ;
quiero oír alguna canción
que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor
y que empiece en sí y no en no.

Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás
por donde te vi marchar
como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar
y ahora es todo campo ya.

Dices que a veces no comprendes qué dice mi voz .
-¿Cómo quieres que esté dentro de tu ombligo?-
Si entre los dedos se me escapa volando una flor
y ella solita va marcando el camino.

Dices que a veces no comprendes qué dice mi voz
¿Cómo quieres que yo sepa lo que digo?
Si entre los dedos se me escapa volando una flor
y yo la dejo que me marque el camino.

La vereda de la puerta de atrás

Si no fuera porque hice colocado
el camino de tu espera
me habria desconectado
condenado a verte desde fuera
y dejar que te tocara el sol.
Y si fuera mi vida una escalera
me la he pasado entera
buscando el siguiente escalón
convencido que estás en el tejado
esperando a ver si llego yo.
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Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás
por donde te vi marchar
como una regadera
que la hierba hace que vuelva a brotar
y ahora es todo campo ya.
Su soldados son flores de madera
y me ejército no tiene bandera
sólo un corazón
condenado a vivir entre maleza
sembrando flores de algodón.
Si me espera la muerte traicionera
y antes de repartirme me veo en un cajón
que me entierren con la picha por fuera
para que se la coma un ratón.
Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor
quiero oír alguna canción
que no hable de sandeces
y diga que no sobra el amor.
Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás
por donde te vi marchar
como una regadera
que la hierba hace que vuelva a brotar
y ahora es todo campo ya.
Dices que a veces no comprendes qué dice mi voz
cómo quieres que yo sepa lo que digo
si entre los dedos se me escapa una flor
y ella solita va marcando el camino.
Dices que a veces no comprendes qué dice mi voz
cómo quieres que yo sepa lo que digo
si entre los dedos se me escapa una flor
y yo la dejo que me marque el camino.
Nanananana...

Luce la oscuridad

Luce la oscuridad: luz de las velas.
Luce la oscuridad:
luz de sirenas.

-¿Quién va a meterse por el culo
mi libertad de expresión
cuando diga que me cago en la constitución?
Nadie puede escaparse si todo es una prisión.
-¿Por qué coño hay tantos maderos a mi alrededor?.

Estoy cansado de romper televisores
y vuelven a salir de dentro siempre los mismos señores.
Voy a pegarme un cabezazo contra alguna barra
antes que se me ocurra alguna idea más bandarra.

Sigo buscándole a la vida una vida una respuesta:
-¿Por qué caga un burro cuadrao teniendo el culo redondo?.
-Porque en el fondo del culo donde la mierda guarda
hay un picapedrero que los cagajones cuadra.

Luce la oscuridad:
luz de las velas.
Luce la oscuridad:
luz de sirenas.
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Necesito droga y amor

No me conoces solo son dos días yo nunca doy un paso atrás
romper barreras quiero cada día
ya se que no soy superman
No necesito alas para volar, prefiero LSD
no necesito verte pa saber que no te olvidaré
Aguanto porque ya tengo con qué
fundir la nieve al paso de mis pies
viviendo bajo el agua como un pez
no entiendo porqué me muero de sed
No solo vivo del aire, necesito tu sudor
no solo vivo del aire, necesito tu alegría
no solo vivo del aire y de ponerme noche y día

Castellà

Pàgina 608 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Extremoduro

no se lo cuentes a nadie: los camellos no me fían
Dirán que apenas necesito respirar
me salgo con la mía
será que apenas necesito respirar
y me salgo con la mía.

No me calientes que me hundo

Ella era una flor del mar, yo un delfín tras un velero,
de esta noche no paso
se ha hundido otro petrolero.
Otra batalla perdida,
un grito de desconsuelo,
¿qué puedo hacer? Si mis pies
ya se están hundiendo en el cieno.
Se hizo la nada al llegar esta madrugada,
bloques de acero se estrellaron en mi cara,
todo quedó tan oscuro que ahora ya no
hay quien te encuentre,
sólo has dejado silencio en esta balsa
de aceite.
Con lágrimas en los ojos,
con el pene ensangrentado,
fue un adiós muy doloroso
pero ya se me ha pasado.
Me ha contado una gaviota:
Hola, soy tu compañero
de esta noche no paso
se ha hundido otro petrolero.
Se hizo la nada al llegar esta madrugada
bloques de acero se estrellaron en mi almohada.
todo quedó tan oscuro que ahora ya ahora ya no
hay quien te encuentre
sólo has dejado silencio en esta balsa
de aceite.
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Papel Secante

Atraviesa ya
la cortina gris
deja de pensar
nunca estás aquí.
Encuéntrame al salir de tus juegos de azar
empiézate a reír y dame de fumar
y en mi corazón no busques nunca una razón
sólo de vivir siempre fuera de control.
Y acompáñame si quieres hacer que me sienta bien
y ponte del revés si quieres hacer que te sienta bien.
Me sube y me siento encima de las nubes
me cuentan que tienes ganas de tormenta
qué importa si las noches se nos hacen cortas
me mira y hasta las palabras se me olvidan.
Y cuando sale, el sol, empieza a bailar
y cuando ríe, el mundo entero me da igual.
Y al despertar se acabó la primavera
y al día siguiente la cabeza no me deja de girar,
repetiremos un sábado cualquiera
nos hablarán las estrellas en cualquier lugar.
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Pedrá

No me importa que me claves,
como a un Cristo, en la pared;
¡ten cuidado, no me falte de comer!

Tú me agarras, yo te empujo,
y no me hace falta más:
con tu flujo me alimento de mamar.

Castellà

He aprendido, de estar solo, a llorar sin molestar,
y a cagarme en los calzones, y a dudar.
La verdad sólo tiene un “sentío”, no me obligues a engañar;
si te crees todas mis mentiras, ¡qué vacío debes estar!.

¡Bomba!. ¡Bomba!. ¡Bomba!
Eres-tu-pa-mí.

No sé ni cuantas noches llevo ya sin dormir…
arráncame las uñas de los pies.
Morir, sólo una vez, va a ser poco para mí;
el diablo me ha cogido miedo y no me deja entrar.

No creas que estoy huyendo:
si me ves retroceder, espera,
que estoy cogiendo carrera.
Desafiar la perspectiva del fracaso
a la que estamos condenados.

Me estoy reformando. Te miro, me hincho,
me tiro a los cactus desnudo, pero no me pincho.
Me estoy reformando todas las mañanas,
y ahora, hago siempre todo lo que me da la gana.

Y saborear: si tú le das, todo tiene sentido.
Y, al despertar, te voy a contar cositas al oído.

Vuelo hasta una mancha en la pared.
Me vuelvo ajeno a todo,
y me sobran hasta mis propios pies.
Deja de perseguir a las moscas por el techo;
¿no ves que no me entero
de qué mierdas estás hecho?

Tampoco es que me importe: no sabía que decir.
Por mí, puedes quedarte tú conmigo, y yo, sin ti.
¡Sin ti!.

Y pa cara-perro: yo. ¿Qué te juegas?
Vuelve a darme la razón, y te la ganas.
Y pa cara-perro: yo. ¿Qué te juegas?
Vuelve a darme la razón, y aquí la cagas.

Si quieres que yo te quiera,
chungo aunque me des dinero,
pues yo no meto la lengua
en esa mata de pelo.
Si quieres que yo te quiera,
lo vas a tener muy crudo,
pues yo no meto la lengua
en ese chocho peludo.

Por volver como eres; por volver como somos.
Por la inmensa sonrisa de tus cansados ojos.
Por volver donde alguien te quiere sin que vuelvas.
Por poner a los míos con un poco más de luz.

Cuando su mirada se ha cruzado con la mía,
saltó sólo una chispa, y prendieron tantos fuegos
que se fue la luz del día; arrasamos los bosques;
también vi como ardían los nidos en los postes.
Me voy a recortar en punta las orejas,
y me voy a echar al monte a aullar entre la maleza.
Volver: no dudaría; ahora soy yonqui a mi manera.
Ya no quiero tu amnistía: puedo morir donde quiera.

Salto montañas; no paro ni a mirar p`atrás.
Quítame el precio y la fecha de caducidad.
Yo ya no me escondo. Ya no me tengo que agarrar
como vosotros: presos de lo convencional.

Cada mañana me tiro de la cama buscando una razón.
Muy despacito, me pongo los calzoncillitos y estoy mucho mejor.
¡Qué pena no estuvieras para ver el cuerpo que me dio dios!

Busco colillas, me saco las albondiguillas… ¡otro ataque de tos!
No recuerdo nada… ¡Hostia! ¡Anoche, qué pasada! Aquello no era yo.
¡Qué pena no estuvieras para ver la marcha que me dio dios!

Y ya nunca más
volverán mis ojos a ver tus ojos
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y tu mata de pelo.
Y allá, desde lo lejos,
van llegando los viejos recuerdos
en ráfagas, lentas, de viento.

Y ya nunca más
volverán mis ojos a ser tus ojos,
y mi mente un vertedero.
Y allá, desde lo lejos,
van llegando los viejos recuerdos,
tan royéndome por dentro.

Y verás el resurgir poderoso del guerrero,
sin miedo a leyes ni a nostalgias;
y caer mil veces más, y levantarse de nuevo,
sin más bandera que sus güevos.

Grito por dentro; por fuera me hago el remolón.
Me pongo a güevo, entre la espada y la pared.
Grito por dentro; por fuera no me oigo ni yo.
No pasa nada: se nos arrima el buen humor.

Acabo de nacer. Soy un bichejo más.
Mi padre es Lucifer, mi madre una “patá”.
Acabo de potar dentro de tu portal:
si no te vuelvo a ver, algo te va a quedar.
No te preocupes por mí, que si te embisto no me acuerdo,
y si me haces sonreir, tiembla el mundo cuando muerdo.

Me sirven las aceras para almohada;
soy patrimonio de la humanidad.
Yo estoy solo como un perro
y no puedo seguir tu pista:
tú en tu coche grande y negro,
yo estripao en una autopista.
¡Hijos de puta!

Ya tengo los cañones preparados.
En mi barco pirata no hay maldad.
Voy a una comisaria,
monto una carnicería:
a mis colegas vengo a rescatar.
¡Hijos de puta!

Corren tan aprisa como pueden.
Unas, jadean a causa del esfuerzo.
Otras, caen; no se levantan.
Alguna, más resistente,
entona un canto para darles ánimo.
¡Hijos de puta!

Daría un río de mi sangre, si quisiérais
ejércitos enteros claudicar.
Hay guerra en todas las partes.
Yo sólo pienso en tocarte.
La vida desperdiciada:
tanta lefa, para nada.
¡Escupe, bastarda!
¡Hijos de puta!

La cabeza se me va; anoche anduve perdío.
Casi todas las mañanas me levanto percudío.
Soy terco como una mula, y duro: no siento el dolor.
No necesito armadura: tengo costra alrededor.

No creas que estoy dudando;
yo no sé que hacer, y tú tan quieta,
que no me entero cuando aprietas.
Te acaricio con las manos, te miro y salgo por pies.
Cadenas, ¡fuera, que hoy es luna llena!

Despido energía y sé que soy un vago;
a mí no me ata corto nadie, porque me apago.
Me acuesto de día, cuando llega la luz,
y tengo claro que no quiero ser como tú.

Me arranco a andar y me comes la paciencia.

Que me quedo atrás... ¡vuelvo a empezar!
Que yo no sé, y yo no puedo, y yo no quiero;
me quedaré sentado en el bar.

Sólo puedo imaginar un caballo desbocado.
—¿A quién quieres engañar? ¡Una mula en un sembrado!

Y saborear: si tú le das,
todo tiene sentido.
Y al despertar te voy a cantar
cositas al oido.

Vuelo hasta una mancha en la pared,
me vuelvo ajeno a todo
y me sobran hasta mis propios pies.

Parece que se oye un ruido…
Estoy robando en un chalet.
¡Pa una vez que nos pringamos,
hoy nos han vuelto a coger!

Los perros son mis amigos,
el guardia me quiere morder,
me persiguen los vecinos…
¿Dónde hemos dejao el OVNI?

I destrossarem el monstre
del pou més profund del nostre cap,
y no nos volverá a enloquecer,
si no hay nada que nos pueda quitar.

I destrossarem el monstre
del pou més profund del nostre cap,
y no pienso dejarle volver.
Si hay algo que me empuje: apretar.

Vuelvo a verte, ¡que bajón!
¡Y vaya careto!
tú vuelve a decir que no,
y aquí me mato.
Me hago solos en tu honor
y no siento nada.
¡Estate quieta, por favor!
¡¡A que te ato!!

Ni me olvido, ni me acuerdo.
No he dormido y tengo hambre.
¡Ten cuidado, no me toques,
no te vaya a dar calambre!

Me tortura tanta duda;
polla dura no cree en dios.
Entre “ponte bien” y “estate quieta”,
tú enfrías al Sol, y yo, majareta.

Prometeo

Si no fuera pa mirarte ya no tendría cinco sentidos; ay, golerte y tocarte y me gusta, me
dice al oído.
*"No me levanto ni me acuesto día
que malvado cien veces no haya sido"*
no me entretengo, estoy en lucha entodavía,
hoy voy ganando, ayer perdí.
Me regaló una herida, cierra de noche, abre de día;
- No sufras Prometeo - me dice siempre que la veo.
Me revuelco por el suelo y me revienta la polla
de pensar en ti: me desangro y riego tu jardín.
Ronca de madrugada y nunca me dice no,
¡que a nada!
Yo la miro desde lejos, no me masturbo que
hago ruido.
*"No me levanto ni me acuesto día
que malvado cien veces no haya sido"*

Castellà
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no me entretengo, estoy en lucha entodavía,
hoy voy ganando, ayer perdí.
Detrás de tu ventana te has quedado con las ganas,
Besos de contrabando y al final como una estera.
Me revuelco por el suelo y me revienta la polla
De pensar en ti: me desangro y riego tu jardín.

puta

casi que a la fuerza recorro las horas
y no me encuentra el dia si no encuentro su boca
diciendo ¡venga, que me vuelvo loca!
y anda entre su pelo, y hay un agujero;
me subo a las estrellas
y me tiro de cabeza.
"subi al árbol más alto
que tiene la alameda
y vi miles de ojos
dentro de mis tinieblas (...)
Nosotros no las vemos
las hormigas comentan.
Y el caracol:mi vista
sólo alcanza a las hierbas"
que nada me interesa de alrededor
y me subo a lo más alto de la locura,
me encuentro a mi princesa hablando con la luna echándose carreras a ver quien es más
puta
Que no me da la gana pasar media vida
buscando esa frase que tal vez no exista.
¡y no me mira! ¿y quew cojones puedo decir?
mi perro ya no quiere más comida
y en mi cabeza paso el dia buscándote.
Llego a tus rincones llenos de flores
y por mis esquinas llenas de colores
se ha debocao la primavera
la noche entera.
Bebo de una fuente caliente caliente
y vuelvo a ver al hada que nunca me abandona
cuando estoy contigo domestico las horas
y hago que den brincos y hago que corran.
que no me da la gana pasar media vida
buscando esa droga que tal vez no exista.
¡no me mira, el sol, que no me mira
si no me viene a ver una sonrisa!
y se me sale dando pedales
sin mi permiso una lagrimilla.
Llego a tus rincones llenos de flores
y por mis esquinas llenas de colores
se ha desbocao la primavera
la noche entera.
que nada me interesa de alrededor
me subo a lo más alto de la locura,
y encuentro a mi princesa hablando con la luna
echandose carreras a ver quien es más puta.
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puta

casi que a la fuerza recorro las horas
i no me encuentra el dia si no encuentro si buca
diciendo venga venga que me vuelvo loca
i ando entre su pelo hay un agujero
me subo a las estrellas
i me tiro de cabeza

subi al arbol mas alto
qur tiene la alameda
y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas
nosatras no la vemos
las hormigas comentan
y el caracol mi vista solo alcanza la hierba
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que nada me interesa de alrededor
me subo a lo mas alto de la locura
me encuentro a mi princesa
hblando con la luna
echandose carreras
a ver quien es mas puta!

que no me da la gana pasar media vida
buscando esa frase que tal vez no exsista
no me miran!i que cojones puedo decir?
mi perro ya no quiere la comida
i mi cabeza pasa el dia buscandote
yee ye ye

llego a tus rincones llenos de flores
y por mis esquinas llenas de colores
sa desbocao la primavera
la noche entera

bebo de una fuente caliente caliente
i vuelvo a ver al hada que nunca me abandona
cuando no estoy contigo domestico las horas
i hago que de brincos i hago que corran

que no me da la gana pasar media vida
buscando esa droga que tal vez no exista
no me mira el sol que no me mira!
si no me viene a ver una sonrisa
i si me sale dando pedales
sin mi permiso una lagrimilla

llego a tus rincones llenos de flores
por mis esquinas llenas de colores
sa desbocao la primavera
la noxe entera

que nada me interesa a mi alrededor
me subo a lo mas alto de la locura
me encuentro a mi princesa
hblando con la luna
hechandose carreras a ver quien es mas putaa!!!

quemando tus recuerdos

Vivir a la deriva
sentir que todo marcha bien
volar siempre hacia arriba
y pensar que no puedo perder.
Voy a hacer un tambor de mis escrotos
sólo dejó, dejó sólo una foto.
Y vivir, qué cuesta arriba
Y sentir que no sé qué hago aquí
Y andar siempre arrastrado
Y perder, que no puedo pensar.
Voy a hacer un tambor de mis escrotos
sólo dejo, dejo sólo una foto.
Y cada vez que la miro me pongo malo
cada vez que la miro me salen granos
cada vez que la miro me pongo tieso
cada vez que la miro me pega el palo
cada vez que la miro me se encoge el alma
cada vez que te miro te como el higo
cada vez que la miro me como el tarro
cada vez que la miro me tiro al barro.
Me acuerdo de sus caricias
y la memoria me engaña
me se come la desidia
y me cuelgan las arañas.
Voy a empaparme en gasolina una vez más
voy a rasparme a ver si prendo
y recorrer de punta a punta la ciudad
quemando nuestros malos sueños.
Voy a empaparme en gasolina una vez más
voy a rasparme a ver si prendo
y recorrer de puta en puta la ciudad

Castellà
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quemando todos tus recuerdos.
No, vestida de colores, se fue ¿dónde está?
No, vestida de colores, quizás, no existió jamás
No, vestida de colores, quizás, amanecerá.
PD. Vivo en un vertedero
me acuesto con la luna
qué importa ser poeta o ser basura.
Qué importa que me engañes
y luego me sonrías
si sólo eras la yegua que yo más quería.
No necesito verte pa saber que estás conmigo

Salir

Tú harta de tanta duda,
yo
de preguntarle al viento,
tú
¿qué donde conocí a la luna?
¿yo?
¿que en qué coños ocupo el tiempo?
- En Salir, beber, el rollo de siempre,
meterme mil rayas, hablar con la gente,
llegar a la cama y ...¡joder, que guarrada! sin tí.
Voy que ni toco el suelo y espanto hasta las nubes,
no sé si son tus besos o este tripi que me sube.
ya no me acuerdo de na, que todo éra de colores.
¿Dónde estárán los besos? - se los han quedao las flores.
Salir, beber, el rollo de siempre,
meterme mil rayas, hablar con la gente,
llegar a la cama y joder, que guarrada Sin tí,
y al día siguiente...
Y al llegar a casa me saludan:
- ¡oye! ¿dónde vas cabrón?, ¿dónde te has metido?
- te aseguro que no he estao de más, que no he perdido el tiempo,
que lo he gastado en:
Salir, beber, el rollo de siempre,
meterme mil rayas, hablar con la gente,
llegar a la cama y ...¡joder, que guarrada! sin tí.
y al día siguiente...
(Para algunos vivir es galopar
un camino empedrado de horas,
minutos y segundos.
Yo más humilde soy
y sólo quiero que la ola que surge
del último suspiro de un segundo,
me transporte mecido
hasta el siguiente)

Castellà

SALIR

Tú harta de tanta duda,
yo
de preguntarle al viento,
tú
¿qué donde conocí a la luna?
¿yo?
¿que en qué coños ocupo el tiempo?
- En Salir, beber, el rollo de siempre,
meterme mil rayas, hablar con la gente,
llegar a la cama y ...¡joder, que guarrada! sin tí.
Voy que ni toco el suelo y espanto hasta las nubes,
no sé si son tus besos o este tripi que me sube.
ya no me acuerdo de na, que todo éra de colores.
¿Dónde estárán los besos? - se los han quedao las flores.
Salir, beber, el rollo de siempre,
meterme mil rayas, hablar con la gente,
llegar a la cama y joder, que guarrada Sin tí,
y al día siguiente...
Y al llegar a casa me saludan:

Castellà

- ¡oye! ¿dónde vas cabrón?, ¿dónde te has metido?
- te aseguro que no he estao de más, que no he perdido el tiempo,
que lo he gastado en:
Salir, beber, el rollo de siempre,
meterme mil rayas, hablar con la gente,
llegar a la cama y ...¡joder, que guarrada! sin tí.
y al día siguiente...
* Para algunos vivir es galopar
un camino empedrado de horas,
minutos y segundos.
Yo más humilde soy
y sólo quiero que la ola que surge
del último suspiro de un segundo,
me transporte mecido
hasta el siguiente. *
* Extraido del libro de poemas
"La mala gana" de Santos Isidro Seseña.

salir, beber

tu, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento
tu, q donde conoci a la luna yo...
salir, beber, el royo de siempre, meterma mil rayas hablar con la gente, llegar a la cama y
joder q guarrada sin ti
boi ke ni toco el suelo y he espantado hasta las nubbes
no se si son tus besos o ese triptease q me sube
ya no macuerdo de nada akes, todo era de colores
donde estaran los besos, se los an kedao las flores??
slir beber..
y al llegar a casa me saludan oye donde vas cabron? donde te as metido?
te aseguro q n echo na de mas q n e perdido el tiempo
q lo e gastado el salir, beber....
y al dia siguiente salir, beber...

Castellà

SO PAYASO

Puede que me deje llevar puede que levante la voz
y puede que me arranque sin más,
¡a ver qué me dice después!
Quiero ser tu perro fiel,
tu esclavo sin rechistar
que luego me desato y verás,
¡a ver qué me dices después!
So payaso, me tiemblan los pies a su lado
me dice que estoy descolorío,
la empiezo a besar...
¡a ver qué me dice después!
So cretino, me tiemblan los pies a su lado
me dice que estoy desconocío,
me empiezo a pensar...
¡a ver qué me dice después!
Acércate y verás
que no sé como hacerlo peor,
despacito pero mu mal,
¡a ver qué me dice después!
Hago casas de cartón,
ayer bebí hasta jurar
pero hoy no me levanta ni dios,
¡a ver qué me dice después!
So payaso...

Castellà

Standby

Vive mirando una estrella siempre en estado de espera.
Bebe a la noche ginebra
para encontrarse con ella.

Sueña con su calavera

Castellà
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y viene un perro y se la lleva,
y aleja las pesadillas
dejando en un agujero
unas flores amarillas
pa´ acordarse de su pelo.

Sueña que sueña con ella
y si en el infierno le espera...
Quiero fundirme en tu fuego
como si fuese de cera.

Antes de hacer la maleta
y pasar la vida entre andenes,
deja entrar a los ratones
para tener quien le espere.

Sueña con su melena
y viene el viento y se la lleva,
y desde entonces su cabeza
sólo quiere alzar el vuelo,
y bebe rubia la cerveza
pa´ acordarse de su pelo.

Sueña que sueña la estrella
siempre en estado de espera;
vuelve a coger la botella
y pasa las noches en vela,
siempre en estado de espera.

Standby

Vive mirando una estrella
siempre en estado de espera
bebe a la noche, ginebra
para encontrarse con ella

sueña con su calavera
y viene un perro y se la lleva
y aleja la pesadilla
dejando en un agujero
unas flores amarillas
pa´ acordarse de su pelo

Sueña que sueña con ella
si en el infierno le espera
quiero fundirme en tu fuego
como si fuése de cera

Y antes de hacer la maleta
y pasar la vida entre andenes
deja entrar a los ratones
para tener quién le espere

Sueña con su melena
y viene el viento y se la lleva
y desde entonces su cabeza
sólo quiere alzar el vuelo
bebe rubia la cerveza
pa´ acordarse de su pelo

sueña que sueña la estrella
siempre en estado de espera
vuelve a cojer la botella
pasa las noches en vela

sueña que sueña con ella
si en el infierno le espera
quiero fundirme en tu fuego
cómo si fuésse de cera

sueña que sueña la estrella

Castellà

siempre en estado de espera
vuelve a cojer la botella
pasa las noches en vela

siempre en estado de espera...

siempre en estado de espera...

siempre en estado de espera...

FAMILIA LÓPEZ

Cançó

És pluja i sol, és gel i foc
a estones meva però mai del tot
si mai la crides
no sabràs el seu nom.

No sap on va però seguirà
cercant la vida arran de mar
esborrant les petjades
travessant pel meu cap

(*)Viu a l´infern dels pecadors
on ella sap que hi mor l´amor
si un simple cos que
la faci estar millor
Ella ho és tot
i a poc a poc
transforma notes en cançons
que no em dedica
ni tan sols el meu nom

Amargament m´està matant
amb dos o deu cops de destral
com són uns llavis
tacats, humits de sang

És un cel ple de temptacions
em desesper d´indecisió
com dolç infant que cerca mil consols

(*) Viu a l´infern ....

Català

Feliu Ventura

Alacant (per interior)

fa#m, mi, fa#m, mi..

fa#m, la, mi
A voltes necessites la cançó
fa#m, la, mi
Quan vols estar despert, alerta i sobri
sim, la, mi
Anant cap a Alacant -per interior-
re, sim, fa#m
On diuen que has guardat tots els teus codis

mi, fa#m

(igual)

Català
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Quan ella t’acompanya no et sents nu
Vas construint amb ella un nou paisatge
La brúixola que et marca -com ningú-
Dreceres per a fer curt el llarg viatge

Re, la, sim, fa#m
S’obri el cel allà on comença l’horitzó
re, la, mi
Tot es mou sota els núvols
Re, la, sim, fa#m
S’obri el cel allà on comença l’horitzó
re, la, sim, fa#
Roba al vent la força per a anar més lluny

(igual que el primer)
València necessita una cançó
Per a recuperar el vell somriure
De quan senyorejava sobre el món
Amb una ment desperta alerta i lliure

(igual que el primer)
Dormida sota dècades d’asfalt
jugada -com la història- sense regles
Hereva del dolor d’un temps malalt
On cauen en l’oblit les veus i els segles.

(igual que el primer)
S’obri el cel allà on comença l’horitzó
Tot es mou sota els núvols
S’obri el cel allà on comença l’horitzó
Roba al vent la força per a anar més lluny

(igual que el primer)
Octubre necessita una cançó
Com un senyal ocult o una consigna
Camine a les palpentes pels racons
D’una ciutat desperta, alerta i digna

(igual que el primer)
Les places -a parir- infantaran
Un dia nou i una nova esperança
La calma dels carrers arribarà
Quan trobe l’equilibri la balança

(igual que la tornada)
S’obri el cel allà on comença l’horitzó
Tot es mou sota els núvols
S’obri el cel allà on comença l’horitzó
Roba al vent la força per a anar més lluny

si algú té algun suggeriment, aquesta és la meva adreça: guineu2@hotmail.com

salut! :)

Ales curtes

Tan jove que la lluna no la veu
Amb ales massa curtes per a volar
Li van prometre un conte de dracs màgics
I viatja en autobusos plens de son

els seus estalvis són per a somniar
trobar un lloc millor i dir-li llar
i a penes troba feines per a mantindre’s
i per a llogar un pis a l’infinit

pots continuar dient que tot va bé
quan sols entre el cafè i l’ibuprofèn
enganyes el dolor i et sents desperta
cansada d’esperar i d’esperar

pren ben fort el punys i a caminar
nodreix les teues ales i a volar

Català

fes-te tan visible que la lluna
dedique les estrelles al teu nom.

Travessa les fronteres del teu cos
i aprèn a volar

BARRICADES DE PAPER

Pels carrers de l´experiència
em trobava foraster
d´una nafra per herència
com metralla de morter.

El vell em parlà amb urgència
perquè no acabés amb ell
el desig de resistència
després d´una guerra cruel.

Companys que ja no estan
però sempre estaran,
records que només fan
una ferida al front
amb llàgrimes de sang.

Alguns notaren l´absència
però no digueren res
i callaren la violència
que els havia fet silents.

Traïdors per la prudència,
 - democràcia..., francament?-
feren una reverència
i callaren novament.

Silencis que fan mal
i oblits que van matant
no podran esquivar
l´embat del seu esguard
l´orgull d´haver lluitat.

Mentre qui escriga la història
siga només el poder
alçarem en la memòria
barricades de paper.

Companys que ja no estan
però sempre estaran
no podran esquivar
l´embat del seu esguard
amb llàgrimes de sang.
No podran esquivar
l´embat del seu esguard.

Català

Cançó XXI

De les fonts on he begut
ve la saliva que em creix
i m´esclata entre les dents.

Assegut amb els dits freds
però amb l´ànima batent.

No enten una altra forma de cançó
que la que arrela al seu entorn,
i floreix en el futur com una eina
per a afermar el bastiment,
des d´on construiran el món
els pobles lliures.
"Sense pensar en cap altra posteritat"

De la llengua que he rebut
ve la paraula i el fet

Català
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quan conjugue el verb cantar:
quan cantar és menys que això
s´ennuega la raò.

No enten una altra forma de cançó
que la que parla pels qui no
tenen veu, mitjans ni força per a seguir lluitant
contra una història imposada, i la globalització
de la injustícia.
"Sense pensar en cap altra posteritat"
"Sense pensar en cap altra posteritat"
"Sense pensar en cap altra posteritat"

Creix

Creix i va escampant-se lentament
Es pot llegir en les mirades
de la gent.

És un riu callat però latent
Quan la impaciència és la virtut
O l’aliment

Creix com un núvol
I, a voltes, la veig créixer
Per damunt de mi.
Creix com un arbre
Que enfonsa les arrels
Per arribar al cel.

És ensordidora i ascendent
La veu de molts quan la unitat els
fa eloqüents

narren una història diferent
On la justícia és el principi
I l’argument

Creix com un núvol
I, a voltes, la veig créixer
Per damunt de mi.
Creix com un arbre
Que enfonsa les arrels
Per arribar al cel.

on la vida és un deute pendent
només la vida significa
moviment

el futur no porta remitent
només s’hi arriba preguntant
o responent!

Creix com un núvol
I, a voltes, la veig créixer
Per damunt de mi.
Creix com un arbre
Que enfonsa les arrels
Per arribar al cel.

Català

Demà

Eren amics o almenys això pensaven
reien a voltes, altres no
totes les nits, parlant es recolzaven
en la sana vocació de dubtar

parlaven de tot, de treball i llibertat
fins que la nit els coia als ulls
la son els feia partíceps d´un silenci
que havien començat a trencar

Català

no tastaré d´aquesta copa
si abans no puc brindar pel demà
si abans no puc brindar pel demà

passava que, els dos amics vivien
entre gent d´un altre color
però això mai no fou un problema
fins que la crisi arribà

un d´ells caigué al terra entre patades
ombres camí de l´hospital
quan obrí els ulls absent en la mirada
el seu adéu fou evident

no tastaré d´aquesta copa
si abans no puc brindar pel demà
si abans no puc brindar pel demà

l´altre cor pres feu aquesta promesa
pluja a la cara i sang als dits
i caminà descalç per la calçada
fins que arribà al carrer major

la gent callava amb mirades bovines
alguns d´ells reien altres no
però un xiquet en veure´l s´acostava
i abraçat al camal plorà

no tastaré d´aquesta copa
si abans no puc brindar pel demà
si abans no puc brindar pel demà

no tastaré d´aquesta copa
si abans no puc brindar pel demà
però pot ser me la beuré demà
demà, demà

DESSOTA DELS ÀLBERS

No et puc prometre el mar
ni el cel ni els estels
només et puc prometre el meu cos i sé
que potser demà ja no estarem junts
dessota dels àlbers.

Poesia que bressole amb els llavis
i que em fa devot de Santa Veritat.
La ferida que em va fer aquell dia
Em desperta com un vers de l´Estellés.

M´acompanyaves tu i sentia el teu batec encara
I a dintre dels teus ulls he aprés a tindre una altra visió.

Poesia patrona de la vida,
s´agenolla davant teu el meu dolor.
Pregaria que la tipografia
fos fidel al cal·ligrama del meu cos.

M´acompanyaves tu i sentia el teu batec encara
I a dintre dels teus ulls he aprés a tindre una altra visió.

Poesia que bressole amb els llavis
i m´empeny contra el futur amb decisió.
No voldria aquesta vida meua
sense llibertat sencera i sense tu.

No et puc prometre el mar
ni el cel ni els estels
només et puc prometre el meu cos i sé
que potser demà ja no estarem junts
 dessota dels àlbers.

Català
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El pes d´un somriure

Et vaig veure a través de satèl•lits de bruta tenebra
com el croma darrere de l’èxit d´algun reporter

i avui encara em desperte en la nit amb regust de tristesa
que és el puny que et colpeja l´estómac quan ve un mal record

et promet recordar aquell dia com una tempesta
i no escriure el teu nom, amb el dit, en la pols de l´oblit

oblidar que oblidant he oblidat oblidar oblidar-te
i deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans

t´escoltava a través de tertúlies d´alè de vinagre
on mentir és un verb conjugat en honor als diners

per a tu construeixen barreres i murs franquejables
per la fam, el dolor i la por que t´empeny a seguir

et promet una terra fecunda d´olor a ginesta
on fundar el demà i inventar alfabets de futur

estimar que estimant he estimat estimar estimar-te
i deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans

il•lumines el món amb els píxels d’aquesta mirada
que no et poden sostindre els senyors de la guerra i l’horror.

Tu desarmes exèrcits sencers amb el pes d’un somriure
On el pes d’una bala val més que la vida i la mort

et promet recordar aquell dia com una tempesta
on fundar el demà i inventar alfabets de futur

oblidar que oblidant he oblidat oblidar oblidar-te
i deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans

oblidar que estimant he oblidat estimar oblidar-te
i deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans

oblidar que oblidant he oblidat oblidar oblidar-te
i cantar-te que aquesta promesa és més que una cançó.

Català

El pes d´un somriure

Et vaig veure a través de satèl•lits de bruta tenebra
com el croma darrere de l’èxit d´algun reporter

i avui encara em desperte en la nit amb regust de tristesa
que és el puny que et colpeja l´estómac quan ve un mal record

et promet recordar aquell dia com una tempesta
i no escriure el teu nom, amb el dit, en la pols de l´oblit

oblidar que oblidant he oblidat oblidar oblidar-te
i deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans

t´escoltava a través de tertúlies d´alè de vinagre
on mentir és un verb conjugat en honor als diners

per a tu construeixen barreres i murs franquejables
per la fam, el dolor i la por que t´empeny a seguir

et promet una terra fecunda d´olor a ginesta
on fundar el demà i inventar alfabets de futur

estimar que estimant he estimat estimar estimar-te
i deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans

il•lumines el món amb els píxels d’aquesta mirada
que no et poden sostindre els senyors de la guerra i l’horror.
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Tu desarmes exèrcits sencers amb el pes d’un somriure
On el pes d’una bala val més que la vida i la mort

et promet recordar aquell dia com una tempesta
on fundar el demà i inventar alfabets de futur

oblidar que oblidant he oblidat oblidar oblidar-te
i deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans

oblidar que estimant he oblidat estimar oblidar-te
i deixar de jugar amb els mots i arribar a les mans

oblidar que oblidant he oblidat oblidar oblidar-te
i cantar-te que aquesta promesa és més que una cançó

EL QUE DIUEN ELS ARBRES

Em va agafar les mans
i les posà en la terra
i em cremà per un moment.
"tu vens d´ací, no pots canviar això".
Ell entenia tot el que deien els arbres,
jo només sentia vent.

Em va alçar contra el cel
per a seure´m als muscles
i esclatà la meua ment.
"jo sóc d´ací, no puc canviar això".
i vaig entendre tot el que deien els arbres
on només sentia vent.

Hem de fer més
per a avançar més;
si és sostenible
és farà visible.
Des del meu lloc
fins el més remot;
sembrar ací
per a collir allí.
Interpretar un altre repertori:
salvar a pams el propi territori.
Un nou model
un nou poder
per a fer més
no renunciar a res.

Hem de fer un esforç
per a escoltar els arbres
o només quedarà vent!

Català

El que diuen els arbres

Lam, Sol, Fa, Sol, Lam
Lam, Sol, Re, Fa, sol, Lam

Lam                Sol
Em va agafar les mans
                  Fa
i les posà en la terra
        Sol          Lam
i em cremà per un moment.
            Sol               Re          Fa, Sol, Lam
"tu vens d´ací, no pots canviar això".
            Sol                      Fa
Ell entenia tot el que deien els arbres,
      Sol          Lam
jo només sentia vent.

Sol, Re, Fa, SOl, Lam

                      Sol
Em va alçar contra el cel
                    Fa

Català
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per a seure´m als muscles
        Sol        Lam
i esclatà la meua ment.
           SOl             Re           Fa, Sol, Lam
"jo sóc d´ací, no puc canviar això".
                Sol                   Fa
i vaig entendre tot el que deien els arbres
      Fa         Lam
on només sentia vent.

Sol, Re, Fa, SOl, Lam

Hem de fer més
         Sol
per a avançar més;
FA
si és sostenible
     Sol
és farà visible.
        Lam
Des del meu lloc
        Sol
fins el més remot;
         Re
sembrar ací
          Fa       Sol, Lam
per a collir allí.
                     SOl
Interpretar un altre repertori:
Fa                     SOl
salvar a pams el propi territori.
    Lam
Un nou model
    Sol
un nou poder
     Re
per a fer més
        Fa           Sol   Lam
no renunciar a res.

                 Sol
Hem de fer un esforç
                   Fa
per a escoltar els arbres
     Sol          Lam
o només quedarà vent!

SOl, Re, Fa, Sol, Lam...

la versió del Feliu Ventura amb Lluís Llach és igual però un to més agut.
celleta al segon trast.
igual algun acord està malament, l´ acabo de treure ara :P

El que ens queda per fer

El que ens queda per fer
Do          Re       Sol
ho hem de fer entre els dos
Do         Re           Mim
amb la unitat de paraules i acords.
Do                   Re        Sol

Que no s´apague la llum
que no vacil·le mai més
construïm un país de llums enceses.

Vivim, vivim somniant
Do     Re   Sol    Mim
empeny fins que algun dia siga realitat.
Sol                    Re          Do

Que no càpia més llum

Català

i que peten els ploms
il·luminant la nit amb l´esperança.

Oblidem el passat
no pensem el futur
i deixem que el demà comence ara.

Vivim, vivim somniant
empeny fins que algun dia siga realitat.

No podré mirar als ulls
als infants del meu lloc
si sé que no vaig fer el que calia.

És humil el meu cant
però hi ha moltes veus
que reclamen a crits que les escolten.

Vivim, vivim somniant
empeny fins que algun dia siga realitat.

Estadi  Xile

(las persona m´has adelante nombradas, deberán entregarse voluntariamente hasta las
16:30 horas de hoy, 11 de septiembre de 1973)

fou a l´estadi Xile
tres anys abans del meu plor
a la pampa arriba el xiscle
testimoni de l´horror

jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent

amb els palmells bategaves
abans de la teua nit
i amb la por et desvetllaven
entre el silenci i el crit

en l´espai de les estrelles
t´has perdut amb el teu cant
però t´he trobat amb elles
i m´has fet entendre tant

jo tornaré a cridar el teu nom contra el cel

allà un xilé dorm callada
alça el teu puny novament
amb una nova tornada
faràs brotar el moment

jo tornaré a cridar el teu nom contra el temps
jo tornaré a cridar el teu nom contra el cel

(viva Xile, viva el pueblo, vivan los trabajadores)

Català

Estima´m

ESTIMA’M

Do    Sol                  Lam Sol Fa
Jo esperava que vingueres tu
Do    Sol                  Lam Sol Fa
amb somriures i sense pregons
Fa        Sol                 Do
amb somriures i amb carbó

Do                          Lam
pensaré en els teus ulls
Fa                            Sol
que acaronen les parpelles
Do                          Lam
somiaré el teu amor
Fa                            Sol
que potser ara em renegues

Català
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Fa   Sol  Fa Sol   Fa Sol Do
per a mi, per a mi, per a mi

Do    Sol                  Lam Sol Fa
Caminaves no et vull oblidar
Do    Sol                  Lam Sol Fa
mentre els homes t’obrien el pas
Fa        Sol                 Do
com els pobres sense pau

Do                   Lam
i sabràs que la nit
 Fa                         Sol
és allò que ens espera
Do                   Lam
i veuràs que l’ahir
Fa                       Sol
és allò que se’ns fa
Fa         Sol    Fa         Sol   Fa Sol Do
amb records, amb records, sense tu

Do    Sol                            Lam Sol Fa
vull que em mires es que no ho veus clar
Do    Sol                  Lam Sol Fa
no m’oblides vine’m a buscar
Fa        Sol                 Do
amb somriures i amb un cant

Do                          Lam
i veuré en els teus ulls
Fa                            Sol
que acaronen les parpelles
Do                          Lam
que l’amor que tu em tens
Fa                            Sol
és que jo desitjava
Fa   Sol  Fa  Sol   Fa Sol Do
per a mi, per a tu, per als dos

Ha passat un núvol

Ha passat un núvol
que ho ha fet fosc tot
i esperant que escampe
faré una cançó

Tu ets d´aquelles coses que em passen
que arrabassen els meus sentits
tu ets l´estrella que en primavera
ha d´onejar sobre el meu cap

tu ets la llum, el futur i el record
tu ets la flama del meu pit, quan tinc por
poooor

ha passat un núvol
que ho ha fet fosc tot
i esperant que escampe
faig una cançó

tu ets d´aquelles coses que em passen
i que el temps no sap esborrar
tu ets la calma i ets la tempesta
que m´atrapa en la soledat

tu ets la llum, el futur i el record
tu ets la flama del meu pit quan tinc por
poooor

ha passat un núvol
que ho ha fet fosc tot
i esperant que escampe
he fet una cançó

Català

cançó

Habitar-te

Travesse les hores
Pilotant pensaments
On he descobert
Els meus somnis descalços
Ells em demanen que
Et done la vida
I jo a penes puc
Estimar-te i habitar-te

Jo no sóc l’únic
Ni sóc el primer
Que ha passejat
Sobre la teua pell
Sols et demane que
Em deixes salvar-te
I tu a penes pots
Acollir-me i allotjar-me

Per tu em desperte
De matinada
Per encendre
Fogueres als balcons

Uns em diuen
Que sóc massa explícit
Altres que em calle
Coses que no vull dir
Podria callar-me
O podria explicar-me
Però a penes puc
Estimar-te i habitar-te

Tot el que em dol
M’ho guarde en versos
Per llançar-los
Quan calga dir qui som.

Alguns et veuen
Com una conquesta
I jo et vull veure
Lliure demà
Com una amiga
O com una terra
Que ha volgut
Acollir-me i allotjar-me

Per tu em desperte
De matinada
Per pintar-me
Les mans d’insurrecció

Català

LLIBERTAT

(Miquel Duran de València (1938))

Als ulls interrogants de l´infant de ciutat,
anhel d´ample carrer, d´asfalt, de jardí urbà,
de terrat, on l´àvida pupil.la
junta el blau i la plana,
la muntanya i la mar
i el pensament, el que l´esguard no abasta.

Llibertat!

A les ales batents de l´ocell engabiat,
frisança de nous horitzons, d´espais infinits,
de rutes blaves i daurades.

Llibertat!

Català
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Al cor en doble ergàstula del presoner,
desig d´amor de dona, de sol rodó,
de calcigar les vies de la rodona terra.

Llibertat!

En el tràgic lament de la gent sense pa
i el puny en l´aire del proletari,
sospirs adolorits, clams de justícia.

Llibertat!
En les idees, martells del pensament,
deler de germinar com la sement fecunda
i d´expandir-se com el vent.

Llibertat!

En els grans ideals lliberadors
i els moviments de redempció dels pobles,
voluntat d´existir i ambició de crear,
vigor d´arrel profunda i goig d´univers.

Llibertat!

I el cor de l´home, esclau,
esclau generós i bategant
per a impulsar la llibertat dels altres,
per a bastir la llibertat dels pobles,
per a exaltar la pròpia llibertat.

Llibertat, llibertat, llibertat,

llibertat, llibertat, llibertat!

Ni una coma

Guardaves a les mans
El record de nits enceses
On la calma
Precedia tots els besos

De tot el que et vaig dir
No canvie ni una coma
Per salvar-me
Dels teus llavis que em sostenen

I ara et mires les mans i t’interroguen violentes

mussites el meu nom
i em bateges amb dreceres
de saliva
sobre els meus camins perplexos.

Em costa respirar
Quan les teues mans perverses
M’acaronen
Mentre jo et robe la roba

I ara et mires les mans i t’interroguen violentes

M’acoste contra tu
I et passege de memòria
i em bressole
en els teus pits delerosos

La teua tèbia pell
Es contrau entre els espasmes
De la sàvia
Humitat del teu cos hàbil

I ara et mires les mans i t’interroguen violentes

De sobte és un pes mort

Català

Aquest braç que recoloque
-com d’estranquis-
sota el teu cabell indòmit

i pense per a mi
que potser em precipite
d’egoisme
mentre –a fora- el món s’esfondra

NO SÉ QUÈ SENT

No sé què sent
ací assegut encara
esperan-te amb l´anhel dels nous
he imaginat
la teua pell completa
com un mapa estés sobre el meu mar.

No hi ha demà si no ets amb mi
acaronant-me, potser besant-me
i tot a plena llum.

L´última ràtzia
ens va donar la flama
per encendre torxes al camí
sempre present
et tinc en els meus llavis
que tu escoltes com la teua veu.

No hi ha demà....

He imaginat.
Sempre present.
Et vull amb mi.

En els papers
els necis t´intoxiquen
i t´amaguen, no en volen saber res.
Et vull amb mi,
la teua pell completa,
com un somni. Vine Llibertat!!

No hi ha demà....

Acaronant-me, i tot a plena llum.
Potser besant-me i tot a plena llum.
I tot a plena llum.
I tot a plena llum.
I tot a plena llum.

Català

Per tornar a començar

Naix el camí
En els meus passos
Quan un pas més
Sempre és un pas menys

I en el camí
No hi ha parades
Quan un pas sempre
Alimenta el següent
Per tornar a començar.

Sóc al volant
D’aquesta història
Si la memòria
Em permet arribar

Per on jo vaig
No hi ha peatges
Si l’equipatge
És un món per somniar
Per tornar a començar.

Català
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Junts són tan grans
Els nostres passos
Que arribarem
I anirem més enllà

Prenem només
L’indispensable
És molt probable
Que no ens calga més

Per tornar a començar
Per tornar a començar

I no et resignes al final
Si saps que es pot anar enllà:
I sempre es pot anar enllà.

Que no s´apague la llum

El que ens queda per fer
ho hem de fer entre els dos
amb la unitat de paraules i acords.

Que no s´apague la llum
que no vacil·le mai més
construïm un país de llums enceses.

Vivim, vivim somniant
empeny fins que algun dia siga realitat.

Que no càpia més llum
i que peten els ploms
il·luminant la nit amb l´esperança.

Oblidem el passat
no pensem el futur
i deixem que el demà comence ara.

Vivim, vivim somniant
empeny fins que algun dia siga realitat.

No podré mirar als ulls
als infants del meu lloc
si sé que no vaig fer el que calia.

És humil el meu cant
però hi ha moltes veus
que reclamen a crits que les escolten.

Vivim, vivim somniant
empeny fins que algun dia siga realitat.

Català

Que no s´apague la llum

El que ens queda per fer
ho hem de fer entre els dos
amb la unitat de paraules i acords.

Que no s´apague la llum
que no vacil·le mai més
construïm un país de llums enceses.

I vivim, vivim, vivim somiant
empeny fins que algun dia siga realitat

Que no càpia més llum
i que peten els ploms
il·luminant la nit amb l´esperança.

Oblidem el passat
no pensem el futur
i deixem que el demà comence ara.

Català

I vivim, vivim, vivim somiant
empeny fins que algun dia siga realitat

No podré mirar als ulls
als infants del meu lloc
si sé que no vaig fer el que calia.

És humil el meu cant
però hi ha moltes veus
que reclamen a crits que les escolten.

i vivim, vivim, vivim somniant
empeny fins que algun dia siga realitat.

que no s´apague la llum

El que ens queda per fer
siM			mim
ho hem de fer entre els dos
siM			mim
amb la unitat de paraules i acords.
doM			reM		solM
Que no s´apague la llum
siM			mim
que no vacil·le mai més
siM			mim
construïm un país de llums enceses.
doM			reM		siM

Vivim, vivim somniant
mim	reM	solM doM
empeny fins que algun dia siga realitat.
solM				reM	do7 doM

Que no càpia més llum
i que peten els ploms
il·luminant la nit amb l´esperança.

Oblidem el passat
no pensem el futur
i deixem que el demà comence ara.

Vivim, vivim somniant
empeny fins que algun dia siga realitat.

No podré mirar als ulls
als infants del meu lloc
si sé que no vaig fer el que calia.

És humil el meu cant
però hi ha moltes veus
que reclamen a crits que les escolten.

Vivim, vivim somniant
empeny fins que algun dia siga realitat.

Català

Recorda Respirar

Juntes, sota el mateix paraigües,
entre bassots de prejudicis,
i males mirades,
se saben lliures sumant la seua pell...

Passe el que passe recorda respirar
que em sentiré ningú si un dia em faltes tu.

Juntes, en el mateix paisatge,
a voltes amb desfici,
però sempre amb coratge.

Juntes, amb el mateix llenguatge,
desterren els judicis
i esborren les paraules.
se senten soles entre tanta gent...
Se senten mudes i no els cal la veu...

Català
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Passe el que passe recorda caminar,
que el pas no el tinc segur si un dia no vens tu.

Passe el que passe recorda respirar
Passe el que passe recorda caminar,
Passe el que passe recorda respirar
Passe el que passe recorda imaginar
un dia, en el futur,
on siga lliure amb tu.

SI ENS QUEDA LA CANÇÓ

La sal, tota la sal
en un cop d´aire suau
tot amerat de mar.

La mar, tota la mar
cap en el darrer blau
que em crida com un far.

No es poden apagar les ones
si ens queda la cançó
per fer-nos poble.
La nostra llengua és el nostre transport.

Quan la teua veu m´acompanya
de poc m´importa el mar
que compartíem.
Has fet un pont amb mots que em fan sentir-te a prop.

Salpar per començar
trobar-nos en un punt
i aprendre a navegar.

El vers que em vas donar
el duc escrit ací
per veure més enllà.

No es poden apagar les ones
si ens queda la cançó
per fer-nos poble.
La nostra llengua és el nostre transport.

Quan la teua veu m´acompanya
de poc m´importa el mar
que compartiem
has fet un pont amb mots que et fan sentir-me a prop.

Català

Si véns (lloc 4)

Si véns sabràs
Perquè sent fred dins meu quan estic lluny
he emmalaltit d’una lluna de coure
Sobre les teules brunes

Absent i estrany
Ferit d’antics carrers i albades suaus
No sé obrir els meus ulls si no és ací
Sobre les teules brunes

D’antics combats
Guardem la cendra d’un dolor passat
De flames que ens empenyen als estels
Sobre les teules brunes.

Pacient i amant
Et done la cançó per anar lluny
Que t’acompanye sempre el seu alè
Sobre les teules brunes

Català

Tot el que arriba amb el vent

No sóc el xiquet que es creu
Tot el que arriba amb el vent,
Ni que l’eco siga el seu.
Vull seguir la meua veu
En la ruta del que sent
Equipatge per a tornar
I raons per avançar.

He aprés a buscar dins meu
Soledat en els acords
Multitud en els records
Per això a la nit vull ser
Un estel que fuig del cel
Combustible per a tornar
I raons per avançar.

Quan m’adone que els meus peus
Són el meu únic govern
Vaig calçant la meua ment
He trobat la meua veu
I, la note, va creixent:
Melodies per a tornar
I raons per avançar.

He aprés a buscar arreu
Veritat en els carrers
-i mentida en els papers-.
Per això a la nit vull ser
Lluna plena i puny creixent:
El desig per avançar
I raons per començar.

Català

fermín muguruza

54-46

 Nik diot yeah!
 Entzun nik diodana
 Nik diot : Bai zera !
 Entzun diotena

 Entzun esan zuena
 Sasidiktadore hark
 Gu denok gartzelara
 Joan behar genuela
 Nork sinistuko zion
 Denok giltzapean
 Arazoa amaiturik
 Egongo litzatekela

 Nik diot yeah !
 Entzun nik diodana
 Nik diot : Bai zera !
 Entzun diotena

 Atxilotu ninduten
 Egurra eman zidaten
 Ziega barruan
 Orain libre izaten :
 Esaidazu zein zen
 Zure zenbakia
 Bost-lau, lau-sei,
 Zen nirea
 Fifty-four, fourty-six
 Was my number
 Oker ziren
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 Give it to me one time
 Emaidazu bitan
 Give it to me three times
 Emaidazu lautan

 Nik diot yeah !
 Entzun nik diodana
 Nik diot : Bai zera !
 Entzun diotena

 Bost-lau, lau-sei
 Zen nirea
 Oker ziren

 Amilcar-en hitzak:
 No he matado ni he robado
 Tampoco soy malvado
 Inocente no soy
 Alguna me he mandado
 Pero siempre al frente
 Había que luchar
 Por eso ahora
 Me quieren condenar.
 No quiero palabras,
 No quiero bla, bla , bla
 Quiero los hechos
 Quiero el cha, cha, cha
 Mi lucha es eterna
 Y sigue hasta el fin
 Rompemos los sonidos
 Con carnal Fermin

 Fidel Nadal-en hitzak:
 54 dice el bajo,
 46 dice el drum
 Te acusaron de malvado
 Y nadie te dio perdón
 Dispararon a mansalva
 En un oscuro callejón
 Pero fue a vos
 que te culparon
 Porque eras del barrio
 No hay justicia
 para el pobre
 Te vengo a explicar
 Ni rico que sea noble
 Voy a manifestar
 Vengo en directo,
 vengo azotando
 Y a los malvados
 decapitando.

 Pablo "Dronkit master"
 Molina-ren hitzak:
 Aunque los policías
 Nos quieran detener
 El amor del señor
 No nos podrán quitar
 Su corazón es de piedra
 Y pura maldad
 Los primeros serán últimos
 Y últimos los primeros
 La puerta es estrecha
 Y unos pocos pasarán.
----------------------------------
traducció al castellà
----------------------------------
 Yo digo ¡Vale!
 Escuchar lo que voy a decir
 Yo digo : ¡La llevan clara!
 Escuchar lo que dicen

 Escuchar lo que dijo
 Aquel dictadorzuelo

 Que todos nosotros
 Debíamos ir a la cárcel
 Quién se habría creído
 Que con todos presos
 El conflicto
 hubiera terminado

 Yo digo ¡Vale !
 Escuchar lo que
 voy a decir
 Yo digo:¡La llevan clara!
 Escuchar lo que dicen

 Me detuvieron
 Me apalearon
 En una oscura celda.
 Ahora estando libre :
 Dime cual era tu número
 Cincuenta y cuatro -
 cuarenta y seis
 Era el mío
 Estaban equivocados

 Pueden golpearnos una vez,
 dos, tres, cuatro É

 Yo digo ¡Vale !
 Escuchar lo que voy a decir
 Yo digo ¡La llevan clara !
 Escuchar lo que dicen

 Cincuenta y cuatro -
 cuarenta y seis
 Era mi número
 Estaban equivocados

Ari du hotza

 Denok bagenekien
 Begiradak konplize
 Legeak ito eta
 Iheslariak zeintzuk ziren

 Sarekada batean
 Aldegin behar izan zuten
 Besteek ezustean
 Zuten beren hutsartea uzten

 Aldegin behar izaten zuten
 Jasangaitza zenean estura
 Ihes egiten den bizitza
 Nork bueltatuko
 digu iragana

 Non dira edonork daki
 Gure oroimenean ezezik
 Hutsunea eta tristura
 Bihotza estuturik

 Telefono kolpe hotsa
 Jaso zuen bere lagunak
 Denok hondatu gintuen
 Baina bera desagertu zen

 Denok hondatu ere
 egin gintuen
 Telefonoaren kolpe hotsak
 Euria eta negarra
 Kalean manifestazioak

 ARI DU HOTZA

---------------------------
traducció al castellà
---------------------------
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 Hace frio
 Todos sabíamos,
 miradas cómplices,
 Ahogados por la ley,
 Quienes eran los escapados

 Algunos tuvieron que huir
 en una redada
 Otros,
 de manera inadvertida,
 Dejaban su espacio vacío

 Tenían que desaparecer
 Cuando el acoso
 se hacía insufrible
 La vida que
 se hace escapando
 O  la vida que se escapa
 ¿Quién nos devolverá
 el pasado ?

 Cualquiera sabe
 donde se encuentran
 Además de en nuestros
 recuerdos
 El corazón presionado
 Por la ausencia y tristeza

 El golpe sonoro
 del teléfono
 Fue recibido por su amiga
 A todos nos destrozó
 Pero ella desapareció

 A todos nos dejó
 destrozados
 Aquel golpe sonoro
 del teléfono
 Lluvia, llanto
 Y en la calle
 manifestaciones

 HACE FRIO

Armagideon tenoreko aztarnak

Armagideon tenoreko aztarnak
Polaroid azken erretratuak
Ordain-zigorra, mendekuen gerra
Digitalizaturiko irudietan
Pentsatu al duzu une horretaz
Noiz ahaztuak ariko galdezka
Micky Mouse kapelaz eta Nike biseraz
Ricky Martin-Bushen abestiaz
Living la vida loca
Living the wild side
Eta kapitalismo basatia
Nondik da ebatsia
Gure ondasuna?
Gu denok erantzule baikara
Armagideon tenoreko aztarnak...
Non da orain “Gotorleku Amerika”?
Gure etxe europar segurua?
Famili baloreak
Babesteko giroa
Giza pribilegioak
Hiritar onen tenpluan
Armagideon tenoreko aztarnak...
Aspalditik ez da bukatzen eguna
Eguzkia sartzean baizik eta
Hipermerkatua ixteko orduan
Honek markatzen baitu setio egoera
Eskertzera gatoz zuen giza gerrak

Euskera

Zer zegoen orduan telebistan?
“Operación Triunfo” edo nire herria
Bonbardatzen ari zinetenean?
Armagideon tenoreko aztarnak
Polaroid azken erretratuak
------------------------------
traducció al català
--------------------------------

RESTES DEL TEMPS D’ARMAGIDEON
ÚLTIMS RETRATS EN POLAROID
PAGAMENT EN CÀSTIG, LA GUERRA DE LES VENJANCES
EN IMATGES DIGITALITZADES
Has pensat alguna vegada en aquell moment
En el que els oblidats vindran demandant,
Amb gorres de Micky Mouse i viseres Nike
La cançó de Ricky Martin-Bush?
Living la vida boja
Living the wild side
I el capitalisme salvatge
On han estat robats
Els nostres béns?
Doncs tots som responsables
RESTES DEL TEMPS D’ARMAGIDEON
ÚLTIMS RETRATS EN POLAROID
PAGAMENT EN CÀSTIG, LA GUERRA DE LES VENJANCES
EN IMATGES DIGITALITZADES
On és ara la “Fortalesa Amèrica”?
I la nostra segura llar europea?
L’esperit de protecció
Dels valors familiars
Dels privilegis socials
Al Temple dels bons ciutadans
RESTES DEL TEMPS D’ARMAGIDEON
ÚLTIMS RETRATS EN POLAROID
PAGAMENT EN CÀSTIG, LA GUERRA DE LES VENJANCES
EN IMATGES DIGITALITZADES
Fa ja temps que el dia no acaba
Quan es posa el sol
Sinó a l’hora del tancament de l’hipermercat
Doncs aquesta marca el començament de l’Estat de Setge
Venim a agrair les vostres guerres humanitàries
Què feien aleshores al teu televisor?
Operación Triunfo?
O com bombardejaven el meu país?
RESTES DEL TEMPS D’ARMAGIDEON
ÚLTIMS RETRATS EN POLAROID

BERE-BAR

San Franciscon bueltaka BAP taldeak zioen moduan Kasu honetan, alabaina! Bilbon gara,
ez Californian Bere-Bar tabernak du izena Bertan dugu Topagunea Kontrainformazioaren
gogoa Lizarra-Garazi Akordioa BEREBER , BEREBER, BERE-BAR Ez ikutu nire laguna!
Ez ikutu! Ez! Basque Electronic Diaspora Esan Ozenkiren afitxak Berberiarra - Amazight-a
Arabiera ikastaroak Ditugun hitz berdinak oroituz Hartu-emanik ez izan arren Izen-isem,
aker-iker Azraf dela Ihia, ahaztu gabe Jai honetan abestuko dugu Sentsualtasunaz,
poztasunaz Oinazea, alkohola, kartzela Amodioa, mina, eguneroko bizitzaz
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BIG BEÑAT ETA KORRIKA 2001 - "Mundu bat bildu!"

Korrika badator Yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! Badator Korrika, herri bat mugimenduan
Badator ta Big Beñatentzat Beste ezinezko misio bat Mundu bat bildu da kontsigna Ezin
huts egin gure antiheroiak Big beat-a erritmo erraldoiaz Nor ez du martxan jarriko
horrelako deiak?   Gas-Gasteiztik Bai- Baionarat Mende berri bat Hasteko dugu Korrika
Buruan mundua Makina jendea Pentsatu globalki ta Ekin lokalki ez al da? Eskualdunak
gara Eta mundukideak Uniformetasunetik at Gizakiak Ez kasko transgenikoak Ez
zenbakiak Bizirik, mugaegunik ez baitu euskarak Modernizatzea bada izan gisakoa Barra
kodea tatuatu nire ipurdian Begira ezazuS>Big Beat Beñat Begira ezazuS> Big Mac
behera Korrika badatorS> Big Beñat buru Uh,uh,uh,uh,uh,uhS>Mundu bat bildu!
Macdonalizazioa, kultur globalizatua Kontsumitu plastikoa, janari
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azkarra bezala Uztartzea da bat, Bestea ezarpena Elkartrukatu edo derrigortu ereduak Big
Beñat, babarrunak eta aza popularra Suge tako mexikarra eta pa amb tomàquet Gazta eta
intxaurrak, Lurra ez baita zolua Bazter dezagun behingoz kaka zahar-zaharra   Ttipi ttapa,
ttipi ttapaS> KORRIKA Ttipi ttapa, ttipi ttapaS> KORRIKA

Brigadistak

 "Compañeros del mundo,
 Por favor
 Sigan viniendo
 a las comunidades
 Indigenas en resistencia
 Les pedimos que no cejen
 En sus esfuerzos
 y solidaridad
 Su presencia
 es imprescindible
 Para evitar la barbarie"

 "Llamamos a todos
 y todas a no soñar
 Sino a algo mas simple
 y definitivo
 Los llamamos a despertar"

 "Elkartasuna da
 Herrien arteko xamurtasuna"
 Ixiltasunaren memoria
 Ohi garen begi zaindaria

 Hauxe da jarrera
 Taldea gauzatu egin dena
 Piztu egiten duena sarea
 Eramaten gure izarran

 Aparato herdoilduak
 Engrasatu beharra
 Memoria historikoa
 Ez galtzeko nahia

 Ezinbestekoarekin
 Lortzeko lotura
 Xamurtasuna eta
 Zerrepel gunea

 Ya están aquí las compas
 Ya llegan los muchachos
 Arriba los que luchan
 Brigadistak badatoz

 Alex Inadaptats-en hitzak
 Compromis de lluita
 estret lligam entre Pobles
 en un crit solidàri
 Trencarem les barreres
 defensant
 Davant el ric
 la justa causa dels pobres.
 La victòria camarada
 Traspasant les fronteres.
 La justicia proletària
 Et crida a les barricades.

 Fernando Sapo-ren hitzak:
 Fer brigadas d´espardidura
 y axitazion
 Fer brigadas de propaganda
 y axitazion
 Por areconoxedura
 d´os dreitos d´os pueblos
 Por fin d´a guerra
 d´esterminio

Euskera

 Organiza la tuya brigada.

 Brigadistak

 Ez zaigu ezer ahaztu
 Ez zaigu inor ahaztu
 Dena begiratzeko
 begiak baditugu
 Ez zaigu ezer ahaztu
 Ez zaigu inor ahaztu
 Edonoren oinazea
 salatuko dugu
----------------------------
traducció al castellà
----------------------------
Brigadistas
 "La solidaridad
 Es la ternura
 de los pueblos"
 Memoria del silencio
 Ojo vigilante que somos

 Esta es la actitud
 hecha grupo
 Que prende la red
 Llevandos en nuestra
 estrella

 La necesidad de engrasar
 Los aparatos roñosos
 El anhelo de no perder
 La memoria historica

 Para conseguir
 El vinculo con lo esencial
 Reducto de calidez
 y ternura

 Ya están aquí las compas
 Ya llegan los muchachos
 Arriba los que luchan
 Ya vienen los brigadistas

 Brigadistas

 No olvidamos nada
 No se nos olvida nadie
 Tenemos ojos
 para observarlo todo
 No olvidamos nada
 No se nos olvida nadie
 Denunciaremos
 el sufrimiento
 De cualquiera
 En cualquier parte

 Brigadistas

DIRU ESPAINOL ZIKINA

Bala, bala, bala, bam! bam! Indigenen odolez zipriztindutakoa Bala, bala, bala, bam! bam!
Bigarren konkista egiteko harrokeria Bala, bala, bala, bam! bam! Haragi erreari usaina
dariola Bala, bala, bala, bam! bam! Prepotentziz ta mespretzuz irarritakoa   Hernán
Cortés, Pizarro Eta Cristóbal Colombus Ohorezko hiltzaileak paper monedan Borreroak
eta bortxatzaileak Urraturik jarraitzen duen lurraldearentzat Irakaspena, Valdiviarena Lurra
irentsiarazten eskubeteka Urrea nahi duzu? Urrea jan ezazu! Urrez asetu! esan zioten
artean   DIRU ESPAINOL ZIKINA!   Bilete euskaldunak balira bezala Lope de Agirrerekin
edo Jainkoaren kolera Dirua beti zikina izanen bada Nola jasan daiteke ordea horrelako
iraina? --------------------------------------------------------------------------------WANKA-ren hitzak:
Mina sortzeko espainol diru zikina... behar adina! Kapitalismoaren oroigarri ustela. Diru
espainol zikinaz saltzen zaie egun irina hildakoen ondorengoei... garesti! Mina! Amabirgina
Pizarrok zuen desfloratu, Amabirjinak kolonizatzaileak Munduratu bere alutik, Pizarroren
zakilatik, Eliza katolikoaren
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"Urdanga-arina" Erret-odolaren zina: Dirua BBV ongi gorderik mantendu eta aitzina Herri
oro zapalduz, herrien urrea hartuz, Herri-zerri-urrekolore oro zorozital. Adiskide zinak eta
minak etsai, Diru zikina izan da gai anaiartea aztoratzeko. Nahi eta nahiez diru beharrez,
diru errez, bertzeei kendu tiroz eta oldarrez. Haurrak negarrez. Emakumeak? Ez! gerlari
apartak baitira. Txinparta aurkez-aurke eta hor dira. Inperialismo=Faxismo, zapalkuntza
numerotan. Miloika hildako? Ez Miloika miloi pezeta! Espainian hazi eta Amerika hezi, Diru
zital espainolaz sortu enpresak maiz NAZI. Zer irabazi egon, eta hara joan eta zapaldu...
Nork adituko basoak dituztela kixkaldu. Ederra egin dute REPSOL, ENDESA eta abarrek.
Ez al dituzte kixkaliko beren garrek? Guziok dakigu baina dirua erre daitekela, eta "Koktel
Molotoff" diogu, ez baikara tentelak. ------------------------------------------------------------------------
--------DADDY JEFF-en hitzak: Konturatu zaitez zeintzuk dauden pezetetatan erosketak
beti egiterako orduan hiltzaile haundienak oroimenean egunero Francisco Pizarro, putero
Cristobal Colon erregea bezala Juan Carlos lehenengoa Antiguoko Miramar-en hilketa
egin zuena bere anaiari tronoa kendu nahiean eskopeta batez tiroz akabatu zuena
Espainia zikina ultra eskuindarra da txanponetan ikusten da eskudu imperialistan
ezkerrean Plus jartzean eskubian Ultra dena Espainiako historioa deskribatzen duena
Miloika pertsona munduan hil dituena Ameriketan bezala Cuban ere egon zena gaur
egungo colono-ak politikan daudenak euskaldunoi ere berdin nahi digute zapaltzea
lehenengo Nafarroa gero Trebinokoa pixkanaka lortzen daude "Francok" nahi zuena
konturatu behar gara zertan dauden jokoan euskaldun guztioi espainol bihurtzea
"Montalvo" bezala diruaren trukean euskaldunak daude espainiako selekzioan dirua ere
bai dute pezeta euroetan lana asko dago gu garena izatekotan estribiloa -mina sortzeko
espainol diru zikina(3) (Behar adina) -imperialismoaren oroigarri ustela

Eguraldi Lainotsua Hiriburuan

 Neska bat telefono kabina
 Hertsi baten barrutik
 Une jeune fille avec
 un chemisier jaune
 Irten ezinik urduri
 kristala joka.
 Et combien de
 voitures de police !

 Amsterdam edo oslo
 gogoan igon naiz,
 Helbidea irakurri
 bait dut autobusaren
 bekokian :
 Mer du nord.
 gaizki ulertu bat
 besterik ez da izan
 Gare du nord aldera narama,
 Leihoaren alboan eseri
 eta kalerik kale goaz
 On assiste au spectacle
 de la tombée de la nuit
 à la rue,
 Kaleetako espektakuloa
 begiratzen dut
 Erortzen ari den gaupean,
 Et combien de voitures
 de police !

 Alboan eserita doan agurea
 Egunkaria irakurriz doa:
 Temps brumeux sur
 la capitale.
 Espektakuloen orrira
 pasatu da :
 Une jeune fille
 avec un chemisier brillant
 Neska telefono kabina
 barrutik deika.
 Eguraldi lainotsua
 hiriburuan.

Euskera

 On pense qu´on aurait
 pu faire quelque chose
 Autobusera igon orduko,
 Espektakuluen orriak
 irakurri ordez.
 Mais ici, maintenant,
 que faire ?

 Autobusez hiria zehartzean
 galdera bat egiten da
 Je me demande quelle
 est la nature de cette
 besoin D´ailleurs,
 Zein da bultzatzen gaituen
 indarra.
 Ce besoin de quelque chose
 d´autre.
 Zein da bizi diren
 gertaeren eta
 Gogoratutakoen arteko
 desberdintasuna :
 Besoin d´un drame
 a la cité a la tombée
 de la nuit ?
 Baina hemen eta orain
 zer egin,
 Gare du nord à la tombée
 de la nuit .
 Zenbat polizia bazter
 guzietan !
 Jeune fille avec
 un chemisier jaune brillant.
 Etorriko zela esan zuen.
 elle disait qu´elle
 viendrait.
 Baina zenbat bira emango
 dituen globoak
 Avant de nous retrouver.

 Loo Ranx (Spartakus)-en
 hitzak
 M´aider, m´aider,
 Y´a quelqun´un pour venir
 aider Des gens qui se
 battent
 Tous les jours,
 Toujours determinés,
 c´est vrai
 M´aider, m´aider,
 Y´a personne pour
 nous aider à Esquiver
 les voitures
 De police sur paname,
 S´en est assez!
 M´aider, m´aider,
 Y´a quelqun´un pour aller
 dire à ces esprits fâchés
 Qu´il est temps de s´unir,
 Pressé d´arriver
 M´aider, m´aider,
 Y´a quelqun´un pour
 venir Aider, car le
 combat n´est
 Pas prêt de s´arrêter,
 Pressé d´arriver qu´un jour
 les Hommes cessent
 de se battre,
 Pour un bout de bois
 ou pour Une loi de bâtard
 Qui ne servira
 que pour toi à
 Instaurer l´orde moral
 Dont tu es la seule voix
 Ecoute ce style
 LOO RANX again
 ORIGINAL SPARTAK
 dans la place.
-----------------------------
traducció al castellà
-----------------------------
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 Tiempo de bruma
 en la capital
 Una chica desde el interior
 De una cabina telefónica
 Une jeune fille avec
 un chemisier jaune
 Sin poder salir,
 Golpeando nerviosamente
 al cristal
 Et combien de voitures
 de police!

 He subido
 Pensando en Amsterdam
 u Oslo,
 Tras leer la dirección
 En la frente del autobus:
 Mer du Nord.
 No ha sido sino
 un malentendido
 Me lleva hacia
 la Gare du Nord,
 Sentado al  lado
 de la ventanilla,
 Vamos de calle en calle
 On assiste au spectacle
 de la tombée
 De la nuit à la rue,
 Asisto al espectáculo
 de las calles
 En la noche que va cayendo,
 Et combien de voitures
 de police!

 El anciano sentado
 a mi lado
 Va leyendo el periódico:
 Temps brumeux sur
 la capitale.
 Ha pasado a la sección
 de espectáculos.
 Une jeune fille
 avec un chemisier brillant
 La chica llamando
 desde la cabina telefónica.
 Tiempo de bruma
 en la capital
 On pense
 Qu´on aurait
 pu faire quelque chose
 En el momento
 de subir al autobús,
 En vez de leer
 la sección de espectáculos
 Mais ici, maintenant,
 que faire?

 Cuando uno atraviesa
 la ciudad en autobús
 Se hace preguntas
 Je me demande
 Quelle est la nature
 de ce besoin d´ailleurs
 Qué fuerza nos impulsa.
 Ce besoin de quelque
 chose d´autre.
 Qué diferencia
 hay entre los
 Acontecimientos vividos
 y los recordados:
 Besoin d´un drame
 à la cité
 à la tombée de la nuit?
 Pero qué hacer
 aquí y ahora,
 Gare du Nord
 à la tombée de la nuit.

 ¡Cuánto policia
 por todas partes!
 Jeune fille avec
 un chemisier jaune brillant.
 Dijo que vendría.
 Elle disait qu´elle
 viendrait.
 Pero cuántas vueltas
 dará el globo
 Antes de nuestro encuentro.

EKHI EDER

Mauleko plaza ondoan Hotel jatetxe bat dago han Ekhi Eder du deitura Ekia eta ekialdea
loturan Alboan du ordea Hilobiak - ehorzketak Eta honen saihetsean Aldaezinetarako
entrepresa Turismorako ortzia Heriotza eta etxebizitza hutsak Migrakuntza, suntsipena
Desertifikazio larria Atzeman: Ekhi Eder, ekhi eder EKHI EDER, EKHI EDER Zinkaz ari
diren gazte horiek Ez dute hotzik sentitzen Iparra eta hegoaren desorekak
Mundulerkuntzan desitxuraketa Mendebaldearen menpe sortaldea Desagertaraziz
Eguzkialdea Jaioterrian bizitzeko bidea Salgai omen dago, lurralde zilarra "Zuberoak bizi
nahi du" deiadarra Xiberuko Botzaren hedapena Euskarak egin beharko du Zirt edo zart
Jite izugarria, hau da bizi hatsa "Nigarres sorthu nintsen, Nigarres hiltzeko"

Euskera

FM 99.00 DUB MANIFEST

Eh laguna! Sintonizatu zeure burua Frekuentzia honetan : FM 99.00 DUB MANIFEST ------
--------------------------------------------------------------------------Ba dator ekaitza, itsas-sumendia,
Erupzio bolkanikoa, bortizki kanpora Laba, gasa, hautsa, irla sortzen duena Beste ugartei
ari dena deika Emangailu FM-a, uhinetan barrena Duintasuna musikatuz irratia Hitzen
Internazionala, Sound System Mundiala, Zeharkatzen ixiltasun itsasoak Ye, ye, ye...Dub
Manifest Ye, ye, ye...Independentzia Ye, ye, ye...Internazionala Ye, ye, ye...Dub Manifest
Stefanorekin, porlanean sustraia Sandokan Ramiccia-ren frontean Briceren bajua da,
lehoiaren taupada Hugoren kung-fu vietnamita Spartak Oskar Benasen magia, Sorkunen
ahotsaz "Kashbad" ( Hautsaren ordez ura ) Pintza"power" da Mikel, Kataren hotsa
Elkartopatzeko pentsamoldea Pentsamendu disidentea Memoria bakarraren aurka
Muguruza Komandantea "DJ Laia", Fermin"Aizkorak"

--------------------------------
traducció al castellà
--------------------------------

Eh, amigo! Sintoniza tu cabeza en la frecuencia FM 99.00 DUB MANIFEST -------------------
-------------------------------------------------------------Viene la tormenta, volcán bajo el mar Que
en su erupción volcánica expulsa violentamente Lava, gas, polvo, creando una isla Que
llama a otras islas Emisor FM, a través de las ondas La radio que musica la dignidad La
internacional de las palabras Sound System Mundial Atravesando los mares del silencio
Con Stefano, la raíz penetra en el cemento Sandokan en el frente Ramiccia El bajo de
Brice es el latido del corazón del león > El kung-fu vietnamita Spartak de Hugo La magia
de Oskar Benas Con la voz de Sorkun: "Kashbad", agua en lugar de polvo del desierto
Mikel es "Pintza power", el Poder Pinza Y el sonido de Kata, la mentalidad para el
encuentro   Pensamiento disidente Contra la memoria única El Comandante Muguruza
"DJ Laia", Fermin "Aizkorak"

Euskera

GIZON ARMATUAK

Nik ere bai gurutzatu nahi nuke Ibaia, hondarrak ni sentitu gabe Heriotza kateatu aurren
Iñigo Egiluz agurtzeko hurren Giza eskubideak babestea Ez baita inoiz bide erreza izan
Egiturazko bortxapean Bizi den herrialdean   Informaziorik gabeko jendea Rosalia Tuyuc-
entzat jende hila da Isila eta ez jakitearen aukerak Izan ditu beti oste ankerrak Soroa ere
ixildua Mamuen menpe, lur errea Oin hutsik direnentzat Lurrak egingo du dardara
WAGNER-en hitzak: Vem vindo os homens armados Estâo quase ao teu lado E nâo vem
para brincar Vem
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vindo os homens armados Já estâo do teu lado E ti querem matar Paramilitares Para
minorias machacares Já vem vindo a hora da colheita Vamos a cortar umas cabeças Se
uma cabeça pensa É uma cabeça perigosa Agente vai, agente pega Agente mata, agente
corta

Harria

 Plazaren erdian harria
 Zirudien mugiezina
 Lurra eta ipar haizea
 Lekukotzat jendea

 Seme alabak eta lagunak
 Maite dudan guztia
 Aita, ama gogoetan
 Indarra eman nahian

 Saiatu eta ezin
 Bat, bi, hiru, lauÉ

 Saiatu nintzen
 Bai, saiatu nintzen
 Herria ordezkatzen
 duen harria
 Jasotzen

 Nahiz eta indar guztiak
 Bildu eta erabili
 Hauxe erantzungo dizute
 Galde auzokidei

 Idi pare batek ere
 Mugiaraziko ez luke
 Ezinezkoa zela baina
 Tajuz saiatu nintzen

 Gehiegizkoa
 Pertsona bakar batentzat

 Saiatu nintzen
 Bai, saiatu nintzen
 Herria ordezkatzen
 duen harria
 Jasotzen
-----------------------
traducció al castellà
-----------------------
Piedra
 En la mitad de la plaza
 Parecía inamovible
 La Tierra y el viento
 del norte
 La gente por testigo

 Hijos e hijas, amigos
 Padre y madre
 Todo lo que amo en mi mente
 Intentando transmitir
 energía

 Lo intenté y fue imposible
 Una, dos, tres, cuatroÉ

 LO INTENTÉ
 SÍ, INTENTÉ LEVANTAR  LA PIEDRA
 QUE REPRESENTA A MI PUEBLO

 A pesar de concentrar
 Y utilizar todas
 mis fuerzas
 Pregunta a los vecinos
 Te responderán que
 lo intenté.
 Una pareja de bueyes

Euskera

 Tampoco la hubiera movido
 Todos decían que era
 imposible
 Pero lo intenté con
 convicción

 Demasiado
 Para una sola persona

 LO INTENTE
 SI, INTENTE LEVANTAR LA PIEDRA
 QUE REPRESENTA A MI PUEBLO

Hitza har dezagun

 Hartu hitza
 Hitza har dezagun
 Iritzia
 Eman dezazun

 Erakustaldi itogarria
 Jazarpen mediatikoarena
 Informazio - informazio eza
 Berriaren giro presioa
 Historiaren amaiera
 Iragartzen du hedabideak
 Eraikitako mundu birtualak
 Ezereztu egiten du jendea

 Friboloa da
 Eta gainera ba omen dauka
 Jada bere glamourra

 Hartu hitza
 Hitza har dezagun
 Iritzia
 Eman dezazun

 Hitzez armatu,
 hau da tribuna
 Jaurtikitzeko aburuak
 Jendeaurreko plataforma
 Errealitate
 gordin dosi bat
 Kantak ere ispiluak bezala
 Hauxe duzu bozgoragailua
 Bolbora dialektika,
 eztanda!
 Bonba komunikatzailea,
 eztanda!

 Den-denak egingo du eztanda
 Bi mundu hauek
 topatzerakoan

 Hartu hitza
 Hitza har dezagun
 Iritzia
 Eman dezazun
---------------------------
traducció al castellà
---------------------------

Tomemos la palabra
 Toma la palabra
 Tomemos la palabra
 Para opinar
 Para que des tu opinión

 Demostración asfixiante
 De la persecución mediática
 Información -
 desinformación
 La presión ambiental
 de la noticia
 El medio anuncia el fin
 de la Historia
 El construido mundo
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 virtual
 Niega a las personas
 Es frívolo y además,
 Parece haber conseguido
 Ya su glamour

 Toma la palabra
 Tomemos la palabra
 Para opinar
 Para que des tu opinión

 Armémonos de palabras
 Esta es la tribuna para
 Lanzar pensamientos
 La plataforma pública
 Una dosis de cruda realidad
 Las canciones también
 como espejos
 Aquí tienes tu altavoz
 Pólvora dialéctica,
 ¡ Explosión !
 Bomba comunicativa,
 ¡ Explosión !

 Absolutamente todo
 estallará
 Al chocar estos dos mundos

 Toma la palabra
 Tomemos la palabra
 Para opinar
 Para que des tu opinión

IRUDIKERIAK

Zerura gelditu ginen begira Puxika bat bezala ilusioa Gero eta urrunago, gora zihoan
Harridura nagusi gure baitan   Piramidearen itzalean Amestu ezin baita Errealitate latza
Iku daitekenean   IRUDIKERIAK... IRATZARTU JADA!   Enki Bilalen "piztiaren ametsa"
Komikian banengo ameskeritan Entzun nuen iratzartzeko deia Deusezteko balizko
asmakeriak   Higitzea eragozten duena Burdinezkoa zintzilik katea Ur-hondora egotzita
AINGURA Bertan finkaturik gelditzen dena   Beti besteei begira Noiz altxatu aingurak?
Noiz askatu loturak, Jitoan joan beldurrak?   Entzun nuen iratzartzeko deia Zulo beltzan
erresonantzia kutxa Oparotasun erakusleihoa Erabat txikitu zuen oihartzunak
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itaka berriro

 Marlen Dietrich zela ustez,
sentibera "Deabrua emakumezkoa da"
filmean Eli Lambeti zen berriz,
hitzaldia Beti atxeki Itaka,
zeure buruan Baina ez bortxatu bidaia,
Kavafis-ena Ulertu nuen jakituriaz,
esanahiak Denbora-bitarte handian,
badudala Zure musuaren mapak,
nabiga ditzadan

ITAKA, BERRIRO HELMUGATZAT
BIDEA ETA BIDAIA,
LUZEA IZAN DADILA

Beste lurralde batera,
beste itsasora
Hiri ezberdin bat aurkitu,
hau baino hobea Adi!
Hori esan bazenuen,
"Polis"- en deia Kondena idatzita baitago, saiakeran Armiarmaren sarean,
harrapatuta Kartago mehatxua bada,

Euskera

ni nator bat Baita Metropolitarrak
artearen kontra Herioaren aurreanS>
Laberintoa
---------------------------------
traducció al castellà
---------------------------------

ITACA, DE NUEVO

Creía que escuchaba a Marlen Dietrich,
sensible, en la Película "El diablo es mujer",
sin embargo se trataba De Eli Lambeti recitando "Mantén siempre en tu Mente Ítaca...
pero no fuerces el viaje en absoluto..."
De Kavafis.
Comprendí los significados,
con la Sabiduría adquirida.
Que puedo poseer todo el tiempo
Del mundo para navegar en los mapas de tu rostro.

ITACA, DE NUEVO COMO DESTINO
QUE EL VIAJE Y CAMINO
SEAN EXTENSOS

Ir a otra tierra, ir a otro mar.
Encontrar una ciudad Distinta mejor que ésta.
Si eso fue lo que dijiste,
Presta atención a la advertencia de "polis",
pues una Condena está escrita en cada intento. Atrapado en la Tela de araña.
Si Cartago es la amenaza,
me uniré a Ellos,
encontrándonos con los Metropolitanos
contra El arte.
Ante la muerte,
el laberinto.

..........------..............------..........
posat a aquesta web per Jordi StBanD (tarra00@hotmail.com)
i extret de la web de fermin muguruza
(http://www.muguruzafm.com)
més informació---> dynamiteweb.tk
donem suport a les teves idees!
.......--------.......-----..---..

Lagun nazakezu

 Norbaitek idatzi
 Zuen nire izena
 Bala batean
 Bizi naiz mehatxupean

 Ikasi behar dut
 Lasterkariaren
 Bakardadearekin
 Elkarbizitzen

 Amildegiaren ertzean
 Ibili ohi banaiz
 Labanaren ahoan
 Ez dut desorekatu nahi

 Lagun nazakezu?

 Buruonesleaz
 Erabat sinistuta
 Dena emanda
 Berriro zuregana

 Sosegurik ez dakar
 Autoerretzeak
 Eta desesperantza
 Autosuntsidurak

 Amildegiaren ertzean
 Ibili ohi banaiz
 Labanaren ahoan
 Ez dut oreka galdu nahi
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 Lagun nazakezu?
 Beranduegi ez bada
 Lagun nazakezu?
 Behar zaitut eta

 Ruso-ren hitzak:
 Yeah, this song...
 Rapeando con mi brother
 En la casa
 Cooperación contra
 mando Music style

 Sólo dar para recibir,
 eso No está bien
 mi hermano,
 Libérate de la lógica
 Poderosa del mercado
 que Todo lo preside,
 que nos Tiene condenados
 que así Sin darte cuenta
 te separa De mi lado,
 espabílate mi Brother
 y abre puertas y Ventanas.
 Que corran nuevos vientos
 Mejor hoy que mañana.
 Que Se lleven para siempre
 el Filo de la navaja.
 Déjalo Claro
 con tu cadencia:
 La soledad no está
 en la Casa.
 Lagun nazakezu...
 Vamos haz hueco
 Para mi mensaje
 Mira que yo te rimo
 para Que tu lo bailes
 Con mi ragga boom boom
 de Bombo, caja y charles
 De ti depende vamos,
 Puedes ayudarme
 Lagun nazakezu
------------------------
traducció al castellà
------------------------
 ¿Puedes ayudarme?
 Alguien escribió mi nombre
 En una bala
 Vivo bajo amenaza continua

 Tengo que aprender
 a convivir
 Con la soledad
 del corredor
 De fondo

 Si me he acostumbrado
 A caminar al borde
 del precipicio
 No quiero perder
 el equilibrio
 En el filo de la navaja

 ¿PUEDES AYUDARME ?

 Completamente convencido
 De mi autosuficiencia
 Habiéndome ofrecido
 totalmente
 De nuevo acudo a ti

 La autoinmolación
 Solo trae desesperanza
 La autodestrucción
 Desasosiego

 Aunque me haya acostumbrado

 A caminar al borde
 del precipicio
 No quiero perder
 el equilibrio
 En el filo de la navaja

 ¿PUEDES AYUDARME ?
 Si no es demasiado tarde
 ¿PUEDES AYUDARME ?
 Te necesito

Maputxe

 Maputxeak
 Maputxeak erran zuen :
 Duela asko garela gu
 Erran zuen

 Emaidazu, eman,
 eman artoaren burua
 Emaidazu arantzik
 gabeko lurra

 Hamar korrikalari,
 Arauko bizirik !
 Hamar bider garaile !
 Hamar suge, gazte-uhandre

 Iparra, hegoa
 Ekia, ilberria
 Lehortea, gaua
 Haizeak, izarrak

 Hegi altua
 Uholdetik enparatzeko
 Balio izan zuena
 Haritz txuria

 Gezurra, egia
 Andeseko mendilerrotik
 Beste aldera
 Egia, gezurra

 Talisman urdina, Nahuel
 Urdin nago esan zuen
 Kondore horrek

 Premia handiz, premia
 Behar dugu hiztegia
 Mapudungu-euskara

 Mapu=Lurra, Jendea=Txe
 Lurraren jendea=Maputxe
 Burujabe

 Maputxeak erran zuen :
 Duela asko garela gu
------------------------------
traducció al castellà
------------------------------
 Mapuche
 MAPUCHE DIJO :
 HACE MUCHO TIEMPO QUE EXISTO

 Dame la madre del maíz
 Dame la tierra sin espinas

 10 Corredores,
 ¡Arauco vive,
 10 veces vencedor !
 10 Culebras,
 Una joven se convirtió
 en sirena

 Norte, sur, sol,
 luna nueva, sequía,
noche, vientos, estrellas
 Cerro alto que

Euskera
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 sirvió de salvación
 Para el diluvio
 Roble blanco

 Mentira, verdad
 Al otro lado de la
 cordillera de los Andes

 Talismán azul, Tigre
 Estoy azul dijo el cóndor

 Necesitamos con urgencia
 Un diccionario
 euskara-mapudungu
 (lengua mapuche)

 Mapu = tierra,
 che = gente
 Mapuche = gente
 de la tierra
 Independiente,
 dueño del destino

 MAPUCHE DIJO :
 HACE MUCHO TIEMPO QUE EXISTO

MENDEBALDARKETA - OCCIDENTALIZACION-OCCIDENTALISATION-
WESTERNISATION

Ongi etorri mendebaldera! Ongi etorri baina kontuz Ongi etorri mendebaldera! Baina eman
pausuok soseguz Ongi etorri mendebaldera! Munduko aberatsengana Emango zaizu
aukera-maukera, baina ez jauzi zuriengana   We are the world. Welcome to Occident But
keep your hands off the ownership Ciminals will be electrocuted Follow, black, you
bastard, the garbage truck   Bienvenues a l´Occident, mais atention! Si vous n´avez pas
de l´argent Si vous n´avez pas des papiers, alors, vous Noire, suivez le camion des
ordures  ¡Sigue el cartel que dice bienvendido a Occidente! Verás que te lleva casi directo
a contemplar Las maravillas de la civilización Si ya las viste ya, ahora sigue al camión de
la basura   Hast du den "willkommen Unfall" Zeichen gelesen? Also komm hinein falls du
blond blauäugig bist Illegale Einwänderer werden zur lebenslängliche Zuchthausstrafe
verurteilt Falls du umsonst arbeiten willst, folgt den MüIllastwagen   Ongi etorri
mendebaldera! Ongi etorri baina kontuz Ongi etorri mendebaldera! Baina eman pausoak
soseguz Ongi etorri mendebaldera! Baina ez ikutu ondasunik Eta txintxoa bazara, zoaz,
zarama kamioaren atzetik

Euskera

Neworz

Zuentzat urte berria
 Hemen udaberria
 Martxoaren hogeitabat
 Bada jai nagusia
 Sua erabiltzen dugu
 Omentzeko eguzkia
 Beste sugarrek berriz
 Erre dituzte herriak

 Newroz
 Halabja gogoan
 Gernika Kurdua
 Ez hil horren azkar

 Lurrak kixkaltzen du
 Lama ez da itzalia
 Ferekatzen zaitut eta
 Orbainak agerian
 Torturaren zaurimarrak
 Oraindik irekiak
 Goiztiriaren argiak
 Piztuko du suargiak

 Kurmanci, kurduera

Euskera

 Bizitzeko ikasia
 Halay dantzatzeko
 Txirkandari atxikia
 Hau duzu Kommagene
 Denontzako tokia
 Larunbateko amak
 Landatua dute hazia

 Newroz
 Newrozen sutea
 Sarraskia bihurtua
 Ez hil horren azkar

 Zuentzat urte berria
 Hemen udaberria
 Sua erabiltzen dugu
 Omentzeko eguzkia
 Ferekatzen zaitut eta
 Lama ez da itzalia
 Hau dugu Kommagene
 Denontzako tokia

 Angelo Moore-ren hitzak:
 Let us speak, when we speak
 We seem to make you weak
 We sing this song,
 It makes us strong,
 You jive Turky
 Oppresser thief man
 Your intimidation
 Is plain to see,
 This is a people
 That you cannot see
 This uncharted
 There is no trace
 All that is seen is a vibe
 Culture and face
 KURDISTAN BASQUE COUNTRY
 Freedom,
 Release, now there is war
 Soon there will be peace,
 Big, big, big, big,
 Bad Spain tromping
 On this suppressed
 Oh man the pain.
 But world wide soon
 It will be the change
 In a tide.
 Soon the tyrant
 Will be the pesant
 And the pesant
 Will be large
 And in charge
 And in the present.
 And as the world turns
 There is a ying and
 the yang Revolution
 brings us,
 A brand new thing.

 Bayram-en hitzak:
 Hiro roja rewrozeye
 Je azadiye Kürdistan
 Kurd piroz de kan
 Newroza ra
 Am de ben
 Biji Newroz
 Biji Kürdistan
 Biji Partiye Karkeren
 Kürdistan
 Roj bas gerrilla
--------------------------------
traducció al castellà
--------------------------------
Newroz: año nuevo kurdo
 Para vosotros el año nuevo
 Aquí la primavera
 El 21 de marzo
 Es la fiesta mayor
 Utilizamos el fuego
 En ofrecimiento al sol

Pàgina 630 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

fermín muguruza

 Otras llamas, sin embargo,
 Han calcinado  pueblos

 NEWROZ
 HALABJA EN LA MEMORIA
 EL GERNIKA KURDO
 NO MUERAS TAN RÁPIDO

 La tierra abrasa
 La llama no se apaga
 Te acaricio y
 Siento las cicatrices
 Las heridas de la tortura
 Todavía abiertas
 La luz del amanecer
 Prenderá la lumbre

 Kurmanci, la lengua kurda
 Aprendida para vivir
 Sujetándonos con
 el dedo meñique
 Para bailar el Halay
 Esto es Kommagene
 "Lugar para todos"
 Las madres de los sábados
 Han sembrado la semilla

 NEWROZ
 LA HOGUERA DE LA FIESTA
 DE AÑO NUEVO
 CONVERTIDA EN MASACRE
 NO MUERAS TAN RÁPIDO

 Para vosotros el año nuevo
 Aquí la primavera
 Utilizamos el fuego
 En ofrecimiento al sol
 Te acaricio y
 La llama no se apaga
 Esto es Kommagene
 "Lugar para todos"

Oasiko erregina

 Eguzkipean
 Nengoen etzanda
 Nirekin zeunden
 Pedro laguna
 Azkenik guretzat
 Ekialdeko hondartzak

 Norbait hurbildu
 Zitzaigun, agur !
 Pamela buruan
 Zurbila apur
 Patti Smith zela
 eta gurekin
 Hori ziur

 Hau profezia,
 betetzen dena
 Sugegorria eta chamana
 Basamortuko arautegiak
 Menperatzera
 behartuak gara
 Oasiko erregina,
 kausitu dut

 Amodioa, drogak
 Sexua, heriotzaz
 Biziki izateko
 Askatasunaz
 Luze hitz egin genuen
 hirurok

Euskera

 Biziraunak

 Asko esateko
 Dute hildakoek
 Rosa Luxemburgentzat
 "Ohartarazten digute"
 "Hilez gero zabaldu
  balkoia"
 Lorcak zioen

 Azken ahotsa,
 izango al zara ?
 Itxaron desertu atomikoan
 Ulu egin, aldarri
 egiten duena
 Biziraunak, zaurgarriak,
 Oasiko erregina,
 maitatu dut
---------------------------
traducció al castellà
---------------------------
 Reina del oasis
 Estaba acostado
 bajo el sol
 Te encontrabas conmigo
 Amigo Pedro
 Al fin, las Playas del Este
 Eran para nosotros

 Se nos acercó alguien
 ¡Hola !
 Llevaba una pamela
 en la cabeza
 Y era muy pálida
 Puedo asegurar
 que era Patti Smith
 Y se quedó con nosotros

 Esta es la profecía
 que se cumple
 La serpiente y la chamán
 Estamos obligados
 a dominar
 Los códigos del desierto
 He encontrado
 a la reina del oasis

 Supervivientes
 Hablamos mucho los tres
 Sobre el amor, el sexo,
 Las drogas, la muerte
 Y la libertad
 para vivir intensamente

 Los muertos tienen mucho
 que decir,
 Dedicado a Rosa Luxemburg :
 "Los muertos nos advierten"
 "Si muero, dejad
 el balcón abierto"
 decía Lorca

 ¿Serás la última voz
 que aúlla y clama
 En el desierto
 atómico de esperar ?
 Supervivientes,
 vulnerables
 He amado a la reina
 del oasis

Puzka

Datoz eta badoaz
 Haizerauntsiak
 Haizerauntsiak
 Datoz eta badoaz

Euskera
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 Puzka ...
 Honduras, Mexico
 Puzka ...
 Nikaragua, El Salvador
 Puzka ...
 Belice, Guatemala
 Puzka ...
 Kanpora zirimolak

 Joan da jada Mitch hurakana
 Beste kalera pasatu omen da
 Joan da jada Mitch hurakana
 Irentsi egin du itsasoak

 Baina bada beste
 hurakan mota bat
 Gosez ez denean
 hiltzen duena balaz
 Somoza hurakana, ezarpena !
 Movil Oil Special, ezarpena !
 United Fruit Company
 Ezarpena !
 Nazioarteko Moneta Fondoa
 Marines USA
 Bank of AmeriKKKa
 D´Aubuisson, Eisenhower
 Prentsa Batua
 (Ebatsi egiten dute
 ere informazioa)
 General Electric,
 Banku Mundiala
 Edo gezurrezko
 kanpoko zorrakÉ

 Haizerauntsiak
 Datoz eta badoaz

 Puzka ...
 Costa Rica, Panama
 Puzka ...
 Ertamerika osoa
 Puzka ...
 Belice, Guatemala
 Puzka ...
 Kanpora zirimolak
---------------------------
traducció al castellà
---------------------------
 Soplando
 Vienen y se van
 los huracanes
 Los huracanes
 vienen y se van

 SoplandoÉ
 Honduras, Mexico
 SoplandoÉ
 Nicaragua, El Salvador
 SoplandoÉ
 Belice, Guatemala
 SoplandoÉ
 Ahuyentamos los huracanes

 El huracán Mitch
 ya se ha marchado
 Ha debido trasladarse
 a otra calle
 El huracán Mitch
 ya se ha marchado
 Se lo ha debido
 de tragar el mar

 Pero hay otro tipo
 de huracán,
 Ese que cuando
 no mata de hambre,

 Mata de bala

 El huracán Somoza,
 ¡ Imposición !
 Movil Oil Special,
 ¡ Imposic ión !
 United Fruit Company
 ¡ Imposición !
 El Fondo de Moneda
 Internacional
 Marines USA
 Banco de AmeriKKKa
 D´Aubuisson, Eisenhower
 United Press,
 (También usurpan
 la información)
 General Electric,
 Banco Mundial
 O el engaño de las
 deudas externasÉ

 Los huracanes
 Vienen y se van

 SoplandoÉ
 Costa Rica, Panama
 SoplandoÉ
 Toda Centroamérica
 SoplandoÉ
 Belice, Guatemala
 SoplandoÉ
 Ahuyentamos los huracanes

RADICAL CHIC

Marra ez gurutzatu Bestela zentsura, zigorra, Pairatuko duzu Artist do not cross the line
Sorgin ehiza dugu Hiltze artistikoa, kondenatua zara Salbuspen egoera Kriminalizatu Artist
do not cross the line Sortu ala ez sortu   Radical Chic   Kontsentsua apurtu
Egunerokotasuna eta ohikoa baztertu Etika - estetika era komertzialean Mundu
hipermerkatu bat bezala ulertua Etika - estetika era komertzialean Arratoiak izan zabalera
handitan Zure antiojoak Guay-guayak dira Wojtylak errango du kanpoko zorraz Funkya
zara Aita Saindua Erantzungo dio Bonok kar-kar barrezka Ohar zaitzaket, ohartuko zaitut,
Minaren eremua pasa ez zaitezen Radical Chic Artistak ordea, gizatasunez Miatzera sartu
behar ez luke Kontsentsua manufakturatu behar da Kotiza ahal izateko, ideien azokan
Kontsumitu ala bizitzen zara? Irlarik ba al dago merkatu ekonomian Kontsumitu ala
bizitzen zara? Dantza al daiteke marratik beste aldean? ---------------------------------------------
-----------------------------------NACHO MURGUI-ren hitzak: Con bellas gestas Se reconcilian
los grandes astros Con sus mercados Cuántas medallas Se cuelgan sin batallas Los
mercaderes Del gesto en la pantalla Busca y compara, Las ventas se disparan, Si se
disparan pum!   Mira, ya está en la pista El artista multimillonario Sale en la prensa Como
un líder revolucionario Nada de lo esencial cambió Fuera del escenario No era lo que
parecía Sino otro truco publicitario  No cruces la línea, si no, sufrirás la censura, el
castigo, Artista: no cruzar la línea Es la nueva caza de brujas La muerte artística, estás
condenado El estado de excepción Criminalizar Artista: no cruzar la línea   Romper el
consenso, Eludir lo cotidiano y rutinario, La ética estética como fórmula comercial
Concebir el mundo como un gran hipermercado Ser ratas en grandes superficies   Radical
Chic   "Tus gafas son guays" Dirá Wojtyla sobre la deuda externa "El Papa es funk"
responderá Bono riéndose El Artista Radical Chic, te puede advertir, Te va a advertir: No
pases por ese campo minado El, en cambio, por razones humanitarias, No debería entrar
para rastrearlo Hay que manufacturar el consenso Para poder cotizar en el mercado de
las ideas   ¿Consumes o vives? ¿Hay islas en la economía de mercado? ¿Consumes o
vives? ¿Se puede bailar fuera de la raya?  Ne franchis pas la ligne Ou bien tu endureras
La censure, le châtiment Artiste, ne franchis pas la ligne C´est la chasse aux sorcières La
mort artistique, tu es condamné L´état d´exception Criminaliser Artiste, ne franchis pas la
ligne Naître ou ne pas naître   Rompre le consensus Refouler le quotidien et la routine
L´éthique-l´esthétique en formule commerciale Concevoir le monde tel un hypermarché
L´éthique-l´esthétique en formule commerciale Être des rats de grandes surfaces
RADICAL CHIC   Tes lunettes sont super Dira Wojtyla au sujet de la dette extérieure "Le
Pape est funk" répondra
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Bono en riant L´Artiste Radical Chic, peut t´avertir, t´avertira: Ne passe pas par ce champ
miné Lui, au contraire, pour des raisons humanitaires Ne devrait pas y rentrer pour
l´examiner Il faut manufacturer le consensus Pour pouvoir cotiser dans le marché des
idées   Tu consommes ou tu vis? Y-a-t´il des îles dans l´économie du marché? Tu
consommes ou tu vis? Peut-on danser de l´autre côté de la ligne?  Do not cross the line,
Otherwise you´ll suffer Censorship, punishment, Artist: do not cross the line It is the witch
hunt Artistic death, your condemned State of Emergency Criminalised Artist: do not cross
the line Create or do not   Do not break the consensus Avoid the everyday and the routine,
The aesthetic ethic as a commercial formula Rats in the big hypermarkets   Radical Chic
"Your glasses Are really cool" Wojtyla says about the external debt "You´re funky Holy
Father" Bono replies, guffawing I can warn you, I will warn you, Do not go through that
minefield The Radical Chic Artist, on the other hand, in humanity Should not go in to check
it out Consensus has to be manufactured In order to be quoted On the stock market of
ideas   Do you consume or live? Is there an island in the market economy? Do you
consume or live? Can one dance outside the line?

Urrun

Dena dago urrun
 Nire etxeko atetik at
 Sentikortasunik ez
 Sortasunean lagata

 Jo dezagun abendua
 98. urtean
 EEBBek berriz
 Bonbardatu dutela Irak
 Eta Toulousen poliziak
 Hil duela magrebiar bat
 Eta Madrilen faxistek
 Aitor Zabaleta euskalduna

 Dena dago urrunÉ

 Ikusle geldo bilakatuta
 Kosovo, Kongo, Sierra Leona
 Gerra ikuskizun
 soila mutatu da
 Mundializazioaren esklabuak

 "All you need is love" G-7an
 Hiltzaileak abesten ari dira
 Behar duzun guztia
 Amodioa omen da

 Dena dago urrunÉ

 Odol zipriztinez zikinduta
 Kasu baina eskaileretan
 Entzuten baitira urratsak
 Geldikeriari agur, banoa

 Dena dago urrun
 Nire etxeko atetik at
 Sentikortasunik ez
 Sortasunean lagata

 Castro X -ren hitzak:
 Tutto rimane lontano:
 Son solo pochi pollici
 d´incendi Su Belgrado.
 E tu....Senti  ringhiare
 la conferma Vicino che
 sei seduto ancora
 al Posto piu´ lontano
 e sicuro.
 "La vita e´ sonnolenza
 Telecomandata indotta?

Euskera

 Non importa, Alza! Cambia!"
 Un morto occupa un giorno
 fra la Gente del terzo
 millennio?
 Io esco! Perche´....

 Ti stai sfogando,
 cercando un Punto fisso
 dentro te
 E ti domandi vuoi capire
 perche´
 Il vento soffia in ppoppa
 a chi Ha gia´ preso tutto...
 Anche la forza di chi
 un tempo Faceva movimento:
 C´e´ chi ha canbiato
 bandiera, Chi ha voltato
 la faccia,
 Chi ha preferito bonaccia
 a Questo mare in burrasca.
 Ma io resto, perche´
 Claudio e´ fuori dal giro
 della Passivita´
-------------------------------------
traducció al castellà
-------------------------------------
LEJOS
 TODO QUEDA LEJOS
 TRAS LA PUERTA DE MI CASA
 SIN CAPACIDAD DE SENTIR
 ABANDONADO EN LA INDOLENCIA

 Pongamos que es diciembre
 En el año 1998
 Lo Estados Unidos
 han vuelto
 A bombardear Irak
 La policia ha matado
 A un magrebí en Toulouse
 Y en Madrid los fascistas
 Al vasco Aitor Zabaleta

 TODO QUEDA LEJOSÉ

 Los esclavos de la
 mundialización,
 Sierra Leona, Kosovo,
 Congo
 La guerra ha mutado en
 mero espectáculo
 Convertido en espectador
 indiferente
 Los asesinos cantan
 "All you need is love"
 En la reunión del G-7
 Según parece
 "Todo lo que necesitas
 es amor"

 TODO QUEDA LEJOSÉ

 Estoy manchado de la sangre
 que salpica
 Pero atención,
 en las escaleras
 Se escuchan pasos
 Adiós a la pasividad,
 me voy

 TODO QUEDA LEJOS
 TRAS LA PUERTA DE MI CASA
 SIN CAPACIDAD DE SENTIR
 ABANDONADO EN LA INDOLENCIA
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Rosso Relativo

La voglia acalpitava, strillava, tuonava, cantava
Da notte fonda nel petto di Paola... oh...Paola.
La noia quella sera era troppa
E cercava, chiamava 200 principi e invence lei era la dama del castello

 Il tuo è un rosso relativo
Senza macchia d´amore ma adesso
Canterà dentro di te
Per la gran solitudine e...
Forza, amati per questa sera
Che domani torni in te ma
Non ti diverte perchè
Vuoi qualcosa di più facile

La timidezza c´era ma svaniva, scappava di notte dileguava dagli occhi di.. Paola...
oh...Paola
Giocava a rimpiattino nascondeva E mostrava, cercava II cacciatore, invence lei era la
Preda dentro il bosco

 Il tuo è rosso relativo
Senza macchia d`amore ma adesso
Canterà dentro di te
Per la gran solutudine e...
Forza, amati per questa sera
Che domani torni in te ma
Non ti diverte perché
Vuoi qualcosa di più facile.

E non riposi più Solo lo schermo e tu (e provo pena)
Tastiera e anima
Posso dimostrarti adesso che ha Ben altre forme il sesso...

La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava Da notte fonda nel petto di.. Paola... oh...
Paola
La noia quella sera era troppa E cercava, chiamava 200 principi e invence lei era la Dama
del castello

 Il tuo è un rosso relativo
Senza macchia d´amore ma adesso
Canterà dentro di te
Per la gran solitudine e..
Forza, amati per questa sera
Che domani torni in te ma Nonti diverte perchè
Vuoi qualcosa di più facile.

 Il tuo è un rosso relativo
Senza macchia d´amore ma adesso
Canterà dentro di te
Per la gran solitudine e..
Forza, amati per questa sera
Che domani torni in te ma Nonti diverte perchè
Vuoi qualcosa di più facile.

Il tuo e un rosso relativo.

Italià

Xdono

Perdono... Perdono... si quel che é fatto é fatto io però chiedo
Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una
Rosa... su questa amicizia nuova pace si
Posa... perché so come sono infatti chiedo
Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una
Rosa... su questa amicizia nuova piace si
Posa... perdono

Con questa gioia che mi stringe il cuore
A quatro cique giorni di Natale
Un misto tra incanto e dolore

Italià

Ripenso  e quando ho fatto io del male
E di persone ce ne sono tante
Buoni pretesti sempre troppo pochi
Tra desideri, labirinti e fuochi
Comincio un nuovo anno io chiedendoti..

        (Estribillo)

Dire che sto bene con te è poco
Dire che sto male con te è un gioco!
Un misto tra tregua e revoluzione
Credo siauna buona accasione
Con questa magia di Natale
Per ricordarti  quanto sei speciale
Tra le contraddizioni e i tuoi difetti lo cerco ancora di volerti

Qui l´inverno non ha paura... io senza di te un po´ ne ho
Qui la rabbia è senza misura... io senza di te... non lo so
E la notte balla da sola... senza di te io non balleró
Capitano abbatti le mura... che da solo non ce la farà

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però     chiedo
Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una
Rosa... su questa amicizia nuova pace si
Posa... perché so come sono infatti chiedo...
Perdono... si quel che è fatto è fatti io però chiedo
Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una
Rosa... su questa amicizia nuova pace si
Posa...perché so come sono infatti chiedo...
Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo
Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una
Rosa... su questa amicizia nuova pace si
Posa... perché so come sono inafatti chiedo...
Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo
Sacusa... regalami un sorriso io ti porgo una
Rosa... su questa amicizia nuova pace si
Posa... perché so come sono inafatti chiedo...
        perdono, scusa, rosa, posa...

xverso

Mi mirada se defiende
Pero se muere de ganas y tú ya lo sabes
Todo el día y toda la noche
Tu recuerdo no se pierde
Y tu ya lo sabes
Ahora arriba
Ahora abajo
30 grados Fahrenheit es tu perfume
que quema
hablas tanto hablo demasiado
porque si te miro no me callo
entonces hazme callar

tu sabes lo que quiero y que busco...
collo spalle mento
yo soy un bastado crónico
abrázame fuerte
el pecho me sonríe perverso
si me equivoco grita y luego
uno a mi uno a ti ...
uno para todos

y descansa tus tendones
y recobra aliento y sécate
tu ya...lo sabes
mi mirada se defiende
pero si te ve se rinde
y tu ya...lo sabes
ahora arriba
ahora abajo
vientre, pies, cintura
alas de los dioses
tus ojos
ríes tanto río demasiado
y ahora con el labio dejo espacio
déjame el espacio ...

Castellà
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tu sabes lo que quiero y que busco…
collo spalle mento
yo soy un bastado crónico
abrázame fuerte
el pecho me sonríe perverso
si me equivoco grita y luego
uno a mi uno a ti...
uno para todos

cicatriz después la luz
y quema y habla de ti
todo tiene un juego y todos
vamos dentro al fuego
cicatriz y...
después la luz y...
es un juego...
Todos dentro al fuego

tu sabes lo que quiero y que busco...
collo spalle mento
yo soy un bastado crónico
abrázame fuerte
el pecho me sonríe perverso
si me equivoco grita y luego
uno a mi uno a ti...
uno para todos

cicatriz después la luz
y quema y habla de ti
todo tiene un juego y todos
vamos dentro al fuego
cicatriz después la luz
y quema y habla de ti
todo tiene un juego
por favor pero...
al infierno te vas tu !

Fes-te Fotre

13 de març

Marcant el pas
que ens han ensenyat
no podré anar
més lluny del destí fixat
somnis trencats, que no passaran
s´enfonsaran.

Quan caic i desperto
em deixo anar
confonc la realitat.

Només i som els dos
trencant la cara al món
i crido, per no tornar-me boig.

Ara m´està bé
sentir-me del revés
ara em queda bé
baixar junts a l´infern
abans de marxar
et vull demanar / tornar a despertar

Sigues feliç
és el meu somni
fes-me un favor

Català

dedica´m
un somriure dolç / una clucada d´ull

Tot just quan caic i m´espanto
d´aquesta llum
d´aquest soroll intens.

No serveix de res
donar-hi voltes un cop més
deixo correr per un temps.

Ara m´està bé...

Ara es temps

desperto suat, amb mal de cap
la boca seca olor a tabac
hem fet sexe fins molt tard

tot plegat és complicat
tinc els trenta aquí al costat
és hora de no sentar el cap

despedeix-me dels meus enemics
dona’ls una corda i que es suïcidin
mentrestant, jo m’aniré arreglant
per quan vingui el diable a buscar-me
no vull fer-lo esperar gaire…

temps, ara és temps
de canviar el guió i despertar
temps, ara és temps
de donar corda al món i no afluixar

ei tu, que estas dissimulant
si tu, que em coneixes fa uns anys
tu que m’has odiat i estimat

desespero en el intent
de ser feliç eternament
de comptar amb tu en tot moment

dono gràcies a la meva sort
a la gent que m’estima i em suporta
faig endreça de tots els records
les hòsties que em dona la vida
em fa veure que he d’aprofitar…

Català

Com és que veig

Com és que veig,
ombres al meu voltant,
que em recorden com era abans
que fos un trosset del cor.
Sota d´un cos calent i que em diu tot fent
adéu amb el pit.

Però tu no ho saps,
jo ja no t´ho puc dir
no hi ha ningú al davant
ni moments com els d´ahir.
Tot lo nostre és així, sense cap raó
sense cap sentit.

Sols, en una illa, d´onades que porten mitja vida
plena d´enganys, plens d´amor.
Sols entre vidres, no deixen veure com et miren
plena d´enganys, plens d´amor.

Se que al meu costat
tinc la linia oberta per trucar, per parlar,
sentir paraules buides i demà
no sé si vindràs

Català
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manquen tres-cents dies pel fracàs
No sé si vindràs ...

Com ho tens?

no creguis el que diu la gent
no facis cas al seu avorriment
no miris més enllà del que tens davant
no sóc transparent però no t´ha d’importar

sigues amiga de les meves virtuts
en tinc poques però ara estem junts
no pensis que passarà demà
vine amb mi, deixa’t portar

com ho tens?
per poder quedar aquest vespre
com ho tens?
per fer-t’ho amb mi aquesta nit
deixa’m ser
l’amant, l’àngel de la guarda,
el teu esclau, el teu príncep blau

no tinc diners, a la compte corrent
però puc comprar tots els teus sentiments
no tinc vergonya, ni remordiments
jugo amb foc des de fa temps

però et tinc a tu, això em fa sentir bé
no deixis de ser com ets,
no em diguis que no, no ho podré suportar
no em deixis, no et facis pregar

Català

Compta amb mi

Compta amb mi
recorda´m com la solució al teu verí
la gota que desprén la màgia del destí
l´ajut per retornar al teu camí

Tornaré a fer-te veure coses
a pensar en el que oblides
cada cop que m´he allunyat de tu
seré els teus ulls quan creuis la foscor

Donaré el meu món,
el meu petit espai,
les meves sensacions, la sort que m´acompanya,
l´il·lusió per tot, el ritme de la vida,
la passió, per tu... tot

Buscaré com omplir tots els buits
que tens en el teu cor
com poder alliberar un somriure presoner
com aconseguir que tot vagi més bé

Avui pot ser
el punt que marca el canvi
l´opció que tu tens
el pas que et porti a creure un altre cop en tu
per això només puc dir-te: compta amb mi

Donaré el meu món,
el meu petit espai,
les meves sensacions, la sort que m´acompanya,
l´il·lusió per tot, el ritme de la vida,
la passió, per tu... tot

Català

COSES DIFERENTS

No sé que fer per no pensar

no sé que fer per oblidar

si cada dia faig

memòria per no recordar

No vull que em truquis per sopar

ni que t’enfadis si no hi vaig

he d’intentar mirar-te els ulls

i veure’t com era abans... però

No sé on tinc el cap

mai m’he acostumat a fer-te de guia

com t’ho puc dir

que t’estimo i no et diria cap mentida

Ara sé, que són dos coses diferents

i que és inútil oblidar

que una veritat fa molt més mal

Ara sé, que amor i sexe són distants

que són dos peces dins d’un joc

on ara estic casi al final

No vull més oportunitats

ni tampoc fer-me més pesat

ja estic cansat de repetir-me

a mi mateix que ja he fet tard

Les teves fotos he endreçat

els aniversaris he esborrat

i de genolls vull intentar

deixar la ment en blanc

No sé on tinc...

Ara sé...

Català
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Danys Col·letarals

veig soldats, desplomats, cauen
veig suïcides, segrestats per religions
danys col·laterals, excuses de no saber perdre,
periodistes muts, crims d’oblit, en temps de guerra
civils que han mort, entre runes, enmig de plors
fums de rendició, atacs, covards
focs artificials, llums de color,
en nits tancades disparant dolor,
enfonsant valors, cremant esperances

buscant, l’enemic invisible, cridant, mirant al cel
tantes paraules per oblidar, tantes promeses en el calaix,
mentre m’ho miro plorant de ràbia.

tantes excuses per explicar, i tants discursos parlant de pau, des del circ de la hipocresia.
pobles que han perdut la llibertat, llibertat de ment, de moviment, falsa democràcia, est,
oest, orient, occident
ja no hi ha colors, els somnis són en blanc i negre,
ja no hi ha vençuts, només foscor, només misèria.

Català

Despullats

esperant em donis una senyal una altre oportunitat
a les fosques estirat sobre el llit escoltant cançons tristes

et puc deixar de trucar de seguir-te o esperar
amagar-me en el meu món col·leccionant tristeses

però avui, és massa aviat per deixar d’estimar-te
però avui, em tens clavat m’allunyo per oblidar-te

caminant, per l’illa del fracàs, on s’apilen els desenganys com rellotges de sorra.
despullats, al mig de l’oceà si no et tinc no puc respirar et necessito i m’ofego

necessito mentides que em quedin bé, fer veure que no passa res obrir una ampolla de
soledat i brindar amb les meves penes

i no em diguis que no em vols fer mal, que no t’enyori que no es real
que tot això ho fas per mi que em tens “com un amic per sempre”

Català

El pacte

Corre pels carrers un estrany gos verd,
dels ulls vermells en surt un raig mortal.
Borda quan mires i et clava les dents.

Un pobre home correr cec al costat seu.
va lligat a ell amb un fil d´acer.
Diuen que un bon dia va jugar a ser déu.

Diuen que fa temps, fart de ser infeliç,
va pactar amb l´infern el dret a ser immortal.
Segles de tortura, res no va canviar.

Savi sense fortuna.
Segles de viure sol, mirant
temps mort que no s´atura,
i el gos sempre al costat bordant.

Diuen que amb les mans va arrencar-se els ulls,
tip de veure mal. Tant de temps perdut!
Diuen que el seu càstig va ser: soledat!

Savi sense fortuna.
Segles de viure sol, mirant
temps mort que no s´atura,

Català

i el gos sempre al costat bordant.

Entre les cames

Des d’aquell dia no t’he vist més

des d’aquell dia de festa

no puc deixar-me d’estirar els cabells

per adonar-me de tot el que he fet

Ens van presentar que ja era tard

i tot va anar tan depressa

faria per primer cop l’amor

i no podia quedar fora de joc

Mira’m als ulls

i veuràs

un munt de coses

dona’m el cel i tindràs

el que suposes

Per passar... entre les cames

tens una entrada, entre les cames,

quina putada,

és tan fosc que tinc por d’entrar

Ja fa mesos i no ho he superat

tinc malsons i no tinc gana

i el doctor no troba la solució

com en Sabina deia a la cançó

He posat el Plus i he comprat uns Playboy

truco als telèfons eròtics

però tinc adormida la passió

no se m’aixeca ni amb la Judith Mascó

Mira’m als ulls....

 Per passar...

Català
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Es fa tard

és perfecte
és el millor
expulsar els defectes
les teves pors

qui t´obliga?
qui et demana explicacions?
sigues tu mateix
que no et passi l´ocasió

es fa tard
el temps no para
tu estirat al sofà
la vida són quatre dies comptats
neixem i morim i ens donen pel sac

que no et callin
si aixeques massa la veu
crida fort que t´escoltin
no deixis passar el temps

que no et treguin
a hòsties la il.lusió
de fer cada dia la teva
de viure en el teu món

Català

Es fa tard

és perfecte
és el millor
expulsar els defectes
les teves pors

qui t´obliga?
qui et demana explicacions?
sigues tu mateix
que no et passi l´ocasió

es fa tard
el temps no para
tu estirat al sofà
la vida són quatre dies comptats
neixem i morim i ens donen pel sac

que no et callin
si aixeques massa la veu
crida fort que t´escoltin
no deixis passar el temps

que no et treguin
a hòsties la il.lusió
de fer cada dia la teva
de viure en el teu món

Català

Felicitat

n despertador que no marca les hores,
un bar ple de gent, parlant sense dir res

un pany sense clau, paraigües sense pluja,
fotos de carnet on hi sortíem els tres

com el final d’un acudit,
que no te gràcia ni sentit
com viatjar sol en el metro

jo m’ho miro des del meu vagó…

Català

veig persones que em fan pensar,
si trobaran mai la felicitat,
o són aquí, només de pas
seguiré exprimint-me el cap
si trobarem mai la felicitat,
o som aquí, de casualitat
el món és torna boig, hi ha coses que no lliguen,
hi ha mitges veritats hi ha mentides a mitges

camises sense coll, casats que no s’estimen
però queden tan bé en els retrats familiars

com un exèrcit sense soldats,
com un psicòleg amb mal de caps,
em deixo dur per la inèrcia

jo m’ho miro des del meu vagó...

Fer-se gran

Quan tu dius que has marxat
tornes a aparèixer un altre cop ...dins el meu cap
Vull deixar de pensar
esperant, ja ho he tornat a fer, no ho puc evitar.

Quan tu dius que has marxat
sé que alguna cosa no funciona ...dins el meu cap
Mil vegades t´he dit, mil cops he repetit
soc aquí al teu costat.
Sé que no ens entendrem
saps que no aguantarem massa temps, de cara al vent.
Però quan mires als ulls,
torno a ser com un nen petit ...que es sent perdut.

Dins les onades, entre les cales
deixem pujar amb tu a casa.

I farem tots dos una escala cap al cel,
et tornaré a explicar, aquella història
de no voler, fer-se gran...

NO VOL FER-SE GRAN (4)

Quan tu dius que has marxat,
trobo a faltar aquella excusa tonta que em vas donar.
Som les fixes d´un joc
on la sort no deixa sortir mai.... al més trampós
Un rellotge al revés,
que no avança, no marca les hores, ...no em diu on ets.
Quan tu dius que has marxat,
tornes a aparèixer un altre cop... dins el meu cap.

Dins les onades...

NO VOL FER-SE GRAN (4)

Català

Fortadora d´ànimes

La sang dels innocents
omple la seva copa d´or.
Assegut al tro dels manaments
mentres el món s´omple d´horrors.
Els cants no surten ja dels dits,
la terra s´obre sota els peus
No hi ha qui el pari!
No té nom!
Rostre del mal
no hi ha qui el pari!
És la mort!

L´ombra estesa enmig dels camps
fa que la serp entri en calor.
Anells que lliguen el seu cos
encès de ràbia com un gos.

Català
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Mentre laments sonen llunyans,
és l´agonia dels mortals.
No hi ha qui el pari!
No té nom!
Rostre del mal
no hi ha qui el pari!
És la mort!

La ballarina sense cos
despulla d´ànimes el nom.
Deixant les armes en el camp
com creu malfeta sense nom.

I així no quedarà un record
Només les llances i un vell tro.
No hi ha qui el pari!
No té nom!
Rostre del mal
no hi ha qui el pari!
És la mort!

Fotos al calaix

Vull confessar-te el meu pecat

barrejar històries de gent que m&#8217;ha estimat

deixar portar-me pel pas

de velles fotos que guardo al meu calaix

no hi són totes, vaig llençar

on sortíem abraçats

A casa ens volien matar quan veien la factura

tantes estones al telèfon penjats

tu tan inquieta i jo tallat

al banc de la plaça

quedàvem cap al tard

Es conserven els dos noms

encerclats per un gran cor

amb la data de l&#8217;agost

que ens vam fer el primer petó

Veig el lloc on passàvem sense por

les estones de plaer

és el lloc on hi viuen els records

tot i el pas lent del temps

Escrivíem els nostres noms, en els llibres d&#8217;història

encara escolto al nostra cançó

Català

ens devem una explicació

quan ho recordo crec que va ser un error

No podrem sortir i entrar

res farem per oblidar

mentre miro aquell banc

on hi viu el meu passat

Veig el lloc on passàvem sense por

les estones de plaer

és el lloc on hi viuen els records

Però la vida continua

però hi ha coses que ens ajuden

la nostàlgia empeny a continuar endavant

Veig el lloc...

No puc creure en tu

Fotos al calaix

Vull confessar-te el meu pecat, barrejar històries de gent que m´ha estimat, deixar portar-
me
pel pas de velles
fotos que guardo al meu calaix...
no hi són totes, vaig llençar
on sortíem abraçats.A casa ens volien matar quan veien la factura, tantes estones al
telèfon penjats,
tu tan inquieta i jo tallat, al banc de la plaça quedàvem cap al tard.
Es conserven els dos noms encerclats per un gran cor amb la data de l´agost que ens
vam
fer el primer petó.
Veig el lloc on passàvem sense por les estones de plaer,
és el lloc on hi viuen els records, tot i el pas lent del temps...
Escrivíem els nostres noms en els llibres d´història,
encara escolto la nostra cançó, ens devem una explicació,
quan ho recordo crec que va ser un error.
No podrem sortir i entrar, res farem per oblidar
mentre miro aquell banc on hi viu el meu passat...
Veig el lloc on passàvem sense por les estones de plaer,
és el lloc on hi viuen els records...
Però la vida continua, però hi ha coses que ens ajuden,
la nostàlgia empeny a continuar endavant.
Veig el lloc...
No puc creure en tu.

Català

Gràcies

des del meu racó de vida m’ho miro,
sense fer soroll, callat sense dir res

trec la pols a la memòria i m’excuso,
amb aquell nen petit que no vol fer-se gran

hi ha dies constipats, hi ha dies ensopits,
però saben que hi ets tu, tot té un altre sentit

Català
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sóc afortunat, però ho diré fluixet,
no espanti la sort que viatja a prop meu

seguir al teu costat, deixar-me mimar,
no deixis de fer-ho em tens mal acostumat

des del meu calaix de vidre m’esforço,
en demanar temps mort i emborratxar-me del que em dons

declarar la guerra als nostres problemes,
amagant-nos els dos, abraçadets sota els llençols

Gris

que està passant, que estem fent malament,
si quan ric no hi ets i quan hi ets no ric

deixa’m explicar, que tot això s’ha acabat,
que és inútil fingir és millor deixar-ho aquí

em dono la volta i me´n torno,
darrera la porta jo t’escolto, com plores d’amagat

em sento gris, tan fràgil que em trenco per dins,
em sento res, un plor, un silenci que em diu que no hi ets

sóc gelós, d’aquells temps, a prop teu

lletres en un paper, tardes i uns quants cafès,
no han servit de res, tot ho feiem del revés

flors seques a les parets, paraules plenes de perques, no era just continuar no era just
sentir-se oblig

Català

HI HAVIA UNA VEGADA

Fa molt de temps ella estava esperant al castell

desitjant poder fer els 18 anys

Tenia ganes de tenir 18 anys per treure’s el carnet de conduir

i anar al llac de la vall a banyar-se en pilotes

Quan de cop ella va trobar-se un gripau

que jurava que era un príncep blau

Li va dir que si li feia un petonet es convertiria en príncep,

la pujaria al seu cavall i anirien junts fins a palau

Tots els principis tenen un final

com la història que comença i no pots acabar

quan dormis sola i no tinguis son

cantaràs en somnis aquesta cançó

Català

Es van casar i es van jurar fidelitat

fins que el divorci va arribar més tard

Es veu que la princesa no perdia el temps

i aprofitava quan el seu marit era fora de casa,

per coquetejar amb els músics de la cort

Ja se sap, en les dones no pots confiar

quan menys t’esperes ja t’han fet el salt

Pobre príncep, estava desolat, es va qedar sol

i va demanar consell al príncep de l’estat espanyol,

però es veu que aquest ho té pitjor

La lliçó, que pots trobar en aquesta cançó,

és que l’amor sempre marxa quan vol

I no desesperis si no trobes el teu príncep o et fan el salt,

que la vida són quatre dies i s’han de disfrutar

Tots els principis...

Vet aquí un gat, vet aquí un gos

vet aquí un conte que s’ha fos

Vet aquí un gos, vet aquí un gat

vet aquí un conte que s’ha acabat

Hi havia una vegada...

Fa molt de temps ella estava esperant al castell

desitjant poder fer els 18 anys

Tenia ganes de tenir 18 anys per treure&#8217;s el carnet de conduir

i anar al llac de la vall a banyar-se en pilotes

Quan de cop ella va trobar-se un gripau

que jurava que era un príncep blau

Li va dir que si li feia un petonet es convertiria en príncep,

la pujaria al seu cavall i anirien junts fins a palau

Català
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Tots els principis tenen un final

com la història que comença i no pots acabar

quan dormis sola i no tinguis son

cantaràs en somnis aquesta cançó

Es van casar i es van jurar fidelitat

fins que el divorci va arribar més tard

Es veu que la princesa no perdia el temps

i aprofitava quan el seu marit era fora de casa,

per coquetejar amb els músics de la cort

Ja se sap, en les dones no pots confiar

quan menys t&#8217;esperes ja t&#8217;han fet el salt

Pobre príncep, estava desolat, es va qedar sol

i va demanar consell al príncep de l&#8217;estat espanyol,

però es veu que aquest ho té pitjor

La lliçó, que pots trobar en aquesta cançó,

és que l&#8217;amor sempre marxa quan vol

I no desesperis si no trobes el teu príncep o et fan el salt,

que la vida són quatre dies i s&#8217;han de disfrutar

Tots els principis...

Vet aquí un gat, vet aquí un gos

vet aquí un conte que s&#8217;ha fos

Vet aquí un gos, vet aquí un gat

vet aquí un conte que s&#8217;ha acabat

Homes

Nena. Remenes el cul i em poso tant content
com l´ocell que s´enlaira al matí i vola fins el cel.
Vull saltar i ballar amb les onades del teu cos ardent.
Vull cantar mil cançons al ritme del teu moviment.

Català

Lentament regalims de suor ,ullen la meva pell
i no puc dominar el tremolor. No puc ni respirar.
Vaig calent, necessito calmar la meva exitació
o moriré consumit per la flama que hem té presoner.

El teu encís em governa la ment.
És el teu cos màgia negra.
El meu desig es desperta calent
en els teus ulls, màgia negra.

Dóna´m motius per seguir patint el teu embruix,
deixa que begui el teu nèctar fins a rebentar.
Ompliré cada prous obert que tinc al meu esperit
amb l´elixir i el verí destil·lat del teu alè roent.

El teu encís em governa la ment.
És el teu cos màgia negra.
El meu desig es desperta calent
en els teus ulls, màgia negra.

Ja no jugen els nens al carrer

torno a quedar amb mi
un altre cop sol
no suporto veure’m trist
sense cap raó

tot va massa lent
però sembla que era ahir
quan em queien les dents
i em feia por la nit

innocents, erem innocents
hem anat creixent
pas a pas, deixant-nos portar
sovint més pel cor que pel cap

vull cridar que hem sento viu, més viu que mai
em sobren forces per continuar
seguir lluitant
no vull callar, no és el moment d’abandonar
hi ha masses coses per explicar
de tu i de mi, del meu voltant

ja no veig els nens
jugant al carrer
ja no veig la iaia
fent-se la permanent

encara viatja amb mi
la primera cançó
la col·lecció de fotos
les fotos de futbol

Català

Judith

Ja n´estic tip, ja n´estic fart
quedo amb ella i sempre arriba tard.
No sé què fer, ni com li dic
sempre surto, sempre de nit.
...Judith, no et piquis els dits.

Quina set,
set, vuit, nou ja en porto deu.
Quina son,
són quarts de vuit i no et tinc prou
...Judith, no et piquis els dits

Eh.... la teva cara em sona molt.
Eh.... la teva cara em sona molt.
...Judith, no et piquis els dits.

Quan dic que sí, quan dic que sí
tu dius que no i és que no.
Qui porta els pantalons en aquest joc,

Català
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no sóc jo Judith ja n´estic tip.
...Judith no et piquis els dits.

Eh.... la teva cara em sona molt.
Eh.... la teva cara em sona molt.
...Judith, no et piquis els dits.

Dóna´m la teva part
vull ser l´altre meitat
tenir-te a la vora, sentir-te tan sola
no diguis que no.

la meva gent

homes i done spassejant
un punky fent malabars
al carrer nou de Girona
es passen pel costat
sense dir-se res

quarantones amb els ulls pintats
fan cua als supermercat
amb olor a cafeïna
s´arreglen n els miralls
dels apardors

tot i això fa un dia perfercte
he cregut
ara fa tems que no ho faig

tinc la sort de
no viatjar sol
de sentir-me estimat
en tot moment
per la meva gent
com estimo a
la meva gent

una becària d´ambientals
ara diu que ho vol deixar
l´úlim any de la tesi
vol estudiar disseny
a Nova York

un taxista que sabia de tot
un aprenent de pintor
els noi de la gestoria
han sortit de l´armari
s´han confesat

tot i això fa un dia perfercte
he cregut
ara fa tems que no ho faig

tinc la sort de
no viatjar sol
de sentir-me estimat
en tot moment
per la meva gent
com estimo a
la meva gent

Català

L´home qualsevol

dies tancats
la llum s´escapa
damunt els terrats

dies tancats

Català

de vides privades
tornant al calaix
l´home qualsevol
corre, té pressa
per arribar tard

veu la ciutat
que es va endreçant
dibuixa un cercle
en el vidre entelat
el metro avui
és ple de gent
tothom viatja sol
la tarda s´adorm

esperant, que demà
de nou el temps
se´n vagi a peu
carrer avall

dies tancats
de vides previstes
d´hiverns remugant
l´home qualsevol
intenta desfer-se
del guió pautat

l´etren guió
d´anar tirant
de fer-se un lloc
entre la gent
moll de bassals
de casualitats
impacient
per ser ja pacient

Maleta de pedres

es cares de la gent, em vigilen, com mil maniquins, espiant el meu aparador

ara és el moment, necessito, cremar aquest present, i tornar aquell nen, descobrir món,
mirant amb les mans

buidar la maleta de pedres, que il·lús he anat acumulant, el pa, la gent i un calendari, per
omplir, per fugir

nu, tal com sóc, sense benes, ni disfresses,
sempre nu, tal com sóc, sense maleta de pedres

és bo recordar, quan el jocs, deixen de ser jocs,
quan es deixa de jugar.

enterraré les pors, els secrets, mentides i plors,
que m’estan omplin la boca i no, em deixen parlar

Català

Mals de Cap

ja m´ha tornat a passar
no puc tornar a fracassar i caure
un altre cop el parany
de confondre el sexe i l´amistat

una distància prudent,
una mirada normal, molt bon rotllo
fins aquí tot anava bé
fins que l´he tornada a cagar

és inútil no hi ha manera
no puc tornar a fracassar
em suposa tenir problemes
no m´en surto, vull ajuda

i estic allà mateix
sempre estic igual
no m´ho trec del cap

Català
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puc ser el teu majordom
convertir-me en violador dels teus somnis
si vols em puc disfressar
ser l´actor principal dels teus jocs

t´agrada molt provocar
fas veure que no ho saps però no penso
caure en la tentació
aquest cop seré jo, qui dirà que no

Mama

No em pot veure,
la meva sogra amb mi no pot.
M´has de creure,
a casa meva ningú em vol.
Sóc un jove mal carat
em sobra orgull per tots costats.
El teu pare,
sé que no et vindrà a buscar.

A les dotze no hi seràs,
ni potser un xic més tard
m´he tornat a embolicar.

Males llengües,
parlen de mi sense sentit.
No sé perdre
sóc el primer en escollir.
Estic tan tip d´estar pansit
tan fart de tanta soledat.
A Calonge,
avui m´esperen per dinar.

A les dotze no hi seràs
ni potser un xic més tard
i ja penses en tornar
i poder ficar-te al llit, vestit.

Mama, perdona mama
no seria gens estrany que em
fessis fora, aquesta nit de casa.
Papa, perdona papa
no em regalis una d´aquelles
classes d´ètica barata.

Mama, perdona mama, m´he deixat les
claus i no puc entrar,
he vist llum a la teva finestra,
m´hi he enfilat i us he enxampat
o mama, papa que feu,
però m´agrada.

Mama, perdona mama...

Català

MEMÒRIA D’ELEFANT

Tu no ho vas veure

quan pintava independència a les parets

fins i tot havia anat a algun concert

d’aquells grups que fan rock en català

Era d’esquerres,

Català

delegat estudiantil

mili KK, 0’7 i del Greenpeace

secretari comarcal del sindicat

Però el poder crida

la pasta apreta

i els seus principis

varen tremolar

primer era el centre

després la dreta

s’ha fet de l’Opus

i de la patronal

Ja no hi ha res que el faci canviar

té tantes camises com personalitats

Ja no hi ha res que el faci oblidar

l’excusa és una crisi d’identitat

Ara renegues

de poder veure cinema en català

o que els nens ja no puguin estudiar

amb la llengua del país que els ha criat

I t’aplaudeixen,

que bé t’expliques

cornuts paguen el beure sense protestar

en el pont aeri ho vas comentar

Amb quina cara

ara critiques

allò que abans

defensaves tant

els teus principis

ja no recordes

potser és que no tens

memòria d’elefant

Ja no hi ha res...

Tinc tanta mandra que tot m’espanta
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tan atabalat que ningú m’aguanta

Ni bons ni dolents

Un munt de coses que veig que em deixo

quan ens diem adéu,

sento que perdo a dintre meu

els moments bons i dolents

desapareixen amb ells

Era tan fàcil com dir t&#8217;estimo

però tan difícil com dir perdona

quan el meu cap i el meu cos

són dos coses diferents

potser és que no som

ni bons ni dolents

Anem, cap una estrella

Anem, cap on ningú no ens pugui veure

Dins un munt de mentides que ara veig a dintre meu

no vull recordar la veu

que em diu que no era gens fàcil

estimar sense deixar

una porta mig oberta

Potser fins ara no m&#8217;adonava

del meu propi cansament

imatges que es fonen al pas del temps

esperant sense saber

si mai podré tornar-me

a gronxar dels teus cabells

Amb la certesa del qui torna

amb la tristesa del qui marxa

amb nostàlgia d&#8217;amics

que perduts ara no hi són

ni avui ni demà

Català

mai estarem sols

Anem...

Dins un munt...

NO ESTIC FET PER PODER-TE ESTIMAR

 Com un nen petit jugant sense amics

com un nen pioc que no vol anar al llit

mai més no vol tornar a somriure

Com el músic que no vol ser escoltat

com l’examen que no va ser estudiat

com el color trist que provoca indiferència

Quan la nit i el dia s’acabin trobant

quan la por i l’odi s’acabin besant

deixarem la ràbia sense obrir les portes

i ara deixa’m estar sol

i sabré que no canviaràs

Com els dos amants que s’han descobert

jo no sóc un sant, tu no vols l’infern

som el principi i el final d’un mateix llibre

Com la noia ardent, farta d’esperar

ell no és prou atent, no sap de què parlar

són la cara i la creu d’una mateixa moneda

Quan la nit i el dia...

No estic fet per poder-te estimar

Estic massa lluny

massa lluny de tu

si no fos pel temps

que s’escurça quan tornem a casa

Quan la nit i el dia...

Català
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No se el teu nom

Cada cop, cada lloc
cada moment que passem els dos
és intens però tan curt
quina porta m&#8217;ha de dur on ets tu

No tinc sort, no tinc por
per no tenir no tinc ni el teu nom
la vergonya, el neguit
esperar nerviós que arribi la nit

Sort en tinc de tu, sort en tinc de tu
 Quan caic,
al fons dels teus ulls tinc el que vull
no sé el teu nom, no sé el teu nom

 Quan hi ha,
matins sense tu, el dia és mut
no sé el teu nom, no sé el teu nom

Ens busquem, ens trobem
el silenci és com un home cec
ens espanta l&#8217;error
firmaria avui la rendició

Confessant, envejant
busco exemples per sentar
el meu cap un timbal
la veritat fa por, però no ofèn tant,

Sort en tinc de tu....

Quan caic...

Català

No tinc solució

Reconec que miro la solució
en els mots encreuats
llegint el diari, en el primer tallat
fent veure que no hi sóc

Parlaràs de tu, del teu nou pentinat
de que et queda més bé
els pantalons estrets o bé acampanats
però no et faré cas

pensaré amb mi
un altre cop
amagaré per dins
els neguits i les fòbies

sortir, de mi
intentar ser un altre jo
que ho pugui fer millor
millor o pitjor
desaparèixer de cop
fer veure que no hi sóc

desconecto l´ànima del meu cos
intento flotar
veure´m des de dalt, apendre a suportar
els meus canvis d´humor

l´orella clavada just a la paret
t´escolto d´amagat
miro cada dia pel forat del pany
no tinc solució

Català

pensaré amb mi
un altre cop
amagaré per dins
els neguits i les fòbies

sortir, de mi ...

Novembres, Abrils, i Dimarts

he somiat despert
no tancar de cop les portes al present
despullar els errors
fer-ne files,
d’un en un, de dos en dos

de moment
em quedo amb tot el que dons
que no és poc
un somriure, un grapat de colors

dono pas,
a novembres, abrils i dimarts
a pluja matins i comiats
que jo mai,
mai deixaré de somiar
dono pas,
a novembres, abrils i dimarts

canvi de discurs
m’enfilo i trepo,
per les escales del meu futur, incert i cru
he deixat,
de veure-hi per un sol ull,
despertar,
de la meva amnesia,
d’aquest parany, aquest son profund

Català

Objectes

Temptant a la sort
somiant tot el que va passar,
quan un dels dos
arribar a ser el guanyador.

Quantes vegades podré perdonar
els mals de caps que m´has donat
amb quantes llàgrimes podré emplenar
la infelicitat.

No vull viure de records,
se´n van amb l´aire com la pols
quan hi penso no ho comprenc,
el que vaig fer malament.

Som objectes de la màgia,
sòls peons en aquest món
les mentides i la ràbia
ens bullen dins el cor.

Ja no tinc paraules
per respondre tot allò,
un dia em vas fer mal, l´altre era igual
tot queda en ambició.

Fart d´aquesta vida
que sembla de cotó
avui era jo, demà la raó
i el futur és la fuscor.

No vull viure de records,...

Som objectes de la màgia...

Català
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Orgasmes i alchol

Hi ha una cosa clavada
al mig del meu cervell
hi han històries que es van repetint

Digue-li que t´he conegut
a la cua del bany
que per això he fet tard

Que no sóc gaire ràpid
que no vull anar a dinar
demà amb els teus papis

despertem-nos els dos
entre orgasmes i alcohol

mou-te amb mi
lentament així
diguem que no pari
a l´orella
mou-te amb mi
lliguem al teu llit
vull sentir el perill
quan et deixis anar et tornis boja

Hi ha imatges perdudes
que no van enlloc
siluetes que es van esfumant

Hi ha ressaques difícils
de poder esmorzar
li vaig dir que em vas convidar a passar

a fer-te companyia
i que ens vam despullar
mentre el foc s´encenia

revolcant-nos els dos
entre orgasmes i alcohol

mou-te amb mi...

Català

Ploro per tu

El vent du records llunyans perduts fa temps
I crido al cel demanant per què vull plorar.

Va se ahir quan sota un cel rogent
entre ombres i furtivament
ens lliuràvem a tots els plaers,
sols tu i jo.

El temps s´endú els records, deixant buidor en el cor.
No sé per què ja no puc parlar del passat.

Demà el sol vindrà també, com sempre ho fa,
i jo seré un altre cop un nen innocent.

Va ser ahir quan sota un cel rogent
entre ombres i furtivament
ens lliuràvem a tots els plaers,
sols tu i jo.

Català

Poc a poc

Poc a poc
obres el teló
els teus ulls i jo
et miro de reüll
fent veure que és casualitat

Lentament
acarono amb els dits
el teu serrell
i moro per poder
menjar-me a petons la teva pell
sense esperar que em donis res a canvi
només un moment

Em tens atrapat
no puc escapar
quan em mires amb cara de pilla
de no haver trencat un plat

En el teu encant
caic abandonat
i en silenci la vida respira
fent camí al teu costat

Lluny de tu
però et sento tan aprop
que sóc gelós
del teu despertador
que et lleva
i et vigila quan dorms
que veu com cada nit
la son t´abriga, et tapa i et fa un petó

Em tens atrapat...

Català

Profanació

Dels inferns s´ha escapat
un dimoni mig tocat per l´amor d´un nen
Que no ha pecat.
Pels carrers, caminant,
sota els dits que l´han marcat
com un ser estrany,
reflexe del mar.

Primer avís, l´infern és humà
entremig del cel
Homes sols, es donen les mans
davant la gent.

Pare, mare, fujo d´aquí.
Mare, pare, no us vull per a res
Allí on me´n vaig.

N´és conscient que el seu mal
No tindrà mai el perdó
Dels angels mortals
Que no han estimat.
Està sol, no té llar,
No té amics amb qui parlar
D´aquest gran amor
Que l´està matant.

Primer avís....

Pare, mare....

Català
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Quan el cel

Quan el cel és faci clar
quan deixaré d´estimar al teu cos.
El teu rostre reflexat
dins la bassa on s´ofega el cor

...Pots veure les meves llàgrimes, plorant.
Quan el cel és fací clar
podras tindre tot el temps del món
a través del teu somriure dolç

...Pots veure les teves llagrimes plorant
Si em deixes sol i t´en vas amb els altres
respira fort, no deixis que la mar s´emporti l´esperança
Tancant els llums, la nit encara es clara
mira´m als ulls no deixis que la mar
et porti cap a l´alba.

Quan el cel és fací clar
sonaran acords més alts que mai
dins la casa de la mar
on hin niuen els ocells de pas
...Pots veure les meves llàgrimes plorant

Quan el cel es faci clar
deixarem nostalgies del passat.
I potser t´adonaras que al fons del soldat més gran
Hi pots veure un munt de llagrimes plorant

Català

Res més a dir

he jurat,
he jurat no fer-te més cançons
quan veig el que jo,
t´he donat i he perdut la il.lusió

t´escriuré,
t´escriuré però no em queda bé
tot i això he jurat
que no ho tornaré a fer

m´estorba el silenci
es fa etern esperar
i m´encaro a la por
de tenir-te al davant

no tinc, rés més a dir
és trist el meu estil
no és un adeu, és fins aviat
perdona per ser tan cobard
la vida em pot

tu com jo
jo com tu buscant explicacions
resignats,
a poder barrejar els nostres móns

et diré,
que em sento millor si no et veig
aquest joc,
aquest joc no ens està fent bé

em fa nosa estimar-te,
però no ho puc evitar
em desfaig
des del dia que ens vam creuar

Català

Ridícul

          La
Mira quin ridícul,

ara que pensava
Mi
que jo era el centre del món
     La
Del balcó de casa
     Fa#m
saludant les iaies
           Mi
sortint per televisió

      La
Ara no em preocupa,

fins i tot m´agrada
         Mi
si diuen que no sóc bo
          La
I és que quan et parlo
             Fa#m
segur que la cago
    Mi
he perdut la inspiració

Re      Mi
M´enfonsaré, si no somrius
    La             Fa#m
amb les parides que dic
Re                  Mi
és estrany però va així
        Re      Mi
qui ho havia de dir

      La             Re
Sóc ridícul, quan et tinc al davant
      La      Re
Sóc ridícul, quan em deixo portar
      La      Re
Sóc ridícul, quan em miro al mirall
        Mi
i no hi veig el que sóc. (2)

    La
Em rento la cara,

porto una ressaca
   Mi
que he comprat per oblidar
              La
Tot són males cares
      Fa#m
quan arribo a casa
Mi
i em llevo tard per dinar

                 La
Només tu ets la solució

vine nena al meu cantó
   Mi
ho podríem intentar
          La
Si a tu no t´importa,
     Fa#m
que fiqui la pota
       Mi
cada cop que et veig entrar

M´enfonsaré...

Sóc ridícul...

Català
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La          Re
Però va com va.... (3)
       Mi
va com va.

Sch, sch, sch...

Temps, que passa corrents davant.
Ulls que beuen del seu passat.
... Foc, dins els braços d´un gegant molt espantat,
un molí sense vent, un mirall sense gent, un saló sense ball.

Jo sé, on és l´ombra que has perdut
tu pots aturar,
potser, serà l´hora que hem perdut,
qui el sap aturar.

Ja no queda cap record al cap
les mirades se´n tornen al cel
i la casa on vas veure el mar.

Veus, ressonen a l´interior.
Gel, tan calent com un gram d´amor
... Tort, com un àngel caigut 10.000 metres cap a l´infern,
com l´heroi sense sort, com un boig sense por,
com un mag sense cor.

Català

Sense timó

Monedes que perden valor,
promeses sense cap sentit,
no hi ha regals ni compromís
ni besos als portals.

Deixem de banda el nostre cor,
tempestes de pluja i crits,
i a l´horitzó, veurem de nit
un vaixell sense timó.

Vine, corre, dorm al meu costat
que si tu em fas de coixí,
et somiaré al matí. (2)
Si jo sóc tu i tu ets jo,
quatre ponts per creuar el mar.
Si jo sóc tu i tu ets jo
quatre mars els fem els dos.

Paraules que les tomba el vent,
les presses troben un moment,
és un temps mort, ja és mala sort,
que sigui de matinada.

Les cendres no s´apaguen mai,
mirant-nos com a dos estranys,
de que serveix, el continuar,
viatjant sense tornada.

Català

SE’N VAN

Ja som a l’any 2000

ja vénen els marcians

la meva iaia els ha preparat

Català

una arrossada per dinar

No sé si ho trobaran salat,

no sé si són vegetarians

però pel preu, no es podran queixar

Quan han vist per televisió

les bestieses d’alguns humans

els ha canviat el color

els ha pujat la sang al cap

Guerres, misèria, discriminacions

mals rotllos per tots els racons

no era això el que pensaven trobar

i ara se’n van

Se’n van, se’n van, se’n van

no els ha agradat tot això

que hem fet amb el planeta els humans

Ja som a l’any 2000

ja marxen els marcians

els he demanat si us plau

que em facin un racó a la seva nau

Viatjar per l’univers

i creuar milions d’estels

i ensenyar el català

el català als marcians que ara se’n van

Se’n van...

Sinatra

A prop de la ciutat, hi havia un bar molt fosc
mirant passar les hores lentament.
Sinatra la penya et crida: Aixeca el cap i espavila!
O no seràs res en aquest món.
Ara va a un local de moda: americana, esnifa coca,
és el rei del karaoke show.
Només li falta una cosa, s´ho gasta tot per fer patxoca,
un culet i un parell de pits.
Nen no estàs bé, que la cosa va guapa que no saps què fer.
Nen no estàs bé, que la cosa va guapa que no saps què fer.
Ja comença a estar fart, ja comença a estar-ne tip
s´ha de masturbar totes les nits.

Català
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Hauran d´anar amb ell a la força, the exit is en the salida,
elles mateixes ho han buscat.
Fa el pilota, torna loques a les dones del local,
no s´ha plantxat la camisa, poca falta li fa.
Pujarà cap a dalt del pòdium, ballarà sense parar,
un polvet demana si us plau.
Nen no estàs bé...
A sucre!
Nen no estàs bé...
Nen no estàs bé...

SÓC RIDÍCUL

 Mira quin ridícul,

ara que pensava

que jo era el centre del món

 Del balcó de casa

saludant les iaies

sortint per televisió

Ara no em preocupa,

fins i tot m’agrada

si diuen que no sóc bo

 I és que quan et parlo

segur que la cago

he perdut la inspiració

M’enfonsaré, si no somrius

amb les parides que dic

és estrany però va així

qui ho havia de dir

Sóc ridícul, quan et tinc al davant

Sóc ridícul, quan em deixo portar

Sóc ridícul, quan em miro al mirall

i no hi veig el que sóc

Em rento la cara,

porto una ressaca

que he comprat per oblidar

 Tot són males cares

quan arribo a casa

Català

i em llevo tard per dinar

Només tu ets la solució

vine nena al meu cantó

ho podríem intentar

 Si a tu no t’importa,

que fiqui la pota

cada cop que et veig entrar

M’enfonsaré...

 Sóc ridícul...

 Però va com va....

Somriure i Sobreviure

No és gens fàcil
sobreviure i somriure últimament
no és gens fàcil
ser honest amb si mateix i el que estas fent

Gent distreta, encentada
demanat explicacions
les tertúlies agressives
pujen el volun i el to

L´home de temps
prediu per demà
el cel cubert
el vent girarà
hi hauran tempestes

Tens, molts cops amagats
per somriure, sobreviure
sentir-te estimat

La mainada, para taula
i s´espera per dinar
veu la tele, les notícies
pregunten que està passant

Dos vells xerrant
endrecen el món
no tenen clar
qui té la raó
a qui toca perdre

Català

Sra. Pressa

un altre matí, un altre divendres
em llevo d’hora em torno afeitar
bon dia rutina, me’n vaig a la feina
no perdo el costum de fer cinc minuts tard

esmorzo dies, dino setmanes
de postres demano, no passin els anys
vull parar una estona, i fer un cafè amb calma
deixar de propina el meu rellotge estressat

la vida em passa,
volant al meu davant
tinc una cita,
avui no em pot fer el salt

Català

Pàgina 649 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Fes-te Fotre

Sra. Pressa
segui al meu costat
jugui amb la mandra
no es deixi atabalar

aprendre a viure, sense que m’espanti
el calendari, l’hora de plegar
disfrutar les coses, les coses senzilles
penjar-me del temps, saber disfrutar

la vida es crema,
i em til·la la vaig apagant
sumes i restes
avui toca sumar

TORNO A SER JO

 Com podré mirar-te a la cara

com podré sentir la teva veu

si de mi tu te n’amagues

si em jutges i no em creus

Abraçar-te o bé una promesa

poder besar-te el meu desig

sensacions que em fan reviure

que em fan perdre tots els sentits

Sempre mires i no dius res

sempre plores sense cap dret

sense excuses, sense arguments

no recordes els bons moments

Que sóc jo,

qui truca a la porta

sóc l’únic que escolta

que et fa sentir forta

Torno a ser jo

qui queda a les fosques

sóc l’únic que escolta

que troba respostes

Algun dia amb temps i amb moltes ganes

ho podríem discutir en veu baixa

qui dels dos va fer mal un a l’altre

que va fer canviar el nostre destí

Català

Sempre mires...

 Que sóc jo...

Mira’m bé ara sóc una imatge

fes saber a tothom que m’espanta

Sempre mires...

 Que sóc jo...

TORNO A SER JO

 Com podré mirar-te a la cara

com podré sentir la teva veu

si de mi tu te n’amagues

si em jutges i no em creus

Abraçar-te o bé una promesa

poder besar-te el meu desig

sensacions que em fan reviure

que em fan perdre tots els sentits

Sempre mires i no dius res

sempre plores sense cap dret

sense excuses, sense arguments

no recordes els bons moments

Que sóc jo,

qui truca a la porta

sóc l’únic que escolta

que et fa sentir forta

Torno a ser jo

qui queda a les fosques

sóc l’únic que escolta

que troba respostes

Algun dia amb temps i amb moltes ganes

ho podríem discutir en veu baixa

qui dels dos va fer mal un a l’altre

Català
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que va fer canviar el nostre destí

Sempre mires...

 Que sóc jo...

Mira’m bé ara sóc una imatge

fes saber a tothom que m’espanta

Sempre mires...

 Que sóc jo...

TOT HO CURA EL TEMPS

 Per què sempre estem els dos

ballant com un gat i un gos

Per què crec que tu em tens por

m’abraces i em dius que no

Per què ens hem d’estar fent mal

si tot pot tornar a ser igual

Per què sé que estàs pensant

paraules com oblidar

Però potser demà,

després de tan d’esperar, asseguts

ens adonarem,

que no som fidels als nostres caps

Per què continuar, com si res

ens fa creure diferents

continuar, sense més

per què tot ho cura el temps

Per què et tremolen les mans

et tinc però no et puc tocar

Català

Per què sempre has de plorar

quan no hi ha necessitat

I potser demà,

quan em trobis a faltar, sentiràs

i t’adonaràs, del buit que he tingut

tots aquests anys

Per què continuar...

T´enyoro

És dilluns, t´enyoro i em fa mandra
tornar a pensar que poc a poc t´escapes
i recordar les nits quan perfumaves
l´habitació, els coixins, els llençols
ara em sento tan sol.

Deixo el meu cap que jugui amb el silenci
fotografiant el dia que et vaig conèixer
va ser casual, com qui no vol la cosa
em vas clicar l´ull, amb somriure amb orgull
no sabia on posar les mans

I ara fa nits que no et somio
i em fa por,
que el temps esborri el teu record

Quan dormo et sento
per lluny que estiguis
és com sentir-te dintre
només per estones

És dijous, t´he escrit quatre paraules
no tinc valor per a poder ensenyar-les
i quin mal faig en voler estimar-te
en el meu secret, personal i discret
m´estic fent tant de mal.

Català

Un punt

Un punt apart, un punt seguit
potser tu et creus perfecte
potser avui, potser demà
et baixaran el fums del cap.

Busca´m dins, serà molt trist sentir-te a dir.
Perdona-me, vuer´t a terra i suplicar.
Va ser un error, tu no ets més que un cul de sac
et trepitjare i em creure que Soc. important.

Surt d´aquí, sento una olor poc familiar.
No em mola gents, la mirada que tu em fas.
Potser tu creus, però nena a qui vols enganyar.
Et trepitjare i em creure que soc important.

Digue´m que t´insulti
aquest joc m´esta agradant, ja noet sents tant important.
Princesa de tots els mirons, et creuras la reina del mon
ets un dimoni escuat i les banyes hin has deixat.

Necesito que me diguas
que soy la más atractiva de la noche y del local

Català
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Que soy la mujer perfecta :
Mucha teta poco culo i la cara maquillá.

Teni-te, sentir-te saber-te a prop meu
Teni-te, sentir-te saber-te estimar.
Saps mola bé que ara no es el millor moment
per discutir, per mirar enrera en el temps.

Sincerament, mai he deixat de pensar en tu
et somiaré, encara que estiguis ben lluny.

Xic estrany

Increible però és cert
com més gran més pervers,
dolor i plaer de primer plat
creure´s un animal, qui diu que sóc normal.

Degut a la mena malaltia
falta d´escrupuls i moral
que no m´agradi el futbol
el sexe o el rock´n´roll.

Tinc el barri espantat
la gent parla d´amagat
No, no, no, em senyalis amb el dit.
No, no simpement soc diferent
digues un altre cop :
QUE SOC UN XIC ESTRANY

Penjo el mòbil en el maletí
trec la meva última col·lecció
calçotets sostenidors
ara començo a fer por
qui diu que soc normal.

Ficar-me dins un forat
menjar el que m´hagi de menjar
que em piquin amb un fuet
que m´empastifin amb mel
tinc el barri espantat,
la gent parla d´amagat.

Català

Filippo Landini

Viu-la

Avui em llevo un altre cop
estic content de sre qui sóc
tenir-te aprop em fa feliç.
Surto corrents cal al carrer
el dia sembla diferent
avui la gent ja no té pressa.

Avui tinc ganes de cridar
que tens la vida al teu devant.

Per això et dic que viu-la
no deixis mai de somiar
sempre estare al teu costat,
sempre més amb tu.

Torno a trovar tres mil raons
per no tenir por d´aquest món.
Si lluitem junts no hi ha barreres
El viatge és llarg això és veritat,

Català

però no caldrà que ens aturem.
Aqui tindràs la meva mà.

Avui tinc ganes de cridar
que tens la vida al teu devant.

Per això et dic que viu-la
no deixis mai de somiar
sempre estare al teu costat,
sempre més amb tu. (x2)

Viu-la,
no deixis mai de somiar
sempre estare al teu costat,
sempre més amb tu.

Per això et dic que viu-la
no deixis mai de somiar
sempre estare al teu costat,
sempre més amb tu. (x2)

Fito & Fitipaldis

barra americana

Barra americana de precios baratos
aquí nadie se fija si te brillan los zapatos
Vestidos ajustados de muchos colores
el ventilador te mezcla todos los olores

Ven hacia mí...
podemos hablar tranquilos
Ven hacia mí...
esta noche puedes ser feliz

Aquí la tentación está apoyada en una barra
su pelo es amarillo como el whisky de garrafa
Sería mucho más fácil recitar la biblia en chino
que irse con Mari Lupi sin un duro en el bolsillo

Ven hacia mí...
podemos hablar tranquilos
Ven hacia mí...
esta noche puedes ser feliz

Castellà

Me equivocaría otra vez

Se torció el camino
tu ya sabes que no puedo volver.
son cosas del destino,
siempre me quiere morder
el horizonte se confunde
con un negro telón
y puede ser...
como decir que se acabó la función.

Ha sido divertido
me equivocaría otra vez,
quisiera haber querido
lo que no he sabido querer.
Quieres bailar conmigo
puede que te pise los pies.

Soñaré solo porque me he quedao´ dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que rio,
no sé restar...

Castellà
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no se restar tu mitad a mi corazón.

Puede ser que la respuesta
sea no preguntarse porque,
perderse pr los bares
donde se bebe sin sed.
Virgen de la locura
nunca mas te voy a rezar
que me he enterao´
de los pecados que me quieres quitar.

Será mas divertido
cuando no me toque perder,
sigo apostando al 5
y cada 2 por 3 sale 6.
Yo bailaria contigo
peor es que estoy sordo de un pie.

Soñaré solo porque me he quedao´ dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que rio,
no sé restar...
no se restar tu mitad a mi corazón.

Ha sido divertido
me equivocaría otra vez,
quisiera haber querido
lo que no he sabido querer.
Quieres bailar conmigo
puede que te pise los pies.

Soñaré solo porque me he quedao´ dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que rio,
no sé restar...
no se restar tu mitad a mi corazón...
no se restar...
tu mitad a mi corazón,
no se restar tu mitad a mi corazón

Mirando al cielo

Puedo estar borracho pero no me he perdido
lo que pasa es qe me gusta pasear
pasito a pasito buscando el equilibrio
y dejandome llevar

Solo estoy jugando a que me invento un camino
primero a saltitos, luego en espiral
No me mire así, me está clavando un cuchillo
esque no sabe jugar

Yo seguiré mirando al cielo
Tú nunca quisiste volar
y solo buscas alimento como un animal

Puedo ser pequeño pero tengo un castillo
si te lo imaginas ya puedes entrar
A cantar de noche me enseñaron los grillos
y sé alguna cosa más

Yo seguiré mirando al cielo
Tú nunca quisiste volar
y solo buscas alimento como un animal

Castellà

por la boca vive el pez

Algo lo que me invade,
todo viene de dentro
Nunca lo que me sacie,
siempre quiero, lobo hambriento.
Todo me queda grande
para no estar contigo.
Sabes, quisiera darte
siempre un poco más de lo que te pido.
Sabes que soñaré,
si no estás que me despierto contigo.

Sabes que quiero más,
no se vivir solo con 5 sentidos.
Este mar cada vez guarda mas barcos hundidos.

Tu eres aire, yo papel,
donde vayas yo me iré,
si me quedo a oscuras
luz de la locura ven y alumbrame.
Alguien dijo alguna vez
por la boca vive el pez
y yo lo estoy diciendo,
te lo estoy diciendo otra vez.

Dime porque preguntas
cuanto te he echao de menos,
si en cada canción que escribo corazón
eres tú el acento.
No quiero estrella errante,
no quiero ver la aurora
quiero mirar tus ojos del color de la cocacola

Sabes que soñaré,
si no estas que me despierto contigo.
Sabes que quiero más,
no se vivir solo con 5 sentidos.
Este mar cada vez guarda mas barcos hundidos.

No estas conmigo siempre que te canto,
yo hago canciones para estar contigo,
porque escribo igual que sangro,
porque sangro todo lo que escribo.
me he dado cuenta cada vez que canto
que si no canto no se lo que digo.
La pena está bailando con el llanto
y cuando quiera bailará conmigo.
La vida apenas solo dura un rato
y es lo que tengo para estar contigo
para decirte lo que nunca canto,
para cantarte lo que nunca digo.

Castellà

Fito y Fitipaldis

A la luna se le ve el ombligo

No se cuanto tiempo habré perdido.
Vivo tan deprisa que se cae de los bolsillos.
A pesar de todo he aprendido
si la noche es clara a la luna se le ve el ombligo.
¡mira que a la luna se le ve el ombligo!.

Ojalá me huviera dado cuenta antes.
No siempre lo o urgente es lo importante,
tal vez sean las brujas tal vez el destino.
Yo siempre me pierdo en el mismo camino,
¡siempre en el mismo camino!

Castellà
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Ahora solo quiero estar contigo.
Todo mi universo está debajo de tu ombligo.
Por tu huesos loco de remate.
Todos los molinos se convierten en gigantes.
Quisiera ser tan alto como la luna
mirar por tu ventana cuando estas desnuda
y al pasar la barca me dijo el barquero
de Africa a Tarifa cuesta mucho mas dinero,
mucho mas dinero, mucho mas dinero,
mucho mas dinero, mucho mas dinero.

Ojalá me huviera dado cuenta antes
no siempre lo urgente es lo importante.
Tal vez sean las brujas
tal vez el destino
yo siempre me pierdo en el mismo camino
¡siempre en el mismo camino!

Acabo de llegar

Que te voy a decir,
si yo acabo de llegar
si esto es como el mar
quien conoce alguna esquina
dejadme nacer
que me tengo que inventar
para hacerme pez
empecé por las espinas

Nunca lo escribí en un papel
y nunca lo ha cantado mi voz
y tú ahora me preguntas que hacer
y yo siempre voy detras del error
y le canto a lo que nunca tendré
el beso que ella nunca me dió

Dime tú que puedes saber
alguien que ha pasado la vida
buscando la melodía
oh! que te voy a decir
si yo acabo de llegar
si esto es como el mar
quien conoce alguna esquina
dejadme nacer
que me tengo que encontrar
para hacerme pez
empecé por las espinas

la vida es algo que hay que morder
y en cada boca tiene un sabor
tus huesos no los tapa mi piel
por eso siempre digo que no que no
perdona tengo cosas que hacer
y aún me queda media vida
pa´ encontrar la melodía

Que te voy a decir
si yo acabo de llegar
si esto es como el mar
quien conoce
alguna esquina
dejadme nacer
que me tengo que inventar

Castellà

Al mar

Ya estoy aquí otra vez
en la orillita del mar
mientras me mojo los pies
he empezado a imaginar
tu si que debes saber
hay si pudieras hablar!
tienes secretos que se
nunca los vas a contar

Guardas los suspiros
de corazones rotos
y todas las miradas
de los hombres
que se sienten solos
dejas que la luna por la noche
te toque un poco
con la lucecita que ilumina los sueños locos

Mi barco es de papel
pero saldré a navegar
en la isla en donde tu estes
allí quiero naufragar
y que me huela la piel
a roca espuma y a sal
dime que tengo que hacer
para ser tu capitán

Guardas los suspiros
de corazones rotos
y todas las miradas
de los hombres
que se sienten solos
dejas que la luna por la noche
te toque un poco
con la lucecita que ilumina los sueños locos...

Castellà

Cerca de las vías

Hay días que parece
que nunca se va a apagar el sol,
y otros son más tristes
que una despedida en la estación.

es igual que nuestra vida
que cuando todo va bien...
un día tuerces una esquina
y te tuerces tu también.

Esa telaraña
que cuelga en mi habitación
no la quito, no hace nada,
solo ocupa su rincón.

Yo he crecido cerca de las vías
y por eso sé,
que la tristeza y la alegría,
viajan en el mismo tren
¿Quieres ver el mundo?
Mira, esta debajo de tus pies.

Con el paso de los años
nada es como yo soñé.
Si no cierras bien los ojos,
muchas cosas no se ven.

No le tengo miedo al diablo
¿no ves que no puedo arder?
No hay mas fuego en el infierno
del que hay dentro de mi piel.

Todo lo malo y lo bueno
caben dentro de un papel.

Castellà
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¿Quieres ver el mundo?
Mira, está debajo de tus pies.

Como pollo sin cabeza

En una chabola lejos del asfalto
vive hace tiempo un señor muy raro,
es extravagante y huele a butano.
Si alguien le desprecia, él le da la mano.
No hablará contigo más de media hora
siempre hay mucha gente cuando no está a solas.
Dicen que el demonio de la mala suerte
un día con sus garras lo cogió muy fuerte.

Tiene el pelo oscuro, los ojos claros
y los dientes negros de mascar tabaco.
Su mano derecha repleta de anillos
en la izquierda un vaso guarda el equilibrio.
Hay quien esta vida se la toma a broma
y hay quien se suicida con balas de goma.
No hay por qué pasar el tiempo pensando en lo perdido
ni llorando lágrimas de cocodrilo.

Si le duelen los recuerdos,
se los cura con ginebra.
Él quiere enterrar el tiempo,
dentro de un reloj de arena.
Como nunca tiene sueño,
se pasa la noche entera
con su viejo catalejo,
que le acerca a las estrellas.

Si le duelen los recuerdos,
se los cura con ginebra.
Él quiere enterrar el tiempo,
dentro de un reloj de arena.
Como nunca tiene sueño,
se pasa la noche entera
con su viejo catalejo,
que le acerca a las estrellas.

Si le duelen los recuerdos,
se los cura con ginebra.
Él quiere enterrar el tiempo,
dentro de un reloj de arena.
Como nunca tiene sueño,
se pasa la noche entera
con su viejo catalejo,
que le acerca a las estrellas.

Si le duelen los recuerdos,
se los cura con ginebra.
Él quiere enterrar el tiempo,
dentro de un reloj de arena...
....con su viejo catalejo,
que le acerca a las estrellas,
....con su viejo catalejo,
que le acerca a las estrellas.

Castellà

Corazón Oxidado

Sim             La           Mim
   Todo se derrumba y es tan facil
(repite)
Sim             La          Mim
  Todos mis castilllos son de arena
Sim             La          Mim
Todo lo que sueño es tan fragil
Sim             La          Mim
Todo lo que bebo es tu ausencia

Castellà

EST.
Sol             La         Sim
   Y mi pobre corazon de hierro
Sol             La         Sim
   Se me fue oxidando con las penas
Re              La            Sim
   Y es q tengo sueño y no me duermo
Sol              La         Sim
   Este fuego que ya no calienta
(A)
Sim             La         Mim
Todo lo q canto es tan esteril
Sim             La         Mim
Todas las canciones son la misma
Sim             La         Mim
Muy pocas personas demasiada gente
Sim             La         Mim
Diferente sangre de una misma herida

Ese subidon en Mim!!!!! Dale caña!

   La            Sol
mi pobre corazon oxidado
   Re
mi pobre corazon encogido
   La             Sol
Mi pobre corazon todo el daño
   Re
mi pobre corazon todo lo bueno vivido
   La            Sol
mi pobre corazon lo más malo
   Re
mi pobre corazon lo divino
   La            Sol
lo valiente lo cobarde lo esperado
   Re
mi virtud y mi defecto mi barranco y mi camino
   La            Sol
mi pobre corazon no importa q sea pequeño
   Re
mi pobre corazon siempre te echa de menos
   La            Sol
mi pobre corazon que no le caben ya las penas
   Re
siempre que me duele me lo llevo de verbena
   La            Sol
mi pobre corazon que me mantiene con vida
   Re
mi pobre corazon siempre la luz encendida
   La            Sol
mi pobre corazon que aveces quiere salir
   Re
mi pobre corazon que esta enganchado al speed
   La             Sol
mi pobre corazon en directo
   Re
mi pobre corazon en domingo
   La                 Sol
mi pobre corazon en pelotas
   Re               Fa#
mi pobre corazon en fa sostenido

Deltoya

Se apagó el fogón, no funciona nada
¿dónde está la luz? ¿qué hay en tu mirada?
Me cuelgo de su pelo, me engancho de su miel,
me encuentro con mi hada, que esta loca también,
he vuelto a la andadas, he vuelto a enloquecer
lo vi escrito en la luna, luna creciente:
Es menester
en la cañada
dejar el arroyo
con sus ruidos:
y yo me quedo en casa, me duele todo,
quién va a aguantarme con este mono.

Castellà
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Fotos de un cajón rompen mi cabeza
recuerdo su olor y se me pone tiesa:
Me cuelgo de su pelo, me engancho de su miel,
me encuentro con mi hada, que esta loca también,
he vuelto a la andadas, he vuelto a enloquecer
lo vi escrito en la luna, luna creciente:
Delicada gasa
fuerte envoltura.
tope gansa
con la natura.
Y yo me quedo en casa, no necesito
tenerte cerca cuando vomito.
Me da igual.
me voy a poner deltoya sin parar.
me da igual deltoya.
Voy a dar la vuelta a tó y no sé muy bien porqué:
y a romper deltoya.
Y a firmar en todas las paredes con mi piel:
a empezar deltoya.

Donde Todo Empieza..

Puede que no valga la pena escribir,
tan lejos de la poesia
todas las palabras que te quiero decir
se me rompen enseguida
No me quedan flores, me arrancaron la raiz
Se pisaron las semillas
Me di cuenta tarde que te perdí
por pensar que te tenía...
Creo que los bares, se deben abrir
para cerrar las heridas
y todas las noches, me acuerdo de ti
y te olvido cada día
Y vuelvo a ser un loco
para sobrevivir, a la locura de la vida
Muchas veces la cabeza, y a menudo la nariz
Y una voz que me decía
Dejate llevar
Si el alma te lleva
Duele el corazón
Cuando te lo dejas
Cerca del final
Donde todo empieza
No me sale bien la cuenta de la vida
O me sobran noches o me faltan dias
Todos los minutos que no he estao contigo
Ahora son demonios que viven conmigo
Puedes encontrarme cerca del final
Por que todo empieza cerca del final
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el ojo que me mira

Veo el ojo que me mira
no se que esperáis de mí
Yo que muero cada día
que tú te olvidas de mí

Soy un pez en una jaula
Lo que quiero y lo que no
¡¡Soy todo lo que me pasa!!
Tu me ves...¡¡yo no!!

Además estoy cansado
Además...
Sé que tú de lo que dices la mitad.
Menos mal que está a mi lado
siempre el mar.
Todo lo demás me hace daño
y yo, y yo, y yo, y yo, y yo,
y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo
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t´estimooo sergii!

En mi nube azul  ( con Extremoduro )

Voy a ver si me encuentro dentro de mi piel
y comprendo pórque nada puedo entender
me resulta tan raro todo lo normal
me tropiezo, me caigo y vuelvo a tropezar.

Creí que me había equivocado, luego pensé:
"Que estoy bién aquí, en mi nube azul todo es como yo lo he inventado"
y la realidad trozos de cristal
que al final hay que pasar descalzo.

Porfavor no me empuje, me puedo caer
yo en mi nube estoy bién no me va a convencer,
ya conozco a unos cuantos que son como usted
que me ofrecen veneno cuando tengo sed.

Creí que me había equivocado, luego pensé:
"Que estoy bién aquí, en mi nube azul todo es como yo lo he inventado"
y la realidad trozos de cristal
que al final hay que pasar descalzo.

Castellà

EN MI NUVE AZUL

Voy aver si me encuentro dentro de mi piel...
i komprendo porke nada puedo entender,
me resulta tan raro todo lo normal,
me tropiezo, me kaigo i vulevo a tropezar,
krei k me avia ekivoka i luego pense...

Estoy bien aki en mi nuve azul todo es komo yo lo e inventado, i la realidad trozos de
kristal k al final ay k passar descalzo...

A sooo...

Por favor no me empujeme puedo kaer,
yo en mi nuve estoy bien no me va a convencer,
ya konoxco a unos kuantos k son komo usted,
ke me ofrezen veneno kuando tengo sed,
krei k me avia ekivokado i luego pense...

Estoy bien aki en mi nuve azul todo es komo yo lo e inventado,y la realidad trozos de
kristal k al final ai k passar deskalzo,
K estoy bien aki en mi nuve azul todo es komo yo le invenytado,
y la realdad trozos de kristal ke al final ai k passar descalzo...

Castellà

Esta noche

Esta noche, vamos a parar
y esta noche sabes nena vamos a parar,
llevo ya seis semanas sin dejar de rockanrollear,
estoy harto, de oler a sudor,
estoy harto sabes nena, de oler a sudor,
solo quiero no hacer nada y sentarme en mi sillón.

Todo el dia de aqui para allá
sin comer, sin dormir y además sin dejar de fumar,
yo no sé por qué el rock´and roll me quiere matar,
en el fondo, no quiero cambiar,
en el fondo sabes nena no quiero cambiar,
porque todo se me olvida cuando empezamos a tocar

Castellà
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Feo

He aprendido en esta vida de lo bueno y de lo malo
Me he elevado por el cielo y me he arrastrado por el barro
Más de treinta y cinco años Y doscientos diez defectos
y he tocado la locura con la punta de los dedos

Voy mirándome en los charcos
yo no necesito espejos
sé que soy mucho más guapo
cuando no me siento feo

Nunca me han interesado ni el poder ni la fortuna
lo que admiro son las flores que crecen en la basura
¿dónde se han quedado tus sueños? Tienes el alma desnuda.
Después de romper la ola, sólo nos quedó la espuma.

Voy mirándome en los charcos
yo no necesito espejo
sé que soy mucho mas guapo
cuando no me siento feo.
Feo, feo, feo, creo...

Castellà

La casa por el tejado

Ahora si, parece que ya empiezo a entender
Las cosas importantes aquí
Son las que están detrás de la piel
Y todo lo demás....
empieza donde acaban mis pies
después de mucho tiempo aprendí
que hay cosas que mejor no aprender.

El colegio poco me enseño.....si es por esos libros nunca aprendo a:

Coger el cielo con las manos
a Reír y a llorar lo que te canto
a Coser mi alma rota
a Perder el miedo a quedar como un idiota
y a empezar la casa por el tejado
a poder dormir cuando tú no estás a mi lado

menos mal que fui un poco granuja
todo lo que se me lo enseñó una bruja

Ruinas.... ¿no ves que por dentro estoy en ruinas?
Mi cigarro va quemando el tiempo,
tiempo que se convirtió en cenizas

Raro!! .... no digo diferente digo raro!!
ya no sé si el mundo está al revés
o soy yo el que está cabeza abajo

El colegio poco me enseñó....
si es por el maestro nunca aprendo a:
coger el cielo con las manos.....

Castellà

Las nubes de tu pelo

No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo
Para revolver las drogas con los versos
Lo mejor del sol... el brillo de la luna
que es tu corazón.

En medio del mar te sientes como en un desierto.
Primavera ven y cúrame el invierno
Loco trovador, es tu canción desnuda
Solo corazón

Castellà

Hoy me quedo en casa
lo de fuera no me interesa
ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva
¿Cuántas flores para un ramo?
¿Cuántos versos para un poema?

Me equivocaría otra vez

Se torció el camino
tu ya sabes que no puedo volver,
son cosas del destino
siempre me quiere morder.
El horizonte se confunde
con un negro telón,
y puede ser...
como decir que se acabó la función.

Ha sido divertido
me equivocaría otra vez,
quisiera haber querido
lo que no he sabido querer.
Quieres bailar conmigo
puede que te pise los pies.

No soñaré solo porque me he quedao dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que río,
no se restar...
no se restar tu mitad a mi corazón.

Puede ser que la respuesta
sea no preguntarse por qué,
perderse por los bares
donde se bebe sin sed.
Virgen de la locura
nunca mas te voy a rezar,
que me he enterao
de los pecados que me quieres quitar.

Será más divertido
cuando no me toque perder,
sigo apostando al 5
y cada 2 por 3 sale 6.
Yo bailaría contigo
pero es que estoy sordo de un pie.

No soñaré solo porque me he quedao dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que río,
no se restar...
no se restar tu mitad a mi corazón.

Ha sido divertido
me equivocaría otra vez,
quisiera haber querido
lo que no he sabido querer.
Quieres bailar conmigo
puede que te pise los pies.

No soñaré solo porque me he quedao dormido,
no voy a despertarme porque salga el sol,
ya se llorar una vez por cada vez que río,
no se restar...
no se restar tu mitad a mi corazón...
no se restar...
tu mitad a mi corazón,
no se restar tu mitad a mi corazón.

Castellà
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Medalla de Cartón

Nunca se empieza una batalla tarde,
las penas siempre llegan enseguida,
tu siempre pides para nunca darme,
yo solo pido lo que tu me quitas.

Y el cielo que rebienta de repente,
como un infierno que llego deprisa,
tierra cobarde que a nadie defiendes,
pero no lo saben... pero no lo saben.

Esa bandera siempre huele a sangre,
triste paisaje... todo de cenizas,
distintas guerras... distintas ciudades,
el mismo fueqo que quemo gernica.

Tu crees que estoy cantando en el desierto,
yo se que solo muere lo que olvidas,
hay corazones llenos de agujeros,
pero no lo saben... pero no lo saben.

Todo lo que no se ve,
lo que nadie nos conto,
lo que se quedo en la piel,
la memoria del dolor.
Que le den al general,
la medalla de cartón,
se la tienen que clavar,
llenita en el corazón.

Todo lo que no se ve,
lo que nadie nos conto,
lo que se quedo en la piel,
la memoria del dolor.

Todo lo que no se ve,
lo que nadie nos conto,
lo que se quedo en la piel...

Todo lo que no se ve,
lo que nadie nos conto,
lo que se quedo en la piel,
la memoria del dolor.
Que le den al general,
la medalla de cartón,
se la tienen que clavar,
llenita en el corazón.

Todo lo que no, todo lo que no... (x8)

Castellà

Ni negro ni blanco ( con Extremoduro )

Ni negro del todo, ni del todo blanco
entre los extremos siempre hay más espacio.
Que si perro gordo, que si perro flaco
Y a contar los muertos pa´ matar el rato.

No es como las pelis del chico americano,
donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos
en la calle se oyen demasiados llantos
todos los gobiernos llenos de gusanos.

Todo está muy claro pero no lo entiendo
quién está ganando y quién está perdiendo. (x2)

Con la policía todo solucionado
para los problemas jarabe de palo
pero el corazón nadie me lo ha arreglado
de vergüenza, el cielo se rompió en pedazos.

Castellà

No es como las pelis del chico americano,
donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos
en la calle se oyen demasiados llantos
todos los gobiernos llenos de gusanos.

Todo está muy claro pero no lo entiendo
quién está ganando y quién está perdiendo.

No Soy Bo Diddley

Yo No soy Bo Diddley
no eres Bo Diddley (x4)

Bo Diddley es negro,
Bo Diddley es de color,
lleba sombrero,
y cuando baila es el mejor,
bo diddley ritmo
Bo Diddley que calor,
yo soy pequeño,
bo diddley no...

Yo No soy Bo Diddley
no eres Bo Diddley (x4)

No hay nadie como tu,
no hay nadie como yo,
conozco a un tipo azul
pintado de marrón,
y cada cual su look,
y todos un montón,
me gusta tanto el blues
que toco rok and roll.

Yo No soy Bo Diddley
no eres Bo Diddley (x8)

Castellà

ojos de serpiente

Ya sonó el despertador
me levanto bruscamente
voy al baño, ¡que bajón!
el espejo nunca miente.
Tengo la lengua marrón
y los ojos de serpiente
dubidubidubidubidubidubá
después de una noche alegre.

Nada puedo recordar
el cerebro lo he perdido
y sin ganas de fumar
enciendo otro cigarrillo.

Tengo la lengua marrón...

No sé que tiene ese bar
que siempre que voy me lío
era un día normal
era un lunes aburrido.

Siempre me encuentro mal
prometo ser un buen chico
ayer dije nunca más
pero no oigo lo que digo.

t´estimo sergii!

Castellà
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Para toda la vida

Cuando estuviste conmigo,
jamás te dije mentira,
queria tenerte en mis brazos.
pero por toda la vida.

Y tu querias aventura,
tomaste muy mal camino,
ibas buscando basura
en un terreno barrido.

Yo le doy mi querer al querer
y lo doy para toda la vida.
Si quisiera vivir de placer
me buscaba un amor de cantina.
Yo le doy mi querer al querer
y lo doy para toda la vida.

Cuando estuviste conmigo,
tenias un mal pensamiento.
Si yo lo hubiera sabido
no hubiera perdido el tiempo.

Tendras el mundo en tus manos,
tendras montones de pesos
si a otros los tienes llorando
conmigo tocaste hueso.

Yo le doy mi querer al querer
y lo doy para toda la vida.
Si quisiera vivir de placer
me buscaba un amor de cantina.
Yo le doy mi querer al querer
y lo doy para toda la vida.

Yo le doy mi querer al querer
y lo doy para toda la vida.
Si quisiera vivir de placer
me buscaba un amor de cantina.
Si quisiera vivir de placer
hay para toda la vida...

Castellà

Por la boca vive el pez

Algo lo que me invade,
todo viene de dentro
Nunca lo que me sacie,
siempre quiero, lobo hambriento.
Todo me queda grande
para no estar contigo.
Sabes, quisiera darte
siempre un poco más de lo que te pido.
Sabes que soñaré,
si no estás que me despierto contigo.

Sabes que quiero más,
no se vivir solo con 5 sentidos.
Este mar cada vez guarda mas barcos hundidos.

Tu eres aire, yo papel,
donde vayas yo me iré,
si me quedo a oscuras
luz de la locura ven y alumbrame.
Alguien dijo alguna vez
por la boca vive el pez
y yo lo estoy diciendo,
te lo estoy diciendo otra vez.

Castellà

Dime porque preguntas
cuanto te he echao de menos,
si en cada canción que escribo corazón
eres tú el acento.
No quiero estrella errante,
no quiero ver la aurora
quiero mirar tus ojos del color de la cocacola

Sabes que soñaré,
si no estas que me despierto contigo.
Sabes que quiero más,
no se vivir solo con 5 sentidos.
Este mar cada vez guarda mas barcos hundidos.

No estas conmigo siempre que te canto,
yo hago canciones para estar contigo,
porque escribo igual que sangro,
porque sangro todo lo que escribo.
me he dado cuenta cada vez que canto
que si no canto no se lo que digo.
La pena está bailando con el llanto
y cuando quiera bailará conmigo.
La vida apenas solo dura un rato
y es lo que tengo para estar contigo
para decirte lo que nunca canto,
para cantarte lo que nunca digo.

"Per tu Dani..."

Qué divertido!

Es fascinante arrimarse a la locura,
oír canciones, esa es la mejor cultura.
Cuando te canto me transporto a las alturas
leo en tus ojos, esa es mi literatura.
Qué divertido corre whisky por mis venas
vaya resaca ahora todo son problemas.
Lo dejo todo "pa" cantarle a las estrellas
eternamente abrazado a una botella.

Se está rifando una vida y una muerte
y el resultado es sólo cuestión de suerte
yo como un bobo, buscando la melodía
que sea tu sangre, tu lamento y tu sonrisa.
Soy el soldado que deserta de la guerra
me siento preso en una cárcel sin rejas (bis).

Castellà

Quiero beber hasta perder el control

Nunca he sentido igual una derrota,
que cuando ella me dijo se acabo,
nunca creí tener mi vida rota,
ahora estoy solo y arrastro mi dolor.

Y mientras en la calle esta lloviendo
una tormenta en mi corazón,
dame otra copa aun estoy sereno
quiero beber hasta perder el control.

Cuantas noxes soñe que regresava,
y en mis brazos lloravas por tu error,
luego un ruido del bar me despertava,
y el que llorava entonces era yo.

Y mientras ella esta con otro tipo,
mis lagrimas se mezclan con alcohol,
ella se fue y el porque no me lo dijo,
y siento que mi vida, fracaso.

Y mientras en la calle esta lloviendo
una tormenta en mi corazón,
dame otra copa aun estoy sereno
quiero beber hasta perder el control.

quiero beber hasta perder el control.

Castellà
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quiero beber hasta perder el control.
quiero beber hasta perder,
hasta perder, hasta perder,
quiero beber hasta perder el control.

Rojitas las orejas

Qué tiene tu veneno
que me quita la vida sólo con un beso
y me lleva a la luna
y me ofrece la droga que todo lo cura
Dependencia bendita
invisible cadena que me ata a la vida
y en momentos oscuros
palmadita en la espalda y ya estoy más seguro.

Se me ponen si me besas
rojitas las orejas.

Pon carita de pena
que ya sabes que haré todo lo que tú quieras
ojos de luna llena
tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera.

Tu eres mi verso, pluma, papel y sentimiento,
la noche yo y tú la luna,
tú la cerveza y yo la espuma.

Se me ponen si me besas
rojitas las orejas.

Castellà

Siempre estoy soñando

Mientras me aguanten los huesos yo quiero seguir cantando
quiero estar estar cerca de tí, lo mas lejos.... a tu lado
Tu mirada en un balcón; tú te asomas yo te canto
He "pintaó" mi corazón con el rojo de tus labios

Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando
En invierno con el sol...
...con las nubes en verano

La luna era una farola y a ella me abracé borracho
y acabé buscando versos en el fondo de mi vaso.
Todo lo que no aprendí... nunca se me ha olvidado
No he perdido la razón y tampoco la he encontrado

Sé que no puedo dormir... porque siempre estoy soñando
En invierno con el sol...
...con las nubes en verano!!

Mientras me aguanten los huesos,...
mientras me aguanten los huesos

Castellà

Sobra la luz

Como venganza de la buena suerte o recompensa de la mala vida.
De la cabeza me arrancaron cables pa meter las cosas que antes no me cabian...
Y se me acercan las paredes y se me aleja la salida.
Y poco a poco se hace derepente y me tropiezo con los dias.

Sobra la luz que me hace ver
todo lo que yo escondia...no se seguir, no se volver.
sobra la luz cuando en la piel... nunca se siente el dia.

Castellà

Dime que tu, tu si me ves.

Una partida que juge tan fuerte que aora es la vida la que esta partida.
Una pared siempre que queiero ver,
de que ahora estoy pa bajo y ahora estoy pa arriba.
todas las cosas que al mar tiramos nos la devuelve siempre la marea.
cuando mas tratas de olvidarlo con mas fuerza lo recuerdas...

Sobra la luz que me hace ver
todo lo que yo escondia...no se seguir, no se volver.
sobra la luz cuando en la piel... nunca se siente el dia.
Dime que tu, tu si me ves.

Como venganza de la buena suerte o recompensa de la mala vida.(x4)

Soldadito marinero

Él camina despacito que las prisas no son buenas
En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta
Luego pasa por la calle dónde los chavales juegan
Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra.

Soldadito marinero conociste a una sirena de esas que dicen te quiero si ven la cartera
llena
Escogiste a la más guapa y a la menos buena
Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta

Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena la verdad, no fue difícil cuando conoció a
Mariela
que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas
hay que ver que puntería, no te arrimas a una buena.

Soldadito marinero conociste a una sirena de esas que dicen te quiero si ven la cartera
llena.
Escogiste la más guapa y a la menos buena
Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta

Después de un invierno malo, una mala primavera dime por que estas buscando una
lágrima en la arena

Català

SOLDADITO MARINERO

            G                       D
Él camina despacito que las prisas no son buenas
Bm                   D                   A
En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta
G                                             D
Luego pasa por las calles donde los chavales juegan
Bm                     A                     D
Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra

                   ESTRIBILLO

G                                  D
Soldadito marinero conociste a una sirena
Bm                                              A
De esas que dicen “te quiero” si ven la cartera llena
G                                      D
Escogiste a la más guapa y a la menos buena
Bm                 A                        D
Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta

A                   G                       D
Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena
Bm                   D                       A
La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariola
G                                                 D
Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas

Castellà
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Bm                    A                       D
Hay que ver que puntería no te arrimas a una buena

                  ESTRIBILLO

Soldadito marinero conociste a una sirena
De esas que dicen “te quiero” si ven la cartera llena
Escogiste a la más guapa y a la menos buena
Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta

G                      D
Después de un invierno malo
              A
Una mala primavera
                     Bm
No sé por que estás buscando
                    G
Una lágrima en la arena(x 3)
                       D
Después de un invierno malo

Trozos de cristal

Voy a ver si me encuentro dentro de mi piel
y comprendo porqué nada puedo entender.
Me resulta tan raro todo lo normal,
me tropiezo, me caigo y vuelvo a tropezar.
Creí que me había equivocado,
luego pensé
que estoy bien aquí en mi nube azul.
Todo es como yo lo he inventado
y la realidad trozos de cristal
que al final hay que pasar descalzo.
Por favor no me empuje, me puedo caer.
Yo en mi nube estoy tan bien
no me va a convencer
yo conozco unos cuantos que son como usted
que me ofrecen veneno cuando tengo sed.
Creí que me había equivocado ...

Castellà

Un buen castigo

Lo he intentado muchas veces
Pero nunca me ha salido

Puede que me falte voluntad O que me sobre vicio
Y mirando en mi cabeza No encontré ningún motivo
La verdad es que me interesa sólo porque está prohibido

El mejor de los pecados.... el haberte conocido
Tu no eres sin mí.... yo solo soy contigo
Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo

A través de mis orejas discutiendo a pleno grito
El demonio a mi derecha y a la izquierda un angelito
Demasiado acelerado, nunca encuentro mi destino
Yo no sé si mis zapatos durarán todo el camino

Nunca pido nada a cambio, eso es algo que he aprendido
Yo siempre te he dao los besos que tú nunca me has pedido
Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo

Qué te metes Don Quijote "pa" flipar con los molinos
Los ojos como el coyote cuando ve al correcaminos
Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo

Castellà

Viene y va

Que pena estar siempre pegado al suelo
el cielo queda demasiado lejos
tendré que soñar que puedo volar
No es nada facil cuando estas perdido buscar la musica entre tanto ruido
no puedo escuchar, no puedo escuchar...

Un dia la suerte entro por mi ventana
Vino una noche se fue una mañana
Quizas solamente me vino a enseñar

Que viene y va, como las olas con el mar se mueven.
Que viene y va, como la luna como el rayo verde.
Que viene y va, como una idea como el estribillo...
Que viene y va, como un recuerdo como un espejismo.
Que viene y va, igual que los problemas por la noche.
Que viene y va, como un famoso que nadie conoce, que todos pueden tener y nadie
puede guardar.

Que viene y va...

De tanto hacerlo sin parar
me acostumbre a respirar y a
derrochar el aire fresco.
Y pienso si te vas las piezas que te tengo y cada vez que estas que te echaré de menos y
vuelvo a respirar, vuelvo a respirar.

Un dia la suerte entro por mi ventana.
Vino una noche se fue una mañana.
Quizas solamente me vino a enseñar.

Que viene y va, como las olas con el mar se mueven.
Que viene y va, como la luna como el rayo verde.
Que viene y va, como una idea como el estribillo...
Que viene y va, como un recuerdo como un espejismo.
Que viene y va, igual que los problemas por la noche.
Que viene y va, como un famoso que nadie conoce, que todos pueden tener y nadie
puede guardar.

Que viene y va...

Castellà

Viene y va

Que pena estar siempre pegado al suelo
el cielo queda demasiado lejos
tendré que soñar, que puedo volar.
No es nada fácil cuando estás perdido
buscar la música entre tanto ruido,
no puedo escuchar, no puedo escuchar.

Un día la suerte esntró por mi ventana
vino una noche y se fué una mañana,
quizás solamente me vino a enseñar...

Que viene y va!!!
como las olas, como el mar se mueve
Viene y va!!!
como la luna, como el rayo verde
Viene y va!!!
como una idea, como el estribillo
Viene y va!!!
como un recuerdo, como un espejismo
Viene y va!!!
igual que los problemas por la noche
Viene y va!!!
como un famoso que nadie conoce
Viene y va !!!
que todos pueden tener, que nadie puede ganar...
Que viene y va!!!

De tanto hacerlo sin parar
me acostumbré a respirar
y a derrochar el aire fresco.

Castellà
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Y pienso si te vas
las veces que te tengo
y cada vez que estás
que te echaré de menos
y vuelvo a respirar, vuelvo a respirar...

Un día la suerte entró por mi ventana
vino una noche se fué una mañana
quizás solamente me vino a enseñar....

Que viene y va!!!....

Whisky barato

Cuando ya no sirven las palabras
Cuando se ha rajado la ilusión
me emborracho con whisky barato
a ver si me escuece el corazón

Quiero ser tan duro como el hierro
pero me derrito con tu olor.
Quise hacer un cielo en el infierno
a ver si acertaba por error

Ya no queda nada entre tu y yo
ya no queda nada entre los dos (bis)

Cada cual que siga su camino,
cada cual que baile su canción.
Tú destino dicen ya está escrito,
el mío tengo que escribirlo yo

Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría
de tu calor de vida mía, de te quiero tanto,
al final, lo único que me quedó es la canción
que estoy cantando

Ya no queda nada entre tu y yo
ya no queda nada entre los dos (bis)

Castellà

yo soñé

ay días que nunca se va apagar el sol
otros son más tristes que una despedida en la estación
es igual que nustra vida que cuando todo va bien
el dia tuerzes una esquina y la tuerzes tu tambien
esa telaraña que cuelga en mi habitación,
no la quito, no hace nada, solo ocupa su rincón
yo he crecido cerca de las vías y por eso se,
que la tristeza y la alegria viajan en el mismo tren

QUIERES VER EL MUNDO, MIRA ESTA DEBAJO DE TUS PIES

con el paso de los años nada es como yo soné
si no cierras bien los ojos muchas cosas no se ven
no le tengo miedo al diablo
no vas que no puedo arder
no ay más fuego en l infierno del que ay dentro de mi piel
todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel

QUIERES VER EL MUNDO, MIRA ESTÁ DEBAJO DE TUS PIES

Castellà

floricienta y su banda

Te siento

Me desperte llorando,
soñe que no volvias,
que no llegaba a tiempo quizas,
quiza a tu despedida.

Las lagrimas saladas,
mojaban mis mejillas,
mi carita empapada,
los sueños,
los sueños que morian.

Te siento en ese beso
que no fue
te siento en las ausencias
te siento en los escombros
de este amor
que me lleno de pena
Te siento en el olvido
Te siento en el recuerdo
Te siento en cada parte
te siento en todo el cuerpo

No importaran las formas
Ni la piel que te pongas
Ni cuando donde y como?
el nombre
el nombre que te nombra

Porque se que estas cerca
te siento en carne viva
me desperte llorando
y supe
y supe que hoy volvias

Te siento en ese beso
que no fue
te siento en las ausencias
te siento en los escombros
de este amor
que me lleno de pena
Te siento en el olvido
Te siento en el recuerdo
Te siento en cada parte
te siento en todo el cuerpo

Te siento en ese beso
que no fue
te siento en las ausencias
te siento en los escombros
de este amor
que me lleno de pena
Te siento en el olvido
Te siento en el recuerdo
Te siento en cada parte
te siento en todo el cuerpo.

Te siento en todo el cuerpo...

Castellà

tic tac

Solo vos con un tibio abrazo
vas marcando el paso de este juego de a dos
la razón no importa demasiado
si estas a mi lado dandome tu amor

Escucho el tic-tac tic-tac dulce tic-tac
cuento los segundos que faltan para verte
tic-tac tic-tac dulce tic-tac

Castellà
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y es mi corazon que se muere por tenerte a vos
por tenerte a vos...

Sos mi sol que cada mañana
desde la ventana brilla para mi
nuestro amor muy dulce y diferente
crece de repente y siempre dice que si

Si tubiera que esperar
yo se que no me va a importar
si escucho el tic-tac tic-tac tic-tac
dulce tic-tac...

Ven a mi

Yo te vi llorar cuando nadie te miraba
escondiendo esa lágrima que se te escapaba
Yo te vi tan triste y tan solito
Que hubiera dado mi vida
por curarte las heridas

[Estribillo:]
Ven a mi, te cuidare
te besare esos ojitos tan dulces
y calmare la pena que tu alma lleva, por dios ven a mi
te buscaré
y te amaré como nadie en la tierra te amó
ven a mi
ven a mi

Yo se que tendrás razones para el amor
pero solo una palabra borrará tu dolor
tienes que probarme no te vallas
porque estoy lleno de besos
y quiero curarte el alma

Ven a mi, te cuidare
te besare esos ojitos tan dulces
y calmare la pena que tu alma lleva, por dios ven a mi
te buscaré
y te amaré como nadie en la tierra te amó
ven a mi
te cuidare
te besare esos ojitos tan dulces
y calmare la pena que tu alma lleva, por dios ven a mi
te buscaré
y te amaré como nadie en la tierra te amó
ven a mi

Castellà

Y así será

Mi amor te espero tantos años
lo supe cuando te ví
Mi amor te soñó en tantos sueños
y esta aquí
Mi amor te penso tantas veces
y ya te reconocí
Mi amor te inventó desde siempre
llegaste aquí

Y así será
juntos por fin
y asi será
para los dos
y así será
un gran amor
y así será...

Y así será

Castellà

será un gran amor hasta el final
que nadie nunca podrá separar
un gran amor
y el corazón tanto esperó
y así será

He juntado tantos te amo
en mi caja de secretos
he guardado tantas risas
y tantos besos
En tus ojos ví los míos
existias para mi
no habrá otra no habra nadie
estás aqui

Fool's Garden

Lemon tree

Mi m                   Re
I am sitting here in a boring room
Mi m                     Re
it is just another rain is in the afternoon
Mi m                    Re
I am waisiting my time, I´ve got nothing to do
Mi m                  Re
I am hanging arround, I am waiting for you,
Mi m                Re
But nothing ever happens...
La
and I wonder.

Mi m                     Re
I am driving arround, in my car,
Mi m                    Re
I am driving too fast I am driving too far
Mi m                  Re
I´d like to change my point of view
Mi m                 Re
I feel so lonely, I´m waiting for you
Mi m                 Re
But nothing ever hapens...
      La
And I wonder.

TORNADA:

Sol
I wonder how
Re
I wonder why
Mi m                               Sol
Yesterday you told me about the blue blue sky
       Mi m         La              Re
And all that I can see it is just a lemon tree

Sol                  Re
I´m turning my head, up and down
    Mi m
And turning, turning, turning, turning, turning
Sol
arround
    Mi m           La                     Re
And all that I can see it is just another lemon tree

Sing...dap darararara di dap da dararadaradirapda ... dap di du da.

I´m sitting here I miss the park

I´d like to go aut, taking a shower

Anglès
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But there is a heavy cloud in side my head

I feet so tired but my self in to bed,

Wail nothing ever happens...

And I wonder

(els matexos acords)

Insolation, it´s not good for me.

Insolation, I don´t want to sit on the lemon tree

I slept arround in a desert of joy

May be anyhow another toy, and everything will happen

TORNADA

lemon tree

I´m sitting here in the boring room
It´s just another rainy Sunday afternoon
I´m wasting my time
I got nothing to do
I´m hanging around
I´m waiting for you
But nothing ever happens and I wonder

I´m driving around in my car
I´m driving too fast
I´m driving too far
I´d like to change my point of view
I feel so lonely
I´m waiting for you
But nothing ever happens and I wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me ´bout the blue blue sky
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
I´m turning my head up and down
I´m turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just another lemon-tree

I´m sitting here
I miss the power
I´d like to go out taking a shower
But there´s a heavy cloud inside my head
I feel so tired
Put myself into bed
Well, nothing ever happens and I wonder

Isolation is not good for me
Isolation I don´t want to sit on the lemon-tree

I´m stepping´ around in the desert of joy
Baby anyhow I´ll get another toy
And everything will happen and you wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me ´bout the blue blue sky
And all that I can see is just another lemon-tree
I´m turning my head up and down
I´m turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
And I wonder, wonder

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me ´bout the blue blue sky
And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see

Anglès

Is just a yellow lemon-tree

Fora des sembrat

Caigut des cel

Tranquil•la, ella sap esperar.
Vigila, es moment ha d’arribar.
Domina sa situació en cert grau.
Captiva amb els moviments ballant.
Caigut des cel tenc un regal.
l’he d’anar a obrir.
Qui pensa en mi?
A un lloc llunyà et veig difuminada
i sé res serà igual
si em deixes fer podrem ballar.
Avui t’he vist però em feies falta ahir.
Caigut des cel tenc un regal.
Qui pensa en mi?
Tranquil•la, ja no sap esperar.
Vigila, es moment se t’ha acabat.
Domina, té algun remordiment.
Captiva ballant i en moviment.
Caigut des cel tenc un regal,
l’he d’anar a obrir.
Qui pensa en mi?
A un lloc llunyà et veig difuminada
i sé res serà igual.
Si em deixes fer podrem ballar.
Avui t’he vist però em feies falta ahir.
Caigut des cel tenc un regal.
Qui pensa en mi?
Música: Toni Cerdà
Lletra: Pep Suasi

Català

Dia gris i trist

Vull deixar de somiar
vull deixar de recordar
sentir-me lliure i volar lluny
records d´un cor que ja he perdut

Complicitat de terra i mar
van fer possible aquella unió
la terra unida es va quedar
deixant la mar estaciada d´estimar

Som testimoni del passat
aquella història que he viscut
la mar i la terra es van juntar
pensant que era millor estimar

Tinc por d´enyorar-te més
tinc por de mirar el cel
tinc por d´anar contra el vent
por de cridar i ja no hi ets

Dia gris i trist
estic sol tenc fred
i tu no ets amb mi
m´estàs mirant no puc mirar
però et puc sentir
Obro els ulls no hi ets
sento un tendre adéu
dia gris i trist
estic sol

Català
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i tu no ets amb mi

Vull deixar de somiar
vull deixar de recordar
sentir-me lliure i volar lluny
records d´un cor que ja he perdut

Tinc por d´enyorar-te més
tinc por de mirar el cel
tinc por d´anar contra el vent
por de cridar i ja no hi ets

Dia gris i trist
estic sol tenc fred
i tu no ets amb mi
m´estàs mirant no puc mirar
però et puc sentir
Obro els ulls no hi ets
sento un tendre adéu
dia gris i trist
estic sol
i tu no ets amb mi

La mar i la terra
anaven ballant juntes
la dansa de la tardor (x2)

Dia gris i trist
estic sol tenc fred
i tu no ets amb mi
m´estàs mirant no puc mirar
però et puc sentir
Obro els ulls no hi ets
sento un tendre adéu
dia gris i trist
estic sol
i tu no ets amb mi

El nom dels estels

Fora des sembrat – El nom dels estels

Passa el temps que sap on ets,
I el teu lloc que en mi ha crescut
Et complou sentir-te lluny de mi
Si volguessis dir el meu nom
En un lloc on jo el sentís
Podríem viure junts això que escric

Que si tu mors amb mi
Hi haurà una nit mes llarga
On cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom

D’allà on el cel és més blau
Tenc els meus millors records
On el temps no passa com aquí
Tot allò que vam sentir
En aquella cala ahir
Es present en tot allò que et dic

Que si tu mors amb mi
Hi haurà una nit mes llarga
On cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom

Avui he tornat llegir
Tot allò que m’has escrit
I he sabut que el temps no va existir
Que la teva mà es per mi
Com els meus ulls son per tu
I tan sols em resta dir-te que

Que si tu mors amb mi

Català

Hi haurà una nit mes llarga
On cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom

T’anyor tant que no puc pensar amb ningú més
T’anyor tant que no puc pensar amb ningú més
T’anyor tant que no puc pensar amb ningú més
T’anyor tant que no puc pensar amb ningú més

Passa el temps que sap on ets,
I el teu lloc que en mi ha crescut
Et complou sentir-te lluny de mi
Si volguessis dir el meu nom
En un lloc on jo el sentís
Podríem viure junts això que escric

Que si tu mors amb mi
Hi haurà una nit mes llarga
On cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom

Que si tu mors amb mi
Hi haurà una nit mes llarga
On cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom

Que si tu mors amb mi
Hi haurà una nit mes llarga
On cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom

Que si tu mors amb mi
Hi haurà una nit mes llarga
On cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom

El nom dels estels

Passa el temps, qui sap on ets,
i el teu lloc en mi ha crescut,
et complau sentir-te lluny de mi.

Si volguesis dir el meu nom,
en un lloc on jo el sentís,
podriem viure junts això que escric.

Que si tu mors amb mi hi haurà una nit més llarga,
on cada estel des del seu lloc dirà el teu nom...

Dallà on el cel és més blau
tenc els meus millors records,
on el temps no passa com aquí.

Tot allò que vàrem sentir,
en aquella cala ahir,
és present en tot allò que et dic.

Que si tu mors amb mi hi haurà una nint més llarga,
on cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom...

Avui he tornat a llegir
tot allò que m´has escrit
i he sabut que el temps no ha existit,
que la teva mà és per a mi com els meus ulls són per tu
i tan sols em queda dir-te que.

Que si tu mors amb mí hi haurà una nit més llarga
on cada estel des de el seu lloc dirà el teu nom...

T´anyor tant que no puc pensar amb ningú mes (x4)

Passa el temps, qui sap on ets,
i el teu lloc en mi ha crescut,
et complau sentir.te lluny de mi.

Que si tu mors amb mi hi haurà una nit més llarga,
on cada estel des de el seu lloc dirà el seu nom...

Que si tu mors...

Que si tu mors..

Català
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Enfilant sa distància

M´encanta s´optimisme
Palpant aquesta vida
És es moment que arriba
A algún indret es dolor
Ses forces m´avandonen

Savía que vendries.
Malaida agonia
Me fa por l´anyorança
Amb ses butxaques ben plenes
de calabruix que m´enfonsa.

Com ho diu alguna lletra
som un complet incomplet
una caixa de sorpreses
es tasso més buit que ple.
Retrovant petits moments
de´s plaers i d´anyorança
si te mir i no hi ets

S´altre dia ho deies:
Me costa anar-me enfora
No vull que arrivi es dia
Enfilant es final
Enfilant sa distància

}}Com ho diu alguna lletra
som un complet incomplet
una caixa de sorpreses
es tasso més buit que ple.
Retrovant petits moments
de´s plaers i de s´anyorança
si te mir i no hi ets{{

I com diu alguna lletra
som un complet incomplet
una caixa de sorpreses
es tasso més buit que ple.
Retrovant petits moments
de´s plaers i de s´anyorança
si te mir i no hi ets

*(Enfilant sa distància...)
*(Enfilant sa distància...)

I com diu alguna lletra
som un complet incomplet
una caixa de sorpreses
es tasso més buit que ple.
Retrovant petits moments
de´s plaers i d´anyorança
si te mir i no hi ets

I com diu alguna lletra
som un complet incomplet
una caixa de sorpreses
es tasso més buit que ple.
Retrovant petits moments
de´s plaers i d´anyorança
si te mir i no hi ets

Català

ETS  FOC

ETS FOC

Quan tu et mous jo sent es ritme,
es teu cos nu, una dansa viva,
llangües de foc calent que vibra,
màgic moment dins de l´abisme.

Quan tu et mous jo sent es ritme,
d´una cançó que és negra i trista.
Tu ets la nit que jo vull veure,
aigua de mar, suor que vibra.

Ets foc, quan vols
et mous com el foc.

Tu ets la nit que jo vull veure,
llavis de foc amb mig somriure,
una flor blanca sobre negre,
sa teva forma que em captiva.

Quan tu et mous jo sent es ritme,
d´una cançó que és negra i trista.
Sempre que balles jo puc veure
que fas la música visible.

Ets foc, quan vols
et mous com el foc.

Deixa´m cremar, deixa´m sentir
aquest immens espai que gira en moviment.
Deixa´m cremar dins aquest foc,
ballar amb les guspires del cos calent.
Ets foc.

Català

Ets foc

Quan tu et mous jo sent es ritme,
es teu cos nu, una dansa viva,
llengües de foc calent que vibra,
màgic moment dins de l’abisme.
Quan tu et mous jo sent es ritme
d’una cançó que és negra i trista.
Tu ets la nit que jo vull veure,
aigua de mar, suor que brilla.
Ets foc, quan vols et mous com es foc.
Tu ets la nit que jo vull veure,
llavis de foc amb mig somriure,
una flor blanca sobre negre,
sa teva forma que em captiva.
Quan tu te mous jo sent es ritme,
d’una cançó que és negra i trista.
Sempre que balles jo puc veure
que fas la música visible.
Ets foc, quan vols et mous com es foc.
Deixa’m cremar, deixa’m sentir aquest immens
espai que gira en moviment. Deixa’m cremar dins
aquest foc,
ballar amb les guspires del cos calent.
Ets foc.
Música i lletra: Josep Thió

Català

Hi ha un camí

Hi ha un camí que hem de seguir,
de dia és groc, blanc és de nit.
Si de dia surt es sol, respiraràs,
sabràs que som aquí.
Podràs sentir que hem fet un munt de rius,
niguls i alguns jardins.
Serà temps de recordar.
Podràs sentir... que quan despertaràs,

Català

Pàgina 666 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Fora des sembrat

sa vida té sentit, no ho hem de deixar escapar.
Si és de nit veuràs brillar
sa lluna plena al teu costat,
avui l’he anada omplint, ho he fet per tu...
vull estimar-te com ningú
Podrem sentir que hem fet un munt de rius,
niguls i alguns jardins.
Serà temps de recordar.
Podrem sentir quan despertarem,
sa vida té sentit, no ho podem deixar escapar.
Música i lletra: Pep Suasi

Home-llibre

Som conscient del que ara diré:
jo tenc ses paraules,
tu les pots ordenar.

Té ben clar
que pot aguantar
sa tinta de sa ploma
on quedarà tot gravat.

És tan gran
que no el pots agafar.
Ja poden passar dies,
que no el faràs canviar.

Té ben clar
cap a on vol anar:
ses drogues són de dia,
ja dormirà demà.

No és pecat capital
passar dies sense veure´l.
Pensarà, escriurà,
és un home-llibre.

Hi ha dies
que no te vols aixecar:
vols continuar somniant
que t´has perdut dins es Paradís,
no tens sa clau per sortir.

Català

Homo-Llibre

Som conscient del que ara diré
jo tenc ses paraules,
tu les pots ordenar.

Té ben clar
que pot aguantar
sa tinta de sa ploma
on quedarà tot gravat.

És tan gran
que no el pots agafar.
Ja poden passar dies,
que no el faràs canviar.

Té ben clar
cap a on vol anar:
ses drogues són de dia,
ja dormirà demà.

No és pecat capital
passar dies sense veure´l.
Pensarà, escriurà,
és un homo-llibre.

Català

Hi ha dies que no te vols aixecar
vols continuar somniant
que t´has perdut dins es paradís,
no tens sa clau per sortir.

Fins aquí tot el que puc dir
Van passant els dies el teng que consumir
És tan gran que no el pots agafar.
Ja poden passar dies que no el faràs canviar.

No és pecat capital
passar dies sense veure´l.
Pensarà, escriurà,
és un homo-llibre.

Hi ha dies que no te vols aixecar
vols continuar somniant
que t´has perdut dins es paradís,
no tens sa clau per sortir.

Hi ha dies que no te vols aixecar
vols continuar somniant
que t´has perdut dins es paradís,
no tens sa clau per sortir

[...]

Pensarà, escriurà,
és un homo-llibre.

Hi ha dies que no te vols aixecar
vols continuar somniant
que t´has perdut dins es paradís,
no tens sa clau per sortir.

Hi ha dies que no te vols aixecar
vols continuar somniant
que t´has perdut dins es paradís,
no tens sa clau per sortir.

Hi ha dies que no te vols aixecar vols continuar somniant

Llunes de paper

Fa temps que no et veig pujar per ses escales
que van cap els niguls obscurs de la memòria.
No et record.
El temps no m’ha deixat estar present
dins els teus moments.
Et donaré dues coses per escrit.
Ens esperarà la mar per nedar a illes desertes.
D’aquí no em mouré.
Et duré per terra, mar i cel.
Impulsat per l’ànsia.
I enyoraves no tenir cap rellotge
on poder veure passar el temps.
Vine amb mi i et mostraré
que ses estrelles no s’acaben.
Junts viurem els somnis del moment.
Passa endins i et mostraré
una imatge que il•lumina
un present dins unes llunes de paper.
Fa temps que no et veig passejar per ses voreres
d’unes platges on encara hi ha escrites dues
lletres.
D’aquí no em mouré.
Et duré per terra, mar i cel.
Impulsat per l’ànsia.
I enyoraves no tenir cap rellotge
on poder veure passar el temps.
Vine amb mi i et mostraré
que ses estrelles no s’acaben.
Jjunts viurem els somnis del moment.
Passa endins i et mostraré
una imatge que il•lumina
un present dins unes llunes de paper.
Mira el que et passa,
no te’n vagis ara.

Català
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Música: Guillem Cerdà
Lletra: Toni Cerdà

Lluny de ses mentides

Dius que estàs perdut,
que no et queda ja ningú
i vas de pressa cercant una nova adreça
on trobar sa llum i no estar tot sol
per comprar sa sort.
I quan hi veus més clar
és quan te´n vas allà,
per darrere es campanar,
on vas anar a jugar
i vas saber plorar cada combat.
Lluny de ses mentides
que s´escampen en sa nit;
lluny de ses parides
que m´expliques perquè sí,
m´empassaré sa vida
sortiré en es carrer,
en es bar Ca s´Esmoranta tornaré.
Quan tenguis res a dir-me,
quan vulguis esperar,
si un dia t´equivoques
jo te vendré a cercar.
m´empassaré sa pluja,
pujaré en es terrat,
veuré caure ses hores d´amagat.
Dius que ja no tens
qui entengui es teus intents,
que de nit cauen
tots es somnis des passat;
i surts disparat per sentir s´espai
que se fa més gran.
I sents com vas perdent.
Deixar-se endur pes vent
és més fàcil que seguir.
Ja s´ha acabat de cop,
ja només tens records d´aquell estiu.

Català

L´espectacle

Fora des sembrat – L’espectacle

L’espectacle ha començat
I només has arribat
Veig d’aquí la teva llum
Reflectida en un instant
Que se’n va ràpidament
Tal com si no hagués passat
Que se’n va igual que el temps
Que ha oblidat la seva sort

Ets enmig per tot arreu
Algun cop tots es fan lluny
Potser això és el que vols
Has de creure i has cregut
I ten vas carrers amunt
Podem demanar a algú
Si has gonyat o si has perdut

T’has quedat mirant la mar
A cop de tacó t’hi has anat acostant
Li has mig dibuixat aquell foc
Que amb tots aquests anys no has sabut apagar

L’espectacle ha continuat
Som tu i jo a la habitació
No tenc fred quan ets amb mi

Català

Per defet tot el desig
Que s’escampa com el vent
Que no deixa res enmig
Que s’acaba quan no hi ets

T’has quedat mirant la mar
A cop de tacó t’hi has anat acostant
Li has mig dibuixat aquell cor
Que amb tots aquests anys no has sabut apagar
Tornes a casa més tard
Llegeixes les cartes que vas amagar
I aquella cançó que fas fer
Encara la cantes les nits a la gent

T’has quedat mirant la mar
A cop de tacó t’hi has anat acostant
Li has mig dibuixat aquell cor
Que amb tots aquests anys no has sabut apagar
Tornes a casa més tard
Llegeixes les cartes que vas amagar
I aquella cançó que fas fer
Encara la cantes les nits a la gent   (2)

MIRA LA MAR

Mira la mar i digue´m si és cert
que quan l´abraces et sents segur.
Mira´m de lluny, cerca es meus ulls
i troba un camí més curt
que no retorni, que no s´esborri,
no quedin rastres des meu futur.

No faré tard, tu no hi se´ràs,
ningú vendrà allà on he d´anar.
No esper trobar res des pasta,
des precipicis d´on he botat.
Ja veig enterra, ja tot s´acaba,
i m´he il.luminat.

Caminaré per es niguls,
tocaré es sol des teu dibuis.
L´enviaré fet des paper
allà on escric lo que no he fet.
No esper trobar.....

I ara sé tot lo que hi ha.
Cauen colors a dins la mar
que et sorprenen quan estàs nedant.
I aquella bolla de miralls
reflectint es teu espai.

Aquí abaix no he de respirar
poc a poc vaig bevent sa sal
té gust de fruites i d´hivern
i m´esfonsa cap al cel.

Ne és segur que estigui
ben dicidit, mal arreglat,
molt indecís i molt sicopat.
No he trobat foc per cremar
tot es aquest tabac.

Català

Miram es mirall

Quan miram es mirall
s´espai és més gran
mos multiplicam.
Som més gent a sa festa
que riu amb la resta
que van arribant.

Mires,
vas cap a on et diuen que hi ha més vida,
captes s´atenció de s´afició

Català

Pàgina 668 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Fora des sembrat

que et fa sentir-te molt millor,
ets sa reina des transistor
que t´ha regalat ses cançons que has plorat
d´amagat tantes nits en s´estiu de malsons.

T´assusta mirar de reull, sentir sa pluja
de paraules d´aquesta afició
desubicant els jugadors
i vas pujant es transistor
que t´ha regalat ses cançons
que has plorat d´amagat
tantes nits en s´estiu de malsons.

Quan miram es mirall...

M’estic quedant dormit

M’estic quedant dormit, el món va i s’atura.
Ho noto, no vull, però veig que ha d’esser així...
M’estic quedant dormit, tothom em demana
que desperti, duc tres dies aquí...
M’estic quedant dormit, és tard i vol ploure.
No vull despertar, això és molt divertit.
M’estic quedant dormit, ja ho sé i no m’importa.
Som feliç
Deixa’m de molestar, no veus que avui no en tenc
ganes?
Deixa’m de molestar, demà ho tornes a intentar...
somni que em fas somiar.
Passar d’una vida a una altra no és fàcil.
No m’han donat a triar.
Habitacions amb planetes i cometes
m’ajuden a respirar.
M’estic quedant dormit, no tenc cobertura.
Telefona’m més tard, potser em trobaràs.
M’estic quedant dormit, ja sé el que passa,
que es meu somni i jo hem quedat. Potser hauré
de despertar!
No et vull molestar,
ja veig que avui no en tens ganes.
No et vull molestar, demà ho tornaré a intentar...
somni que em fas somiar.
Música: Guillem Cerdà
Lletra: Pep Suasi i Toni Cerdà

Català

No hi ha nit

Cada nit es despulla sola i trista.
Té una habitació plena de regals i flors.
Vol despertar i saber que algú l’estima.
Ses espelmes cremen cera just dins el seu cor.
Ha decidit acabar en tanta rutina.
Avui ho ha escrit, es seu diari ho diu així.
Té ben clar que demà serà un gran dia.
Tot està ben preparat, tendrà nova funció.
Puc recordar el seu somriure,
les seves passes van cercant un sol.
No hi haurà dia que desperti
amb tantes ganes d’estimar-se.
Ja no mira cap enrera,
s’ha fet gran, ja no en té vint.
Eren dies de ressaca, eren dies d’enyorança, eren
dies de mudances
i de llibres mal escrits.*
La veus i dius que amb els anys es quan més
guanya.
Ja només riu, sempre té qualque motiu.
Té ben clar que demà tendrà un gran dia. Ses
espelmes ja no cremen cera en es seu cor.
Puc recordar el seu somriure,

Català

les seves passes van cercant es sol.
No hi haurà dia que desperti
amb tantes ganes d’estimar-se.
Ja no mira cap enrera,
s’ha fet gran, ja no en té vint.
Eren dies de ressaca, eren dies
d’enyorança,
eren dies de mudances i de llibres mal escrits.*
Ja no hi ha nit que es despulli sola i trista.
Té una habitació plena de regals i flors.
(*) Vers extret del poumari Odissea trenta mil
de Joan Miquel Oliver (Jean Michel et voilà)
Música: Guillem Cerdà
Lletra: Pep Suasi

Tenc un estel

Tenc un estel fet amb diaris,
quines columnes, quins titulars.
Avui no plou, que no se me banyi,
nara na nara nana...

És un desert tan ple de cases
i un cel obert que no vol entrar,
només travessa ses persianes
s´informatiu balear.

I es gremi d´electricistes
sortia des sindicat
tots amb sa cara cansada
cap a ca seva a dinar.

Sa distància viu amb jo,
som un estil de pilot indecís
i sempre estic de viatge.

Surt es sol molt més enllà
de "lo"que pot controlar
des del deu pis
un enginyer aeuronàutic.

I es gremi d´electricistes...

Català

Tenc un estel

Tenc un estel fet amb diaris,
quines columnes, quins titulars.
Avui no plou, que no se me banyi,
nara na nara nana...

És un desert tan ple de cases
i un cel obert que no vol entrar,
només travessa ses persianes
s´informatiu balear.

I es gremi d´electricistes
sortia des sindicat
tots amb sa cara cansada
cap a ca seva a dinar.

Sa distància viu amb jo,
som un estil de pilot indecís
i sempre estic de viatge.

Surt es sol molt més enllà
de "lo"que pot controlar
des del deu pis
un enginyer aeuronàutic.

I es gremi d´electricistes...

Català
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Tens enrera

Mil imatges donen voltes al seu cap.
Mil imatges que memòries s’enduran.
Té record d’un dia, era tardor (passejant sense
massa sort).
Es va ferir sa mà, també el seu cor.
Temps enrera va viatjar lluny amb la mar,
deixant ca seva, amics i alguna amant.
Molt sovint els colors van fugint, no hi ha trama.
La calor del seu cor li fa recordar que no és aquí.
Pot es foc espassar l’ànsia del seu mal?
Pot esser s’aigua aturarà la sed de s’ansietat.
Ara ho veu ben clar, no hi ha cap cel gris que el
pugui aturar,
l’horitzó no té final.
Música: Pep Suasi, Guillem Cerdà i
Toni Cerdà
Lletra: Pep Suasi “Rafa Ferrà”

Català

Tres maletes

Quina ruïna haver de viure sempre així.
Tres maletes conviuen sense massa sort.
Una d’elles és blanca plena de records.
N’hi ha dues negres, que juguen mentre es fa fosc.
Viuen a un pis de 150 habitacions,
bones vistes, avui estrenen menjador.
Hi ha conflictes, ses tres volen tenir raó,
no se n’adonen que amb un va just, tres seran
molts.
Sobreviure dins un espai tant gran
et fa viure moments molt complicats,
no els ajuda, confon es personal.
Ja ho diuen dos són massa,
tres multitud. Em quedo amb tu.
No perdis esperances.
No t’aturis, aguanta.
El món t’espera amb ganes,
ha arribat es moment.
Que no et passi que no es perdi.
Vol tancar els ulls i veure que és al seu costat.
No té pressa, ses coses van com han d’anar.
Ses maletes són buides en algun racó.
Agafa força, amb un va just, tres seran molts.
Sobreviure dins un espai tant gran
et fa viure moments molt complicats,
no els ajuda, confon es personal.
Ja ho diuen dos són massa,
tres multitud. Em quedo amb tu.
No perdis esperances.
No t’aturis, aguanta.
El món t’espera amb ganes,
ha arribat es moment.
Sabran encendre tres calius d’energia,
inconscients del que suposa viure bé.
Música: Guillem Cerdà
Lletra: Pep Suasi

Català

Tu m´has fet plorar

No em fa por anar poc a poc,
el que em fa por es no avançar
digue´m que així valdrà la pena
que per tu jo hauré de lluitar.
Tot sempre m´ha estat igual
i ara tu m´has fet canviar
hi ha mil coses que pensar...

Català

hi ha una passa envant...

Tu m´has fet plorar
tu has fet que avui surti el dia,
m´has fet recordar,
tota sa vida en un instant.

Que difícil poder riure
quan només tens ganes de plorar
que difícil poder escriure
una cançó per recordar
Tot sempre m´ha ...

T’he sentit a dir

T’he sentit a dir que avui m’has vist feliç.
Et vaig sentir a dir que ahir em véres més trist.
Em despert pensant si avui t’he somiat.
Aniré a dormir, demà ja tornam xerrar.
Et puc contar que em passen mil coses pes cap, dia
a dia esperant,
que sa pluja no vengui demà, res serà igual.
Et puc contar que hi haurà un dia que despertaré
d’aquest viatge que faig,
per poder-te explicar que ses coses no són iguals.
Et record que avui t’he dit que eres feliç.
Et record que ahir vaig dir que estaves mes trist.
Et vols desfermar els sentits de la raó
deslligant-te de les formes dels colors.
Passes des negre al blanc, d’una ploma al pinzell
pensant que ho pots fer bé,
que sa pluja no vengui demà, res serà igual.
Saps que hi ha temps per pensar d’aquest viatge
que faig
per poder-te explicar que ses coses quan vénen i
van no són iguals.
Em deixaré inventar, et deixaré escoltar, quan sa
lluna surti es sol voldrà quedar.
T’he sentit a dir que avui m’has vist feliç.
Et vaig sentir a dir que ahir em véres més trist.
Música: Pep Suasi i Josep Thió
Lletra: Pep Suasi

Català

Franceses

la lune est morte

Pleurez Pierrots, poètes et chats noirs,
La Lune est morte, la Lune est morte.
Pleurez Pierrots, poètes et chats noirs,
La Lune est morte ce soir...

Un homme marche sur le sol
De ce vieux miroir de vos rêves
Et c´est votre c&#339;ur que l´on crève.
La corde qu´on vous passe au col !
Il va falloir aller plus loin,
Par delà des millions d´étoiles
À la recherche de l´étoile
Qui vous fera rêver demain...

Pleurez Pierrots, poètes et chats noirs,
La Lune est morte, la Lune est morte.
Pleurez Pierrots, poètes et chats noirs,
La Lune est morte ce soir...

Comme une fleur de tournesol

Francès

Pàgina 670 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Franceses

On a mis la Lune en bouteille
Et les enfants de la corbeille
Ont applaudi comme à guignol.
Un homme marche sur le sol
De ce vieux miroir aux merveilles,
Dans mon jardin depuis la veille,
Ne chante plus le rossignol...

Pleurez Pierrots, poètes et chats noirs,
La Lune est morte, la Lune est morte.
Pleurez Pierrots, poètes et chats noirs,
La Lune est morte ce soir...

La Marseillaise

(La Marsellesa)

Claude Joseph Rouget de Lisle, 1792

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie!
L'étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Egorger vos fils, vos compagnes!

Refrain

Aux armes citoyens,
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons

I
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés? (bis)
Français, pour nous, ah! quel outrage
Quels transports il doit exciter?
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage!

(Refrain)

II
Quoi ces cohortes étrangères!
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fils guerriers! (bis)
Grand Dieu! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres des destinées.

(Refrain)

III
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La France en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre

(Refrain)

Francès

IV
Français, en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups!
Épargnez ces tristes victimes,
A regret s'armant contre nous (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère!

(Refrain)

V
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre!

(Refrain)

VI
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs! (bis)
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!

(Refrain)

La mer

Charles Trenet

La mer
Qu'on voit danser le long des golfes clairs
A des reflets d'argent
La mer
Des reflets changeants
Sous la pluie

La mer
Au ciel d'été confond
Ses blancs moutons
Avec les anges si purs
La mer bergère d'azur
Infinie

Voyez
Près des étangs
Ces grands roseaux mouillés
Voyez
Ces oiseaux blancs
Et ces maisons rouillées

La mer
Les a bercés
Le long des golfes clairs
Et d'une chanson d'amour
La mer
A bercé mon coeur pour la vie

Francès

La Vie en Rose

Des yeux qui font baisser les miens
Un rir' qui se perd sur sa bouche.
Voila le portrait sans retouche.
De l'homme auquel je m'appartiens.

Francès
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Quand il me prend dans ses bras
il me parle tous bas
Je vois la vie en rose.

Il me dit des mots d'amour.
Des mots de tous les jours
et ca m'fait quelque chose.

Il est entre dans mon coeur.
Une part de bonheur.
Dont je connais le cause.

C'est lui pour moi
moi pour lui dans la vie.
Il me l'a dit l'a jure pour la vie!

Et que des je l'appercois,
alors je sense en moi
mon coeur qui bat.

Quand il me prend dans ses bras
il me parle tous bas
Je vois la vie en rose.

Il me dit des mots d'amour.
Des mots de tous les jours
et ca m'fait quelque chose.

Il est entre dans mon couer.
Une part de bonne heur.
Dont je conais le cause.

C'est lui pour moi
moi pour lui dans la vie.
Il me l'a dit l'a jure pour la vie!

Des que je l'apercoit,
alors je sens en moi
mon coeur qui bat.

============= Trad. Anglès =========

"Eyes which seem to kiss mine,
a laugh which stops on his lips,
Here is the portrait without touchups
of the man to whom I belong.

"When he takes me in his arms
he talks to me so softly,
I see life in pink.

"He tells me words of love,
words of all the days,
and that does something to me.

"He has entered into my heart
a thing of happiness,
for which I know the cause.

"Its he for me, and me for him in life
He has told me so and promised it for life.

"And as soon as I see him
then I feel in myself
my heart which beats.

"Nights of love which never end
a great happiness which takes the place
of annoyances, sadnesses, and phases
happy, happy to death.

"When he takes me in his arms
he speaks to me so softly,
I see life in pink.

"He tells me words of love,

words of all the days,
and that does something to me.

"He has entered into my heart
a thing of happiness,
for which I know the cause.

"It's he for me, and me for him in life
He has told me so and promised it for life.

"And as soon as I see him
then I feel in myself
my heart which beats."

La Vie en Rose - Anglès

Mack David, Edith Piaf, and Louiguy

Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is La vie en rose

When you kiss me heaven sighs
And tho I close my eyes
I see La vie en rose

When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom

And when you speak...angels sing from above
Everyday words seem...to turn into love songs

Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en rose

Anglès

Ne me quitte pas

Jaques Brel

Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s'oublier
Qui s'enfuit déjà
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le coeur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Moi je t'offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu'après ma mort
Pour couvrir ton corps
D'or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l'amour sera roi
Où l'amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Francès
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Ne me quitte pas
Je t'inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants-là
Qui ont vue deux fois
Leurs coeurs s'embraser
Je te raconterai
L'histoire de ce roi
Mort de n'avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

On a vu souvent
Rejaillir le feu
De l'ancien volcan
Qu'on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu'un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu'un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s'épousent-ils pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
A te regarder
Danser et sourire
Et à t'écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L'ombre de ton ombre
L'ombre de ta main
L'ombre de ton chien
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

---------------------------------------------------

Jaques Brel

[abm]
Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s'oubli[dbm]er
Qui s'enfuit déjà
Oublier le [gb]temps
Des malentendus
Et le temps per[b]du
A savoir comment
Oublier ces [dbm]heures
Qui tuaient par[eb]fois
A coups de pour[abm]quoi
Le coeur du bonheur
Ne me quitte [dbm]pas
Ne me quitte [eb]pas
Ne me quitte [abm]pas
Ne me quitte pas

[abm]
Moi je t'offri[abm]rai
Des perles de [dbm]pluie
Venues de [eb7]pays
Où il ne pleut [abm]pas
Je creuserai la [abm]terre
Jusqu'après ma [dbm]mort
Pour couvrir ton [gb]corps
D'or et de [b]lumière
Je ferai un do[abm]maine
Où l'amour sera [a]?roi
Où l'amour sera [eb/g]loi
Où tu seras [abm]reine
Ne me quitte [b]pas
Ne me quitte [dbm]pas
Ne me quitte [eb]pas
Ne me quitte pas

Totes les noies i els nois

Totes les noies i els nois

Totes les noies i els nois que conec
per parelles fan sempre el camí.
Totes les noies i els nois que conec
saben bé què és sentir-se feliç.
Tot mirant-se els ulls,
i donant-se la mà,
se’n van lluny, passejant,
sense por del demà.
Però jo, vaig tot sol,
pels carrers i això em dol,
però jo, vaig tot sol,
perquè ningú no em vol.
Els dies i les nits
són iguals tots per mi;
sempre trist i avorrit,
ningú no m’estima, ningú no m’ho diu!

Françoise Hardy, Les chansons d’amour,Uel·lè (cançons d’ara)

-- Lletra caçada de la rosa dels vents: http://blocs.tinet.org/blog/rosa-dels-
vents/category/44/general/2006/04/26/uelle

Català

Totes les noies i els nois (Tous les garcons et les filles) - Françoise Hardy

 DO                   LAm
Totes les noies i els nois que conec
       REm                 SOL
per parelles fan sempre el camí.
 DO                   LAm
Totes les noies i els nois que conec
     REm                    SOL
saben bé que estimar-se vol dir.

   DO             LAm
Tot mirant-se els ulls,
    REm         SOL
i donant-se les mans,
         DO         LAm
se´n van lluny, caminant,
      REm      SOL
sense por del demà.

     DO           LAm
Però jo, vaig tot sol,
        REm            SOL
pels carrers i això em dol.
     DO           LAm
Però jo, vaig tot sol
       REm       SOL
perquè ningú em vol.
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DO            LAm
Els dies i les nits,
 REm           SOL
són igual per a mi.
DO                LAm
Sempre trist i avorrit,
         REm       SOL       DO
ningú m´estima, ningú m´ho diu.

Cançó original: "Tous les garcons et les filles" - Françoise Hardy

Tous les garçons et les filles

Françoise Hardy

tous les garçons et les filles de mon âge
se promènent dans la rue deux par deux
tous les garçons et les filles de mon âge
savent bien ce que c´est d´être heureux

et les yeux dans les yeux et la main dans la main
ils s´en vont amoureux sans peur du lendemain
oui mais moi, je vais seule par les rues, l´âme en peine
oui mais moi, je vais seule, car personne ne m´aime

mes jours comme mes nuits
sont en tous points pareils
sans joies et pleins d´ennuis
personne ne murmure "je t´aime" à mon oreille

tous les garçons et les filles de mon âge
font ensemble des projets d´avenir
tous les garçons et les filles de mon âge
savent très bien ce qu´aimer veut dire

et les yeux dans les yeux et la main dans la main
ils s´en vont amoureux sans peur du lendemain
oui mais moi, je vais seule par les rues, l´âme en peine
oui mais moi, je vais seule, car personne ne m´aime

mes jours comme mes nuits
sont en tous points pareils
sans joies et pleins d´ennuis
oh! quand donc pour moi brillera le soleil?

comme les garçons et les filles de mon âge
connaîtrais-je bientôt ce qu´est l´amour?
comme les garçons et les filles de mon âge
je me demande quand viendra le jour

où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main
j´aurai le coeur heureux sans peur du lendemain
le jour où je n´aurai plus du tout l´âme en peine
le jour où moi aussi j´aurai quelqu´un qui m´aime

Francès

Frenètic

A les fosques

Dins un carrer i a les fosques
Mentre la nit va passant
La ciutat dorm en silenci
No hi ha ningu al meu voltant
De cop sento que algu em crida
La veu m´és molt familiar
Te una dolça melodia
Però jo em faig el despistat
Voldria girar al revés
Les agulles del rellotge
Vull tornar a ser innocent
Vull tornar a aquell moment que
Jugavem tot i que a vegades
Oblidavem que jugavem
No calia que somiessim
Perque ja en teniem prou
Veuré com passen els dies
I notaré el pas dels anys
Que comptaré per arrugues
Sobre el teu rostre cansat
Voldria girar al revés...
Jugavem tot i que a vegades...

Català

Addicte

Vius en un cercle tancat
Del que no pots escapar
Cada dia estàs més lluny
No tens clar allà on vols anar
Ni quin camí has de triar
Només vols seguir girant
Ara ja no et queden dies
Presoner del teu desdeny
Tot i això voldría dir-te
Que el món pot ser diferent
De cop creus que estàs volant
Ets petit, de cop ets gran
I angoixadament somrius
A cavall del teu record
Vols ser lliure però ets reclòs
Dins la teva habitació
Ara ja no et queden dies
Presoner del teu desdeny
Tot i això voldría dir-te
Que el món pot ser diferent
I agafa amb força
Aquest braç que t’estira
I que et vol ajudar
Si et mostra la sortida
Quin camí triaràs?
Si la vida és més trista
Un dia canviarà
I si ara em necesites
Només m’has de cridar
Oblida les mentides
fes un pas endavant
darrere la tempesta
el sol t’està esperant
no creguis que és difícil
només ho has de provar
i amb la força que et sobra
la vida canviarà

. . . [ a n ! *
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Busco

Vaig descobrir-la una nit
D’hivern tot sol emmig de la boira
Quan res pot anar pitjor
Quan ja ho donava tot per perdut

Va regalar-me l’amor
I amb ell, la inspiració que vaig perdre
I vaig escriure el seu nom
D’ell van florir cent cançons

Però avui ja no hi és
I el seu record
Se’m va empassant
Molt poc a poc

I la busco, i la busco
I la perdo cada nit
I em desperto, i descobreixo
Que ja res no té sentit

Vaig travessar la ciutat
De nit trencant amb plors el silenci
Vaig desgastar-me cridant
I exhaust vaig adormir-me en un banc

No va tornar-me la el temps
Tampoc el silenci de les tardes
Ni les antigues cançons
Ni les tempestes d’hivern

Però avui ja no hi és
I un altre cop
No sé que he fet
per perdre el joc

I la busco, i la busco
I la perdo cada nit
I em desperto, i descobreixo
Que ja res no té sentit

Català

Cançó dels adéus

Digue’m que no t’il·lumina la lluna
Perquè no significa res d’especial
Que no comptes les llums una a una
I que la bellesa té un propòsit causal

Digue’m que no rius i t’emprenyes
Mentre fas ganyotes darrere el mirall
No t’arronses i et pentines les grenyes
Fins que no et veus feta un espantall

Digue’m que no somrius si adormida
Et dónes als braços del déu de la nit
Que et recorda la veritat de la vida
Són les coses que encongeixen el pit

Digue’m que amb les mans ja no em crides
Perquè em saps i no m’has oblidat
Que en el segell del bes quan em mires
Et faig prometre sempre al meu costat

Digue’m que en el dubte no és
No és la pena
Que t’eixuga els llavis com el vent
Del desert

Català

Que en només respirar sents com
Una gangrena
Al teu voltant el món sols creix
Inhert

Digue’m que avui torna a ser un nou dia
Perquè res en tú no és diferent
Que amb el cap alt l’horitzó no canvia
El sexe, els amics i el divertiment

Digue’m fuig quan t’escoltis valenta
Prem les mans que no et balli el sentit
Perquè saps que el meu alè ja no et tempta
Perquè saps que no plora la nit

Digue’m que en el dubte no és
No és la pena
Que t’eixuga els llavis com el vent
Del desert
Que en només respirar sents com
Una cangrena
Al teu voltant el mon sols creix
Inhert

Que udolaré fins que el cor se’m esgoti
I els ocells de la nit volaràn en estol
I quan amb la punta dels dits ja no et toqui
M’aniré consumint el el dol

Demà

Si has de pensar
que el món s´ofega en el mirall
on mor el temps
on el demà no existirà
vols començar
a llegir un llibre pel final
sense saber
tot allò que t´ha de passar

una nit de primavera
veuràs caure les estrelles
amb elles caurà aquest cel
i la lluna no hi serà
Mentre els llums de cop
S´aniràn apagant

Fugint de tot
El món s´ensorra al teu voltant
No queda res
Sols un record del que va ser
Sents una veu
I entre la pols veus unes mans
Gires el cap
No saps ben bé que està passant

Demà el pou serà més fons
Tornaràs a sentir por
Seguiràs caient endins
El present marca el teu pas
Corres sense saber on vas
Vius un malson del que no despertaràs

Lletra i música: Eduard Boada

Català

El piano

En un món que es fa petit
He escrit sobre les parets
Paraules sense sentit

M’he oblidat del pas del temps,
De com brillen els teus ulls,

Català
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Del color dels teus cabells
I el gust dolç dels teus petons

El carrer és un laberint
Els anys l’han fet diferent
I el meu poble es va fent gran,
Creix amb mi, però sempre endavant

Un dia més per a descomptar

I el piano ja no m’acompanya,
És fusta carregada de pols
Perquè els meus dits ja no em responen
Dintre el meu cap es va fent fosc

Ha plogut molt durant tants anys
I mil records m’han innundat
Dins del meu cap vessant desig
Promeses que no es compliran

I el piano em seguirà esperant,
La seva música ha callat
Voldria poder-lo abraçar
Però no tinc ganes de lluitar

El carrer s’anirà fent gran
I em perdré pels seus encants
Buscant desesperadament
La porta allà on haig de trucar

Un dia més per a descomptar

I el piano ja no m’acompanya

Joc de nit

Els teus ulls
Són un pou on em perdo sense fons
Caient fins a l&#8217;infinit

El teu cos
És un nus  que no puc desfer
Em té pres
La droga del meu desig...

Passa el temps
I no em mouria mai del mateix lloc
Així és com et vull tenir

Ignorant

Que no esisteixi res al meu voltant
Vull cremar-me en el teu foc

Joc de nit
Són la una en punt
Tens la cara de la lluna
Dibuixada als ulls

Mous el cos
Sobre el meu cos
Veig la teva silueta
Enmig de la foscor.
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Laberint

Sé que ara ets lluny de l´esperança,
Que aquest camí no et porta enlloc
Són laberints fets de paraules
On la veritat és just al fons

Català

T´agradaria tornar enrere,
Parar el temps al moment més dolç,
Sentir el vent que et bufa a la cara
I despertar d´aquest malson

Veure una llum
nous horitzons
Sobrevolar tots els racons
Imaginar
Perdre la por
Obrir de nou
La porta al record

Dius que has jugat l&#8217;última carta
Contra l&#8217;amor vas perdre-ho tot
I agafes fort la mà del diable
Mentre el teu cor cau en un pou

Veure una llum
nous horitzons
Sobrevolar tots els racons
Imaginar
Perdre la por
Obrir de nou
La porta al record.

Nina

Vaig arribar a descobrir
que no sols era passió
somni d´imfància...
mor i s´escapa lluny
I poder veure´t de nou
i veure que has canviat
nina de subúrvi...
dona de gran ciutat
I en un moment especial
parar el temps només vull tornar-ho a reviure
veure´t com fa uns anys i creure que
creure que no hem perdut res...
Més que una nit
I ara poder tancar els ulls
i escoltar la teva veu
encadenar paraules...
convertir-les en cançons
I treure´t molt lentament
el vestit de timidesa
pell a pell sentir que res...
no ha profanat el teu cos de nina
Oblidar els somis i ara només
que no morin els records viscuts
prescindir del que vaig ser i ser jo
creient que no hem perdut res...
Més que una vida

Català

Palco improvitzat

Assegut al racó més fosc,
amb la guitarra entre les mans,
vella amiga únic amor,
única imatge del passat.
Mou els dits a poc a poc,
comença una altra cançó,
trista sempre, a mitja veu,
mentre al carrer plou...
I la gent s´impregna del seu cant
Dolçament imnotitzats
Oníricament somiant
Music canta per mi
Porta´m lluny vull estar sol
Music canta per mi
Oblidem els mals records
I deixa´m ser l´ultim instant... (de la cançó)

Català
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Torna a odiar i torna a estimar
Perd la veu, segueix cantant
Mil ferides d´un passat
Tornen a sagnar
I la llum dintre els seus ulls
S´esvaiex, s´esta apagant
Mentre amargament s´adorm
Per no despertar
I al carrer, un altre dia neix
Gris com sempre i en silenci
De nou ha arribat l´hivern
Músic canta per mi....

Resurrecció

Entre severs contes d’indulgència
Vas despertar del somni d’infant
Dins el teu pit de bella innocència
Aquesta exaltació per fer-te gran

Voluptuosa i profana la vida
Al ritme ostentós de necessitat
Que t’ha confós en l’ancestra mentida
De centúries d’humanitat

I què és raó quan un cor s’assedega
de força de carn que sents que t’empeny
a la vida, que sents com batega
quan estira les mans i t’estreny

I què és aquest neguit que t’ofega
Quan s’enerva la sang en el crit
És la manca de fè que et rossega
I que et deixa aquest buit d’esperit

Lament de mare retret de pare
De sobre l’amor es farà estrany
I penitent hom sap que el plor d’ara
Demà es transformarà en un guany

Al teu voltant com una rebuda
Blanca i borrosa en silenci retruny
La matèria en do de benvinguda
A una pau nova que encara és lluny

Ets l’aigua que flueix en cadència
La llum de l’ens que s’ha alliberat
Fes sentir a l’aire la teva presència
I el món celebrarà que has tornat

Català

Rock and roll

Travessa la nit
Conscient de que el món no s’atura
Sap on ha d’anar
I allò que ha vingut a buscar

Al seu pas la ciutat s’enfosqueix
Mentre els tímids s’adormen
I el seu cor bategant
Marca el ritme d’aquesta cançó

I es desfarà
Com el gel dintre del teu got
Com el fum que ho impregna tot
Com un verí que et torna boig

I podrà travessar lentament
Les parets que separen
El que veus del que sents

Català

I el que tens del que sempre has volgut

Si tens por tanca els ulls
Que la música guii els teus passos
Mou-te amb ell lentament i endavant
Fins la fi de la nit

T’envoltarà
Si no tens pressa
Podrà donar-te
Allò que vols

És rock and roll

Segueixo intentant

Vaig despertar-me pensant
Que era un dia com un altre
Buit, absent, sense sorpreses
Trist igual que el dia abans

Però una extranya sensació
De mi es va anar apoderant
Com si tot hagués canviat
Com si ara fos feliç

Segueixo intentant somriure
Ho aconseguiré
Vaig proposar-me obidar-te
I ara ja ho he fet
Segueixo intentant trobar-me
Vaig per bon camí
M’he proposat ser un alte
Demà ja ho seré

Però la llum de la finestra
Tenia un color especial
Feia dies que no veia
Aquest cel brillar tan blau

Pels carrers i a contrallum
Sense fer massa fressa
Lentament entrava el sol
I amb ell la primavera

Segueixo intentant somriure
Ho aconseguiré
Vaig proposar-me obildar-te
I ara ja ho he fet

Pels carrers…

Segueixo intentant

Català

Uns Ulls

Uns ulls
amb la mirada en blanc
Buscant
La llum en la foscor
I un tren
Parat a l’estació
Un adéu
Podria aturar el món

Uns ulls
Reflexa del dolor
D’un cor
Submergit fins al fons
D’un mar
On nedàvem tots dos
I avui
Avui m’hi he quedat sol

I a la deriva

Català
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la teva imatge es va esborrant
a l’andana entre la gent
uns altres ulls m’estan mirant
i et diré adéu…

Hi ha un tren que marxa
I altres que arriben
Hi ha un tren que marxa
Deixa que sigui jo
Qui et digui adéu

Uns ulls
De llàgrimes absents
I oberts
Amb la mirada al cel
lluents
El món neix als seus peus
Uns ulls
Que miren diferent…

I a la deriva

G.5

calla

Calla calla,
o habla para siempre
lo que tengas que decir
dilo para siempre

El despertador
la cuchara
el sujetador
de tu hermana
el calor
la lavadora
el retunbe del corazon
y el abrazo de la aurora

calla, calla
o habla pera siempre
lo que tengas que decir
dilo para siempre

En mi colchon
la manta elecrica
carne a la brasa
tu tia celia go-go
yo te digo
como te quiero yo
yo te digo
vamo a comer jamón

calla, calla
o habla para siempre
lo que tengas que decir
dilo para siempre

Planeta Agustini
en mi carpeta
los rasca duendes
los majaretas
la confianza
la gente-percha
la seguridad
las calles estrechas

Castellà

radio control
el abrelatas
la simiente
la cabalgata
mis calcetines
las rubias guapas
por la verea
que le como tó la mata

Calla, calla
o habla para siempre
lo que tengas que decir
dilo para siempre

Garcia, Manolo

Carbón Y Ramas Secas

Sírvete entretanto
lo que te apetezca.
Redimirte quiero
mas sin sobresaltos.
Sobre los tejados se escapa la tarde.
Humo de un cigarro que fuma Gardel.
En el dulce licor que me hiere salvaje,
en los garabatos que hago en el mantel.
Y esperaré. Y si no vuelves,
bajo el olivo me quedaré dormido.
Esperaré por si te pierdes.
Saldrá la luna, fanalico encendido.
Te regalo mi capa,
mi capa de color grana.
Mi triste sonrisa
alzada en las ramas,
en los gallardetes,
en las banderolas.
Yo te haré un vestido
de un rojo amapola.
Nana del marinero,
nudo de antojos,
que nadie te amará tanto como yo.
Si ahora pudiese estar mirando tus ojos
iba a estar escribiendo aquí esta canción.
Esperaré. Y si no vuelves,
bajo el olivo me quedaré dormido
y dormiré entre libros prohibidos.
Al olvido de un tiempo que añoro.
El que viví contigo.
Mi caballo negro yo te lo regalo.
Carbón, ramas secas al enamorado.
Perdonarte quiero
más no tengo prisa.
Disculpa un momento,
que me desenredo.
Sírvete entretanto
lo que te apetezca
Redimirme quiero
mas sin sobresaltos.
Tuyo es el triunfo, sabor amargo
del seco fruto del desencanto.
Laurel del triunfo, sabor amargo
del seco fruto del desencanto.

Castellà
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prefiero el trapecio

Con las hermanas Hilda duermo en una cama grande
bailamos con las canciones
del Sisa y el Peret
en un edificio
con ventanas sin cristales
Carpanta y yo vivimos a base
delatas de calamares.
En el 13 rue del percebe
vivo en la ausencia del deseo canalla
en la indigencia del garfio y la pata de palo
y si la vida es un sueño
como dejo algun navegante atrivulado
prefiero el trapecio
para verlas venir en mobimiento.
Y voy viviendo
a mi manera
si conviene regando pa que crezca la higuera.
Pa que crezca y de sombra
pa que de sombra y frutos
y nuchas primaveras
y muchas primaveras
Ante una hoguera que alimento
con muebles de algun desalojo indecente
me caliento
junto al correcaminos
rompe techos y otros colegas
en fin buena gente
somos gente ficticia
naufragos urbanos
perdidos renegados inadaptados
gente ficticia
gente fetese el mundo fuese de cartulina
prefiero el trapecio para verlas venir en mobimiento.
Y voy viviendo
a mi manera
si conviene regando
pa que crezca la higuera
pa que crezca y de sombra
pa que de sombra y frutos
y muchas primaveras
y muchas primaveras.
Caballeros de postin gastado
calcetin a rombos
de guante roto
de bufanda mugrienta en las humedas noches de marzo.
Como el lindo gatito fracasamos invariablemente
para diversion del personal
que nos mira de reojo
y como el coyote nunca yegamos a la hora
ni al lugar ni en el momento preciso

Català

Garfunkel, Art

Bright eyes

Is it a kind of dream,
Floating out on the tide,
Following the river of death downstream?
Oh, is it a dream?

There´s a fog along the horizon,
A strange glow in the sky,
And nobody seems to know where you go,
And what does it mean?

Anglès

Oh, is it a dream?

Bright eyes,
Burning like fire.
Bright eyes,
How can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

Is it a kind of shadow,
Reaching into the night,
Wandering over the hills unseen,
Or is it a dream?

There´s a high wind in the trees,
A cold sound in the air,
And nobody ever knows when you go,
And where do you start,
Oh, into the dark.

Bright eyes,
burning like fire.
Bright eyes,
how can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

Bright eyes,
burning like fire.
Bright eyes,
how can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

Bright eyes

G               C   G
Is it a kind of dream
Em                  C  G
Floating out on the tide
D             D/C      G     C
Following the river of death downstream
am7        D
Or is it a dream

D7        G                C  G
There´s a fog along the horizon
  Em                  C  G
A strange glow in the sky
    D      D/C           G         C
And nobody seems to know where you go
                 B/D#
And what does is mean
C#dim  G/D  D7      G
Oh,    oh   is it a dream

Chorus:
       Bm    C            D7
Bright eyes, burning like fire
       Bm    C                     Am
Bright eyes, how can you close and fail
B7/D#       Em         D7/F#     G
How can the light that burned so brightly
C                Am    D7     G
Suddenly burn so pale, bright eyes

Em  C

Is it a kind of shadow
Reaching in to the night
Wandering over the hills unseen
Or is it a dream

There´s a high wind in the trees
A cold sound in the air

Anglès
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And nobody ever knows when you go
And where do you start
Oh, oh into the dark

Chorus

       G
Bright Eyes

Gatibu

Zoramena

Udaberrixegaz
amets egiten dodan era berien
zure begixekaz,
zure begixekaz amets agiten dot nik.

Nire parte bat egin zara
ukaezina bihurtu jat.
Barruen ikutu nozu
barrurarte sartu zara.

Ta zure ondoan nahi dot
zeuri begire egon
zeuri begire bizi.
Eta noizik behinien
sentitu! zure begixetan
zerueen! zeruen nauela.

Zoramena zara
zoramen hutsa zara niretzako
eta ni, zoratute.
Zoratute nabil zure atzetik.

Pasioak bizten dozuz desioaren erregina
pasioak bisten dozuz
noiz izango zara niretzat.

Eta nagoen moduen nago
zuri begire beti, neuretzat nahi zaitut.
Sentitu! nirie zarela
zerue! zabalik dauela
Sentitu! zure begixetan
zerue! zeruen nauela.

Zure begixekaz
amets egiten dudan era berien
zure gorputzegaz
zure gorputzegaz ametsetan nago.

Euskera

GE La baldufa

El ball del senegalès

Uha uha uh, uha uha uh;
uha uha uh, uha uha uh.

Uuuuuuuha,

Català

uuuuuuuha;
Uuuuuuuha,
uuuuuuuha.

Uha uha uh, uha uha uh;
uha uha uh, uha uha uh.

Uha uha, uh uh,
uha uha, uh uh;
uha uha, uh uh,
uha uha, uuuuuuuuuh uh!

Uha uha uh, uha uha uh;
uha uha uh, uha uha uh.

Uhauhauhau, uhauhauhau,
uhauhauhau, uhauhauhau;
Uh!

Gerard Quintana

Al·leluia

David sabia
Un so secret
Que tenia el Senyor
Satisfet
Però sé que a tu tant te fa la música
Doncs és aquest:
El quart cinquè
El menor cau, el major puja
El rei perplex
Compondre l’Al•leluia

Al•leluia, al•leluia
Al•leluia, al•leluia

Tenies fe i grans conviccions
Però tots caiem
En temptacions
Vas veure-la banyar-se
Amb llum de lluna
Et va lligar
Al seu safareig
Vas perdre el tron
I els teus cabells
I dels llavis
Va arrencar-te: al•leluia

Al•leluia, al•leluia
Al•leluia, al•leluia
Noia és que jo
ja he estat aquí
sé l’habitació
i em se el camí
vaig viure molt temps sol
sense estar amb tu, jo.

Veig el teu senyal
A l’arc de triomf
Però l’amor no és
Un pas triomfal

És sols
Un fred i trencat al•leluia
Hi va haver un temps
Que em solies dir
Quan jo encertava
El teu camí
Però ara ja
No em dus mai

Català
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Allà on em duies
Recorda quan
A dintre teu
Hi entrava jo
I hi entrava Déu
I respiràvem
Un fort al•leluia

Al•leluia, al•leluia
Al•leluia, al•leluia
Al•leluia, al•leluia
Al•leluia, al•leluia

Potser existeix
Un Déu superior
Però tot el que
He après de l’amor
És disparar a qui abans
Desenfunda
I no és un crit
El que sents de nit
De que de cop
La llum ha vist
és sols
un fred i trencat al•leluia

Al•leluia, al•leluia
Al•leluia, al•leluia
Al•leluia, al•leluia
Al•leluia, al•leluia

Amb la meva gent

Comptant els dies,
quan no en queden més,
pintant colors,
que ja ha esborrat el temps.
Buscant paraules,
quan ja no puc dir-te res,
qui descriurà l´amor,
amb un sol vers.
Quan temps,
podrem seguir desperts.
Les meves passes,
s´enreden als teus cabells.
Ara vull estar sol,
amb la meva pell,
vull estar sol,
només vull estar sol,
lluny de la meva ment,
jo sol,
vull sentits per desxifrar,
els batecs del vent.
Vull un sostre per on passin,
estels fugissers.
Secrets,
dibuixats a la pell,
calaixos,
cau de sentiments,
per la finestra,
ballant amb la lluna et veig.
Ara vull estar sol,
amb la meva gent,
vull estar sol,
només vull estar sol,
lluny de la meva ment.
Jo sol,
vull sentits per desxifrar,
els batecs del vent,
vull un sostre per on passin,
estels fugissers,
un llit de sorra al mig del mar,
el sol sempre despert.
"La vida no és feta de temps.

Català

Tampoc el món, d´espai no és fet".

Aquelles nits de nadal

El recòrd, d´aquelles nits de Nadal,
Un any més, recordant que no hi ets,
Em creia fer-ho tan bé,
Em creia tan diefernt,
I ara no hi ets, i sense tú fa tan fred.

El recòrd d´aquell lit,
El recòrd d´un petó,
El recòrd d´aquelles nits de Nadal,
On tot era especial,
On el temps m´era igual,
Cada instant era un regal de Nadal,
Cada instant era un regal...

I ara tot sol, recordant que no hi ets,
I aquelles nits, que mai més tornaran,
He perdut tan de temps, intentan-te trobar,
Però ja no hi ets... i sense tú fa tan fred.

El recòrd d´aquell lit,
El recòrd d´un petó,
El recòrd d´aquelles nits de Nadal,
On tot era especial,
On el temps m´era igual,
Cada instant era un regal de Nadal,
Cada instant era un regal de Nadal.

Com m´han canviat les coses,
Com ha canviat el món,
No perdo l´esperança,
D´un dia com avui,
Que no estem sols,
D´un dia com avui.

El recòrd d´aquell lit,
El recòrd d´un petó,
El recòrd d´aquelles nits de Nadal,
On tot era especial,
On el temps m´era igual,
Cada instant era un regal de Nadal.

El recòrd d´aquell lit,
El recòrd d´un petó,
El recòrd d´aquelles nits de Nadal,
On tot era especial,
On el temps m´era igual,
Cada instant era un regal de Nadal,
Cada instant era un regal de Nadal,
Cada instant era un regal.. de Nadal.

Català

Bon viatge

Caminants,
dels perfils del món,
de destins valents,
de llocs inventats.
Passatgers,
de la immensa nau,
compartint la llum,
travessant l´espai,
sorra a les sabates,
dels deserts nordafricans.
Pa amb vi i sucre i neules,
i un bolet a dins del cap.
Caminants,
de somnis perduts,
de records secrets.
De la immensitat.
Pelegrins,
de la necessitat,

Català
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sense res a fer,
més que anar endavant.
Cantimplores plenes,
d´aromes de Montserrat.
I al sarró, maria.
Del Bagès i l´Empordà.
Per seguir somniant.
Taronges de la Xina.
I campanes del Nepal.
Mantres del Tíbet.
I cançons per anar ballant.
Caminants,
dels perfils del món,
barrejant els sons,
vorejant el mar.
Passatgers,
dels quatre cantons,
compartint la nau,
travessant l´espai,
bon viatge,
caminants de prop,
bon viatge,
caminants eterns,
bon viatge,
caminants del món.

Caic

Caic, a poc a poc me´n vaig, la física em captiva i la gravetat m´inclina als teus peus, caic,
al mateix temps desfaig, els nussos que regiren aquest fràgil equilibri, meu, res no dura
gaire, moble sóc d´enlloc, d´aquest país d´aire, mai tornaré a viure mai amb el pes que
arrossega la mentida, la rotina, el trist engany, sense final jo caic, el món s´encén,
s´estimba contra els vidres dels meus dies, caic, m´enfonso dins l´aigua, la corrent em
porta prop del meu país d´aire, ningú ens duu un instant, dibuixa el meu salt, travessa els
espais en blanc, arribes te´n vas, la vida es desfa, invisible en el mar dels anys, canto
sense xarxa, salto i sempre caic, res no dura gaire, moble sóc d´enlloc del vell país d´aire,
l´impuls d´un instant, dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc, arribes te´n vas, la
vida es desfa, invisible en el mar dels anys, l´impuls d´un instant, dibuixo el meu cant,
travesso els espais en blanc, la vida es desfa, arribes te´n vas invisible en el mar dels
anys.

Català

Caic

Caic
Gerard Quintana

Estrofa A: Sol mim sim Do
Caic, a poc a poc me´n vaig,
la física em captiva i la gravetat m´inclina als teus peus,

Estrofa A: Sol mim sim Do
caic, al mateix temps desfaig,
els nusos que regiren aquest fràgil equilibri, meu,

Estrofa B: Sol Resus4 Doadd9
res no dura gaire,
em moc, no sóc d´enlloc,
d´aquest país d´aire,

Estrofa A: Sol mim sim Do
mai tornaré a viure mai
amb el pes que arrossega la mentida, la rutina, el trist engany,

Estrofa A: Sol mim sim Do
sense final jo caic,
el món s´encén, s´estimba contra els vidres dels meus dies, caic,

Estrofa B: Sol Resus4 Doadd9

Català

m´enfonso dins l´aigua,
la corrent em porta prop
del meu país d´aire,

Tornada: Sol Re5 lam Do
ningú ens duu un instant,
dibuixa el meu salt,
travessa els espais en blanc,
arribes te´n vas,
la vida es desfà,
invisible en el mar dels anys,

Pont: lam Do lam Do
canto sense xarxa, salto i sempre caic,

[solo, amb ritme de tornada]

Estrofa B: Sol Resus4 Doadd9
res no dura gaire,
em moc, no sóc d´enlloc
del vell país d´aire,

Tornada: Sol Re5 lam Do
l´impuls d´un instant,
dibuixa el meu salt,
travessa els espais en blanc,
arribes te´n vas,
la vida es desfà,
invisible en el mar dels anys,

Sol mim Re5 Do
[dara umba a ...]

Sol	[320033]
mim	[022000]
sim	[x24432]
Do	[x32010]
Doadd9	[x32033]
Resus4	[xx0233]
Re5	[xx023x]

transcrita per Pau Canal (comentaris a p.canal(at)gmail.com)

Caic

Caic, a poc a poc me´n vaig,
la física em captiva i la gravetat m´inclina als teus peus..
caic, al mateix temps desfaig,
els nussos que regiren aquest fràgil equilibri, meu..
res no dura gaire..
em moc, no sóc d´en lloc,
d´aquest país d´aire..
mai, tornaré a viure mai
amb el pes que arrossega la mentida, la rutina, el trist engany,
sense final jo caic,
el món sencer s´estimba contra els vidres dels meus dies,
caic,
m´enfonso dins l´aigua,
la corrent em porta a prop,
del meu país d´aire,
l´impuls d´un instant,
dibuixa el meu salt,
travessa els espais en blanc,
arribes te´n vas,
la vida es desfà,
invisible en el mar dels anys,
canto sense xarxa,
salto i sempre caic,
res no dura gaire..
em moc, no sóc d´en lloc
del vell país d´aire,
l´impuls d´un instant,
dibuixa el meu salt,
travessa els espais en blanc,
arribes te´n vas,
la vida es desfà,
invisible en el mar dels anys..

Català
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Caic

Caic, a poc a poc me´n vaig,
la física em captiva i la gravetat m´inclina als teus peus..
Caic i al mateix temps desfaig,
els nussos que regiren aquest fràgil equilibri, meu..
Res no dura gaire..
em moc, no sóc d´en lloc,
d´aquest país d´aire..
mai, tornaré a viure mai
amb el pes que arrossega la mentida, la rutina, el trist engany,
sense final jo caic,
el món sencer s´estimba contra els vidres dels meus dies,
Caic,
m´enfonso dins l´aigua,
la corrent em porta a prop,
del meu país d´aire,
l´impuls d´un instant,
dibuixa el meu salt,
travessa els espais en blanc,
arribes te´n vas,
la vida es desfà,
invisible en el mar dels anys,
canto sense xarxa,
salto i sempre caic,
res no dura gaire..
em moc, no sóc d´en lloc
del vell país d´aire,
l´impuls d´un instant,
dibuixa el meu salt,
travessa els espais en blanc,
arribes te´n vas,
la vida es desfà,
invisible en el mar dels anys..

Català

Cançó

CANÇÓ - GERARD QUINTANA

L’amor ho cura tot
i no et fas vell,
és perfecte contra els grans,
la sífilis del cervell
i la tristor de les mans.

L’amor, que juga daus amb la fortuna.
Cura de tot menys de mirar la lluna.

L’amor, la pedra, l’esguard de l’esfinx.
L’estrella que guia el foll.
Els yangs amagats als yings.
L’orgull que plega el genoll.

I som iguals, que val tant l’un com l’una.
I no ens manem però ens pot manar la lluna.

L’amor, que juga daus amb la fortuna.
Cura de tot menys de mirar la lluna.

L’amor, la cara oculta de la mort.
Fa moure veles e vents.
És tan fluix que és el més fort.
És tan fort que no n’hi ha gens.
Qui sap si en té d’amor o si en dejuna.

L’amor és Déu...?!
L’únic Déu és la lluna!
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L’amor és Déu...?!
L’únic Déu és la lluna...

De pas

Ei noi,
tu sempre estàs de pas.
On vas avui,
tan lluny de casa,
potser estàs buscant algú,
que et faci sentir viu.
Algú amb qui compartir el viatge,
el temps no espera.
El tren arriba i marxa.
No tinguis por,
a ningú li agrada estar sol.
Deixa que et passi,
tot serà màgic.
Un dia el rei del món,
l´altre un petit record.
A la vida val més no aferrar-se a res,
creus que tot està perdut.
De sobte apareix algú,
la resta ja no té importància,
la llum del sol vindrà a buscar-te,
la lluna et gronxarà en un son ben dolç.
Deixa que et passi,
fes-ho més màgic.
Ves, el vent et portarà.
Fes, no pensis que ja és tard.
Tens el món per travessar,
en una passa,
tot es pot canviar.
Ei noi,
no corres massa,
no saps,
que al final tot s´acaba.
Tu que ho tenies tot,
al sac i ben lligat,
i un altre cop,
hauràs de començar.
El tren no espera,
el tren arriba i marxa.
La pressa avui s´ensuma en l´aire.
Deixa´l que passi,
no caiguis al seu joc.
Ves, el vent et portarà.
Fes, no et pensis que ja és tard.
Tens el món per travessar,
en una passa,
tot ho pots canviar.
Ves, la pluja ens mullarà.
Fes, és a les teves mans.
Tens el món per somniar,
deixa que et passi,
no tinguis mandra,
el tren ja marxa.
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Descobreix-te

Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens,
prova un altre lloc per començar de nou.
Construeix-te la vida al ritme que et marca el cor.
Obre els ulls al món, tu decidiràs.

No ploris més, saps que el camí és fet d’entrebancs.
Tens por de perdre-t’hi al final.
La por pot fer més mal.

Decideix-te i sentiràs que el destí és teu,
torna a començar, no t’aturarà.

Descobreix-te i sentiràs que el camí també és teu,
prova un altre cop de començar de nou.

Català
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Construeix-te una cançó que encomani sort.
Canta-ho amb el cor i et descobriran.

No esperis més, saps que el camí és viu a cada pas.
La porta oberta està esperant.
Tu la pots travessar.

Descobreix-te i sentiràs que el destí és teu.
Obre els ulls al món tu decidiràs.
Obre els ulls al món i et descobriràs.

Descobreix-te

Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens
Prova un altre lloc per començar de nou.
Construeix-te la vida al ritme que et marca el cor
Obre els ulls el món tu decidiràs.
No ploris més saps que el camí és fet d’ entrebancs
Tens por de perdre’t i al final la por pot fer més mal.
Decideix-te i sentiràs que el destí és teu
Torna a començar no t’ aturaran.
Descobreix-te i sentiràs que el camí, també és teu
Prova un altre cop de començar de nou.
Construeix-te una cançó que encomani sort
Canta-la amb el cor i et descobriran.
No esperis més saps que el camí és viu a cada pas
La porta oberta està esperant la pots travessar.
Descobreix-te i sentiràs que el destí és teu
Obre els ulls el món tu decidiràs.
Obre els ulls al món i et descobriràs...
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descobreix-te

Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens
Prova un altre lloc per començar de nou.
Construeix-te la vida al ritme que et marca el cor
Obre els ulls el món tu decidiràs.
No ploris més saps que el camí és fet d’ entrebancs
Tens por de perdre’t i al final la por pot fer més mal.
Decideix-te i sentiràs que el destí és teu
Torna a començar no t’ aturaran.
Descobreix-te i sentiràs que el camí, també és teu
Prova un altre cop de començar de nou.
Construeix-te una cançó que encomani sort
Canta-la amb el cor i et descobriran.
No esperis més saps que el camí és viu a cada pas
La porta oberta està esperant la pots travessar.
Descobreix-te i sentiràs que el destí és teu
Obre els ulls el món tu decidiràs.
Obre els ulls al món i et descobriràs...

Català

El futur

Futur

Cada casa, cadascú al seu cor
du una flama que il•lumina al món
a la seva mida, que endevina cada traç.

Cada mor de fam, cada bala al cos
du una ràbia
que ho enverina tot de cop,
que fereix la son que sempre crida.

El teu nom de nit de dia, ressonant al meu cap
si encens la llum que abrigues,
al futur et vindrà a buscar,

Català

si encens la llum que et guia,
el demà ens acollirà.

Cada cop de mar, cada espina
cada daltabaix t’arrossegarà
no s’oblida, se’t endurà mar enllà.

En la nit el far et guia, et mostra
el camí a port.

Si encens la llum que abrigues,
el futur et vindrà a buscar,
si encens la llum que et guia,
el demà tornarà a ser gran.

S’estén per les muntanyes, s’escampa per les platges
com l’aire que ens abraça, que ens mostra el camí a casa.

Si encens la llum que abrigues, el futur
et vindrà a buscar,
si encens la llum que et guia,
el demà tornarà a ser gran.

Si encès la llum dels dies, el demà serà a les teves mans
si encens la llum que et guia
si encens la llum que et fa brillar

Els teus somnis

Enllà, més lluny de les estrelles, a l´altra cara del mirall,
On tot és més senzill d´entendre, la porta espera oberta.

Un pas i ja el teu cor desperta, un salt i ja no tornaràs,
Comptant la màgia és la primera, seguint...
Els teus somnis  t´estan esperant.
Vés, no dubtis més, abraça´ls.

No el veus? a poc a poc s´acosta, no ho sents? el tens al teu costat.
L´amor té totes les respostes.

És el teu somni, t´estava esperant.
Vés no dubtis més, s´escapa.
Lluita pels teus somnis, t´estan esperant,
Fes que siguin certs, abraça´ls.
El vent escampa les fulles, el temps arriba i se´n va
Mai no em demanis la lluna, ningú la pot agafar.
La vida cau i la pluja, el sol ens pot eixugar,
Sempre canvia la lluna, pren el que et vulgui donar.

Pren els teus somnis, t´estan esperant.
Vés no dubtis més, s´escapen.
Fes que no s´ensorrin, vés-los a buscar,
Fes que siguin teus, abraça´ls.
Lluita pels teus somnis, t´estan esperant,
Fem que siguin certs, abraça´ls.
Fes que no s´ensorrin, vés-los a buscar,
Fes que siguin certs, abraça´ls.

Mirant de tant en tant enrere, els peus a terra, el cor volant,
Endins el sentiment és tendre, volem seguir somniant.

Català

Escolta-ho en el vent

ESCOLTA-HO EN EL VENT
(Gerard Quintana i Jordi Batiste)

Per quants camins l’home haurà de passar
abans que arribi a ser algú.
Quants mars haurà de creuar un colom blanc
per dormir a la platja segur.
Quants canons més hauran de disparar
abans que per fi es quedin muts.
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Això amic meu només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.

Quantes vegades podrem mirar amunt
abans d’arribar a veure el cel.
Quantes orelles haurem de tenir
per sentir com ploren arreu.
Quantes morts més ens caldran, amic meu ....
Per saber que mort massa gent

Això amic meu només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.

Quants anys podrà una muntanya existir
abans que l’ensorri la mar.
Quant temps la gent haurà de seguir
per guanyar-se la llibertat.
Quantes vegades podrem girar el cap
fingint que no ens n’hem adonat.

Això amic meu només ho sap el vent,
escolta la resposta dins del vent.

(No és molt gran aquesta versió?? espero que la disfruteu tant com jo...)

Excomunió

Déu salvi als seus.
Titelles del cel,
no cal que els beneeixis.
Déu, salva als teus.
Si ets Buda o Jesucrist,
podem venir a ballar.
Si ets Jehovà o Alà,
potser més tard.
En el teu nom hi ha crims i misèria,
honor pels assassins de tota la terra.
Als insatisfets del món omples la boca,
el mal o el bé tothom l´entèn com li rota.
Déu salva als Déus.
Dels temps perduts i estranys.
Déus vells pagans i antics.
Déus derrocats.
Déu salva als teus.
Deixa als altres en pau,
no vulguis guiar-nos,
ni ara ni mai,
en el teu nom hi ha crims i misèria,
honor pels assassins de tota la terra.
Als salvadors i als bojos omples la boca,
el mal o el bé tothom l´entèn com li rota,
tothom l´entèn com li rota.
Excomunió.
Excomunió per tots.
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Fora de Control

Anuncis de colors,
reflexen la llum al teu cos.
Dèficits d´amor,
s´escapen del televisor.
Cares grises,
cares llargues,
maquillades,
buides,
herois de revistes del cor,
poblacions bombardejades,
saquejades,
lluiten.
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Els caps de turc del primer món,
sona una cançó,
molt dolça a la ràdio,
acaronant el meu cor.
Esmicolant aquest món,
il-luminant tot de cop.
La nit,
vine,
busquem un racó,
fora de control,
anem-s´en d´aquí,
vine,
buscarem un lloc,
a prop del teu cor.
Escapa´t amb mi.
Tot s´està trencant,
hem de deixar la realitat,
excedents de por,
s´escapen del televisor.
Cares grises,
cares llargues,
maquillades,
buides,
tots aspirants a ser famós,
poblacions,
bombardejades,
saquejades,
lluiten.
Els caps de turc del primer món,
apaga el televisor.

Giròvags

Com roda el món,
com ara volten les hores.
Com gira un disc,
quan s´alliberen les notes.
Giren les emocions,
sacsegen el meu cos,
giren planetes,
en galàxies que volten..
Eres i modes,
homes i dones.
Tot puja i baixa.
Mai s´atura la nòria.
Corren les broques,
les revolucions tornen,
cicles de crisi,
cargols de la història.
Giràvem,
depressa.
Giràvem,
fins que quèiem per terra.
Creus que s´acaba,
creus que comença.
La volta a cada pas s´accelera.
Giròvags,
circulant per la història,
girant amb la nòria,
alliberant les notes,
les revolucions tornen.
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Jo

Jo – Gerard Quintana

Jo, menjo sol tot l’hivern. T’abraço.
Camino aquest carrer. T’abraço.
M’enfonso en el no res. T’abraço...

Jo, compro un encenedor. T’abraço.
De nit em crec que et veig. T’abraço.
Potser vol entrar vent. T’abraço...
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Jo, passo calor, fa fred. T’abraço.
Ni t’abraço ni no... t’abraço.
Discuteixo amb infants. T’abraço...

Jo, m’aturo pel camí. T’abraço.
Escric qualsevol vers. T’abraço.
Em desperto, obro els ulls. T’abraço...

Jo, m’escapo de l’infern. T’abraço.
No sé com perquè si... t’abraço.
Begut i buit i encès. T’abraço..

Jo, no et podré abraçar més. T’abraço.
L’abraç meu et fereix. T’abraço.
Me’n vaig, et dic adéu. T’abraço...

Jo, estic aquí, no ho veus. T’abraço...

La noia del país del nord (amb Jordi Batiste)

Si viatges pel bell nord glaçat
On el vent bat el cer fronterer
Dóna´m records a una noia d´allà
Fa temps jo l´havia estimada

Si hi ets quan hi ha tempestes de neu
Quan el riu gela i l´estiu se´n va
Mira´m si té un jersei prou calent
Que l´abrigui dels crits que fa el vent

Mira´m si els seus cabells són tan llargs
Si fan rius juganers sobre els pits
Mira´m si els seus cabells són tan llargs
Si els duu com sempre els he recordat

No sé si encara em guarda un record
Jo per ella he pregat molt sovint
Tant de nit en la meva foscor
Com de dia en la meva claror

Bé, si viatges pel bell nord glaçat
On el vent bat el cel fronterer
Dóna´m records a una noia d´allà
Fa temps que l´havia estimada
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L´escuma dels dies

Dona´m les mans,
jo et dóno el cor.
Volem més lluny del mar i el cel, eterns.
No hi ha misteris,
només veritats.
Motius per continuar endavant.
Quan la nit ens tanqui els ulls,
no tinguis por.
Encendrem un altre foc.
Inventarem camins,
seguint la llum dels dies.
Seguin la pols que aixeca el vent,
com l´escuma dels dies.
Tan lliures.
Abans no acabi el temps,
seguint la llum dels dies.
Tan lliures,
haurem de ser valents.
Vine,
al meu costat.
Camina amb mi,

Català

no podré oblidar-te mai,
atura els nervis.
Respira en pau,
congela el temps,
en un instant.
La màgia en l´aire,
no es perdrà.
Vivint en un canvi constant,
com l´escuma dels dies.
Tan lliures,
tan fràgils i valents.
Seguint la llum dels dies,
seguint la pols que aixeca el vent.
Com l´escuma dels dies.
Tan lliures,
haurem de ser valents.
Queda´t,
al meu costat.
Confia en mi,
no podré oblidar-te mai.

Nit en blanc

Una altra nit en blanc,
rondant per la ciutat.
A l´ombra es regateja,
el preu de la carn.
Són les tres,
ja no hi ha res obert.
No et dónis mai per vençut,
al cap d´aquest carrer,
qui gemega ja ha rebut,
això és el que em cou,
això és el que em cou,
això és el que em dol,
això és el que em cou.
Un gos bordant al vent en un portal de mal nom,
el tant per cent que no consta mai enlloc.
Són les quatres,
mantinc l´esperança,
de recuperar la fè,
no et facis il-lusions.
La nit és plena de llops,
això és el que som,
això és el que som,
això és el que em dol,
això és el que sóc.
La reconciliació,
un canvi de temps,
el cofre i el tresor,
el vellut de la teva pell,
són les set,
i encara estic despert.
I els carrers són més estrets,
una retirada a temps,
abans que surti el sol, tu i jo,
això és el que em mou,
É s això el que em mou,
això és el que em mou,
això és el que em mou,
això és el que em dónes,
això és el que em dónes,
això és el que em cou,
això és el que em mou,
això és el que em cou.
Una altra nit en blanc,
rondant per la ciutat,
això és el que em mou.
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Per un tros de cel

Per un tros de cel,
per una altra nit,
per un bes de mel,
seguiré caminant.
El teu àngel,
per la calma,
per la màgia,
de créixer el teu costat.
Nus a trenc de d’alba,
anirem a busca
els límits dels espais.
Pintarem l’horitzó,
tu del costat del cel,
jo del cantó del mar.
I quan el sol
s’enfili al seu balcó,
ens trobarà a tots dos,
regant el nostre amor.
Sense ofendre’ns
sense ràbia,
sense creure,
que sóc tu o que ets jo.
Obrim les portes,
de les claus de sal
que besen dels teus ulls.
Sentirem el batec,
del cor que era adormit,
que avui ja està despert.
Sento la por,
des dels quatre cantons
dels que no tenen sort.
Sento la fe dels muts,
sento els crims dels herois.
T’endus la mandra
em dons les claus de sal
que em besen de les mans,
les portes s’obriran
tot entra pels sentits,
tot quedarà en mi endins.
Sento la por,
Des dels quatre cantons
dels que no tenen sort.
Sento la fe dels muts.
Sento els crims del herois.
Sento cridar des dels racons del món,
la gent que no té on anar.
Sento l’adéu dels morts,
no són danys col•laterals.
Sento el teu cor,
(sento el teu cor)
batega al meu costat.
(al meu costat)
Sento el teu plor,
(sento el teu plor)
Sento la por.
(sento la por)
El teu somriure és foc,
(el teu somriure)
que fa lluir el meu món.
(fa lluir el meu món)
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Pitiüisa

Llum d´ametllers florits,
olor de menta i mel.
Records de març a la pell.
La pluja als teus cabells.
Atzar i gesamí,
corrent pels carrers d´abril.
Tu, jo i el desig.
Espígol, romaní.
Aromes de maig als dits.
Juny, el mar als ulls.
Volàvem lluny.
Brillàvem purs.
Era
La primera,
Primavera.
La primera amb tu,
tendra,
primavera,
la primera,
primavera junts,
corrent pels carrers d´abril,
corrent pels carrers d´abril

Català

Senyals de fum

La pluja a la cara,
el món canvia de color.
Gotes sobre l´aigua,
lliures les espatlles.
Els arbres ballen nus,
els pensaments s´esvaeixen com el fum,
blau a la mirada,
ball d´onades als teus ulls,
s´allibera l´alba,
rosada a les galtes,
el temps s´atura en veure´t,
s´escapa lluny de l´horitzó,
i voles,
lliure,
obert el cor,
estenent les ales,
lliure,
cap a llum.
El vent bat la platja,
la lluna canta una cançó,
en la llengua dels astres.
La sorra es mou en l´aire,
s´esborra la distància,
s´escurça el camí cap al sol,
i voles,
lliure,
el mar al cor,
estenent les ales,
lliures,
com la llum.
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Sota la pell

Puja el cel, despulla el blau,
mira la llum com va caient.
Sota la pell,
el teu somriure enrampa,
dins dels teus ulls vull perdre´m.
No vull tornar més,
fa massa fred,
podria ser tan fàcil si tu vols,
podria ser senzill, només amor.
Podríem ser un de sol però ser tots dos,
al mateix temps.
Obrint de bat a bat el cor,
lliga´m amb un son ben dolç,
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abriga´t fort amb el meu cos,
la nit s´encen,
un mar profund m´abraça,
la teva pell és el meu cel.
Jo el sol rogent,
de mitjanit.
Podríem ser tan fràgils sense amor,
podríem ser dos nàufrags en un got.
Podríem ser tots dos però ser tu i jo,
al mateix temps.
Vivint només una il-lusió,
diga´m tots els teus secrets,
i els misteris de l´univers.
Te´ls guardaré.
Diga´m com tornar a casa,
dóna´m la clau que he estat buscant,
tot aquest temps,
diga´m on ets,
podria ser tan màgic si tu vols,
podria ser el destí vessant tresors,
podríem ser tu i jo però ser un de sol,
al mateix temps,
obrint de bat a bat el món,
sense cap por,
com un transparent mirall de foc,
sense dolor,
un camí que sempre et du a algun lloc,
un mar d´amor,
una flor que s´obre a poc a poc.
Potser només una il-lusió.

Sota la pell

Puja el cel, despulla el blau,
mira la llum com va caient.
Sota la pell,
el teu somriure enrampa,
dins dels teus ulls vull perdre´m.
No vull tornar més,
fa massa fred,
podria ser tan fàcil si tu vols,
podria ser senzill, només amor.
Podríem ser un de sol però ser tots dos,
al mateix temps.
Obrint de bat a bat el cor,
lliga´m amb un son ben dolç,
abriga´t fort amb el meu cos,
la nit s´encen,
un mar profund m´abraça,
la teva pell és el meu cel.
Jo el sol rogent,
de mitjanit.
Podríem ser tan fràgils sense amor,
podríem ser dos nàufrags en un got.
Podríem ser tots dos però ser tu i jo,
al mateix temps.
Vivint només una il•lusió,
diga´m tots els teus secrets,
i els misteris de l´univers.
Te´ls guardaré.
Diga´m com tornar a casa,
dóna´m la clau que he estat buscant,
tot aquest temps,
diga´m on ets,
podria ser tan màgic si tu vols,
podria ser el destí vessant tresors,
podríem ser tu i jo però ser un de sol,
al mateix temps,
obrint de bat a bat el món,
sense cap por,
com un transparent mirall de foc,
sense dolor,
un camí que sempre et du a algun lloc,
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un mar d´amor,
una flor que s´obre a poc a poc.
Potser només una il•lusió.

Tan purs

Per tu,
canvio el nord pel sud.
Camino amb ulls clucs.
Per tu,
respiro sense aire.
Vaig sense rumb,
tan lluny.
Aniré a buscar algun lloc,
on viure junts.
Tan purs,
esperarem l´alba.
Que ens dóni la llum,
creuarem la terra,
com cavalls damunt del vent.
Una mà en el cor,
a l´altre el present,
quedaran enrera,
els vells neguits, canviant la pell.
Un somriure als ulls,
s´encen només per tu.
Tan lluny,
on pugui estimar-te.
Anirem ben junts,
tan purs,
esperarem l´alba,
que ens porti l´avui.
Als carrers els cors bateguen,
cada cop més fort.
Al compàs d´una cançó d´amor,
a les venes creix el foc.
La sang em bull i el cel,
cada cop és més a prop.
Blau,
fonent el cel i el mar,
els sentits confons.
Només caus.
Blau.
La pluja al teu voltant,
s´ha apagat el foc.
I tu caus, blau, cau, cau, blau.
Per tu,
respiro sense aire.
Per tu,
el cor és salvatge.
Per tu,
esperarem l´alba.
Tan purs.
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Un altre sol

Com el tren que se´ns escapa,
com el full que es queda en blanc.
La mirada perduda,
sovint l´amor canvia el pany,
buides les butxaques,
algun tresor al cor.
Sense voler res més que ciutat en ciutat,
seguint qualsevol rumb,
sense aturar-te massa temps,
per por que el temps digui prou.
Sempre darrera un àngel,
sempre lluny com la llum,
la teva casa és una passa,
la següent la salvació.
Passa la vida,
neixerà un altre sol,
el camí és tan estret
é s llarg per fer-lo a peu.

Català
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Hi ha massa lloc per el dolor,
massa poc per tenir por.
Caus, t´aixeques, tot s´hi val,
tots som iguals, tots som estranys,
plata, seda, or i diamants,
tot és tan buit, tot brilla tant,
passa la vida,
s´apaga un altre sol,
passa la vida,
neixerà un altre cop.

Un altre sol

El tren que se´ns escapa,
com el full que es queda en blanc
La mirada perduda,
sovint l´amor canvia el pany

Buides les butxaques,
algun tresor al cor
sense voler res més que l´aire
per omplir bé els pulmons.

Passa la vida,
s´apaga un altre sol

De ciutat en ciutat
seguint qualsevol rumb
sense aturar-te massa temps
per por el temps digui prou.

Sempre darrere un àngel
sempre lluny com la llum
la teva casa és una passa
la següent la salvació

Passa la vida
neixarà un altre sol

El camí és tan estret
és llarg per fer-lo a peu
hi ha massa lloc per al dolor
massa poc per tenir por

Caus, t´aixeques,
tot s´hi val
tots som iguals,
tots som extranys

plata, seda,
orí, diamants...
Tot és tan biut,
tot brilla tant

Passa la vida,
s´apaga un altre sol

Passa la vida,
neixarà un altre cor
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VENTDELPLÀ

Descobreix-te, i sentiràs que el camí es immens
Troba un altre lloc per començar de nou
Construeix-te la vida al ritme que marca el cor
Obre els ulls al món, tu decidiràs
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Visions de Johanna

No hi ha res com la nit, per parar-te paranys quan vols calma.
Asseguts aquí perduts tot i fer el que podem per negar-ho.
La Eloisse pren la pluja en un punt provocan els teus llavis.
I a les golfes les llums tremolan, la calefacció tus a la cambra
la emissora de country sonant, no hi ha res que estigui de més.
Només la Eloisse i el seu amant que s&#8217;abraçen.
I les visions de Johanna omplin el meu cap.
Al descampat on les dones juguen a fet i amagar els secrets,
les noies de nits sencres remugant la fugida del  darrer tren.
I sentin el revisor encén la lot i es pregunta: qui és el més boig?
La Eloisse esta bé més a prop delicada s&#8217;assembla a un mirall
però em fa veure massa clar i concis que Johanna no és aquí.
Fantasmes d&#8217;electrecitat udolen en les seves faccions,
on les visions de Johanna han pres el meu lloc.
Ara el noiet perdut s&#8217;hu pren tot massa a pit,
fardan de miseria li agrada viure amb perill.
I quan em sent dir el nom d&#8217;ella em parla d&#8217;un bes de Déu per mi,
Ell te prou morro per no fotre ni brot, murmurant-li parules d&#8217;amor
mentres jo m&#8217;espero al cantó assegut al salo.
Costa d&#8217;explicar i encara més d&#8217;acceptar-ho,
les visions de Johanna, em van desvetllar fins l&#8217;alba.
A dins dels museus ens han procesat l&#8217;infinit,
les veus repeteixen així és com deu ser el paradís.
Peró Mona Lisa pots veure pel seu somriure
que te el mal del blues de l&#8217;autopista.
Mira la flor bessada en el mur, dones gracioses fan estornuts i
un tio amb bigoti diu jesús, ja m&#8217;assec ja no puc.
Mentres del cap dels asses penjen vinocles i joies,
però les visions de Johanna fan que tot sembli més cruel.
El camell parla a la comtessa que fa veure que l&#8217;escolta,
diu: diga&#8217;m qui no és un parasit i et juro que resare per ell.
Però com sol dir la Eloisse: ja esta tot vist amic,
mentres es prepara per seguir.
La madona encara no és aquí, ni en el buit i curcat cameri
bambula alla on guia el seus vestits, amb el violi s&#8217;en va pel camí.
Tot ja esta pagat deixa escrit al darrera un camió
ple de peix fa esclatar el meu concient.
Tocant les claus mestres i la pluja amb les armoniques
 i les visions de Johanna, hu son tot no hi ha res més.
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Gertrudis

Al sentir la rumba

Que me duele el amor

Al decirte una mentira

Que me duele la vista

Solo al verte pasar

Esa carita tan guapa

que llevas tu por la mañana

Que yo me enamoro

Esos labios tan rojos

Que ciegan mis ojos

El corazón arde y la mente se corre
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Esa carita tan guapa

que llevas por la mañana

Esa carita tan linda

que lleva un ojo que mira

Y al sentir la rumba

El corazón no siente

Al llevar el ritmo

Del cuerpo a la mente

Y al sentir el fuego

Las llamas que arden

Que lo queman todo

Pero el ritmo vive

Que me mande una alegria, de dia

Que me mande una pena de noche

Que me mande un abrazo el viento

Que no quiero sentir su aliento

ara vinc d´enlloc

Ara vinc DENLLOC
D´en lloc no vol fir a poc a poc
Ni que la memòria s´oblidi del Record,
No vol dir tampoc
Que conegués la mort
Ni que abracés la cintura de l´únic tresor
Que he tingut per tenir
Que he ensumat per gaudir
Que és l´últim cop de sort
Que l´hi ha sobrat al meu cor
Són les últimes promeses que prometo tirà al foc

aiaiaia i ara vinc DENLLOC
On tornen tots els de la panxa contenta quan venen de matar el porc
Uiaiaia i ara vinc DENLLOC
On la sang es torna calenta quan la carn és més a prop, més a prop

He cregut convenient
Marxà contra corrent
I enrampar-me amb el
Voltatge de la gent
Simplement
He perdut massa temps
Bolcant el dissolvent
Esquitxava i dibuixava un vent
Del color del cabell d´una rossa tenyida de vermell
Del color del cabell d´una rossa tenyida de vermell

aiaiaia i ara vinc DENLLOC
On tornen tots els de la panxa contenta quan venen de matar el porc
Uiaiaia i ara vinc DENLLOC
On la sang es torna calenta quan la carn és més a prop, més a prop (X4)
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Bota pa la lambon

- BOTA PA LA LAMBON -

Where is the sun in your eyes

And everybody is looking for you

the night, the light, and the sun is coming

Parla amb qui tu faràs

Sempre vigilant la teva esquena

Quan la set se´t mengi el vestit

Quan la son t´amagui sentit

Eu camino po lo camiño

Parraxona bona po la calle me saluda

Eu falo contigo como podo falar con calquera

Comendo, bailando, vacilando no gato negro

Onde esta o repasiño

Eu quero un biquiño

Bota Pa la lambón.....

I al mercat em compro una plaça

I un tros de carrer

I una flor que em troba em diu

Que encara vaig coix,

Que encara vaig coix de tu

Que la porta està al carrer

Que no cal sabates

Perquè el terra ja no hi és

Trenca el que et serviran

Mai més esperant, la casa és fosca

Contes que fugen d´aquí

Ulls de por que s´escapen de mi

Eu miro este mundo mais bebendo viño

Do monte non baixo escoitando o can
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Carita de rosa

Dime que te pasa

Que es lo que tú quieres

Carita carita de rosa

Dime que te pasa

Que es lo que tú quieres

Que estás tan, que estás tan llorosa

Dime quien te va a curar

Las heridas que algún día te hicieron bailar

Dime quien soy yo

Si tu vida es mi vida

Y la mía ya no es mía

Son las mismas discusiones

Que tuvimos anteayer

No hay amor ni vicio

Ni cristales para romper

Ay escucha como llora la bella gertrudis band

Que del corral somos los gallos

Y de la calle un mero galán

Su lunares mueren en el sinfín de su razón

Enterita y desnuda

Chocolatera como ninguna

Dime que te pasa, dime, dime…

Soy conciente de mi debilidad

Y esa eres tu y nadie mas que tu

Castellà

Carita de Rosa

- CARITA DE ROSA -

Dime que te pasa

Català

Que es lo que tú quieres

Carita carita de rosa

Dime que te pasa

Que es lo que tú quieres

Que estás tan, que estás tan llorosa

Dime quien te va a curar

Las heridas que algún día te hicieron bailar

Dime quien soy yo

Si tu vida es mi vida

Y la mía ya no es mía

Son las mismas discusiones

Que tuvimos anteayer

No hay amor ni vicio

Ni cristales para romper

Ay escucha como llora la bella gertrudis band

Que del corral somos los gallos

Y de la calle un mero galán

Su lunares mueren en el sinfín de su razón

Enterita y desnuda

Chocolatera como ninguna

Dime que te pasa, dime, dime…

Soy conciente de mi debilidad

Y esa eres tu y nadie mas que tu

El meu germà

- EL MEU GERMÀ -

I el meu germà

que m´ha abandonat

ja no tornarà

m´ho va comentar

me quedat ben sol

ja no ser que fer

el trobo a faltar
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no puc respirar

Ell volia arribar, arribar a dalt de tot

Sempre havia tingut aquesta ambició

Viure una vida i poder gaudir

Saber estimar tan com ser estimat

Diuen que no tornarà

Que l´esperança s´ha acabat

Tant de bó que hagi trobat

El camí, el camí buscat

I ell no canta mai

Ell no somriu mai

Ell no diu mai res

Però ha après a estimar

I amb so de rumba

S´em va escapant

El dolor d´un somni

El dolor minvant

Els acord de dol

S´em fan evidents

Cal apagar la pena

Pel món present

La fulla omple les meves cabòries

Em deixa aquí tot sol, amb penes i glòries

Records d´un passat que no tornarà

Records que no olviden el meu germà

El nadal més tropical

Si el que paga que es qui mana té el pessebre ben muntat
Si el que mana que es qui paga pel Nadal t´ha colocat
Si és que pagues i no manes i a sobre has de treballar...
L ´ únic que et demano nano
és ser com en rabadà

Ni a Betlem ni a Vaqueira me´n vull anar
que m´acabo de llevar i vull esmorzar
que això és el pessebre dels marginats
aquí no sa salven ni els reis...

Ni galets ni gall d´Índia avui menjarem
tampoc cantarem ni ens estimarem
ni a la tia pepa li donarem un tall
encara que resi la missa del gall

Fum fum fum és el que venen als carrers tots plens de llum!  ai! que
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fum que fum que fum

Que son massa hores ... i amb elles tu ti quedes

Fum fum fum és el que venen als carrers tots plens de llum!  ai! que fum que fum que fum
que fum

Ni trajos ni corbates que avui no em poso les sabates
Sabatilles d´espart i vaig més tapat
i vaig més modat amb el meu bernús
que el nen Jesús
Que no hi ha res com tenir un pare fuster
que t´ho arrecli així de bé
i sàpiga sempre que ens convé

Ni galets ni gall d´Índia avui menjarem
tampoc cantarem ni ens estimarem
ni a la tia pepa li darem un tall
encara que resi la missa del gall

Fum fum fum
ai que fum que fum que fum
fum fum fum
ai que fum que fum que fum que fum

fum fum fum és el que venen als carrers tots plens de llum..
ai que fum que fum que fum
Que son massa hores..i amb ella qui t´hi queda

fum fum fum
ai que fum que fum que fum que fum
fum fum fum
ai que fum que fum que fum
fum fum fum
ai que fum que fum que fum

Imagina

Proveu d'imaginar-vos
que no existeix el cel,
que no hi ha infern a sota
que a sobre sols hi ha blau.

Imagineu la terra
sols vivint l'instant.

Doncs ara imagineu-vos
que no hi ha cap estat,
pel qual morir o matar-se,
ni deus que cridin: sang!

Imagineu la terra
tota sempre en pau.

Em podeu dir que somio
però sé que no estic sol
veniu doncs amb nosaltres
i serà com un sol món.

Imagineu encara
que no hi ha posessions
ni més fam ni cobdicia
que som germans,
germans i prou.

Imagineu la terra
tota de tothom.

Em podeu dir que somio
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però sé que no estic sol.

Veniu doncs amb nosaltres
i serà com un sol món

Podeu dir que jo somio
però sé que no estic sol.

La nit

I ara escolta´t la mestressa

Diu que surtis al carrer perquè s´ofega de la pressa

Patinant sobre la cresta, rumiant

Retumbant sota la terra,

Diu que surtis al carrer i te´n enriguis de la gent,

Diu que escoltis el que ve, perquè no t´ho explicaré

I aquesta nit la dorms al ras, tot esperant el compàs

Es una història molt llarga,

Com us l´haurem d´explicar

Només la sap l´interneta

Ai quina pena que em fa

Es una història que ens volta

Com se´ls acut respirar,

Només se sap si ella et troba

Ai quina pena que em fa

Ai quina pena quina pena la teva

Darrera un banc o una oficina de turisme

Quan tu comences a treballar jo ja acabo

Quan tu busques el dia, jo busco la nit

Quina pena la teva sang freda,

M´arrenca la vena

Que em tapa la vista

Si es buida em despista

Que es viva de mena
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La rumba del carnaval

La rumba de carnaval
la balla la mossa amb el xaval.
La rumba de carnestoltes
disfressa el món de poca-soltes.

Canvia de color, com com,
com les papallones
que abans vestien de fil
i ara vesteixen corones.

La nena fa varracaries
ella diu que no es disfressa amb una bossa d’escombraries
i la nena diu que ella no somriu
fins que el rei vingui a la plaça
i en converteixi carabassa

La rumba de carnaval
la balla la mossa amb el xaval.
La rumba de carnestoltes
disfressa el món de poca-soltes.

Canvia de color, com com,
però no com l’últim papa
que segueix ballant claqué
i encara amb la mateixa capa.

La rumba del carnaval
la balla la mossa amb el xaval.
La rumba de carnestoltes
disfressa el món de poca-soltes.

Mira que mira els vailets van donant voltes (la rumba de carnaval)
Deixa q les nenes totes soles corrin soltes (la rumba de carnestoltes)
Il•lumina els carrers sense llum artificial (la rumba de carnaval)
Un misto si atansa, hom si atansa com cal (la rumba de carnestoltes)

La rumba del carnaval
la balla la mossa amb el xaval.
La rumba de carnestoltes
disfressa el món de poca-soltes.

Català

Mala llet

Com una cuca que s´escampa i s´estira,
Que rígida i tendre ben fresca i humides,
I una formiga mandrosa el visita

I que si tu no la mires, mala llet
Però ella bé es despentina, mala llet
I que si tu no la mimes, a preu fet
Ja t´ha passat el dia, a preu fet mala llet
Dins un jardí ben petit fen pastetes
Fen safareig de melics i de tetes,
Ningú no neix vestit.

És una nina de fil,
Que penja d´un drap torrat, i enverinat
És una titella que xerra,
Que escampa i que viu dels que no tenen niu

Si la frontera et vacil·la, fuig d´aquí
Com del somni a la vigília, fuig d´aquí
Que quan la terra s´enganxa, va parir
Ara m´hi rasco la panxa, va parir fuig d´aquí

Català
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Aguantaré sense farinetes de fer nones,
Resistiré el deliri de les xocolatines
Potser mateu l´alè del meu desig
Necessito mancança per escopiar venjança

És una nina de fil,
Que penja d´un drap torrat, i enverinat
És una titella que xerra,
Que escampa i que viu dels que no tenen niu

Mala sort

Per una mica de vista, jo canto
per una mica de foc al teu llit,
si ensopegues de dia que no hi ets,
malasort per tu i per mi.
Per una mica de vista, de cendra,
de fum a la cara i un tros del teu pit,
tan se val si el camí és endavant o no,
tot plegat per tornar a començar.

Si és que el sol no es mou,
mala sort per tu i per mi,
si és que si no fos
per una mica de vista.

Per una mica de tu i de mi,
per una rumba que no s’aguanta,
per una traca que passa i passa
que no és pas meva, tampoc és teva,
és de les s’amaguen quan tot va bé
i és de les que no et troben mai pel carrer,
perquè quan la rumba ja no s’aguanta,
mala sort per tu i per mi.

Català

Manos arriba

Que caigan papeles encima del mundo

Que caiga ese fruto en el río del luto

Que baje la tierra y que suba la lluvia

Que gane en la muerte y que pierda en la vida

Manos arriba! Esto es un atraco, poneros todos contra

la pared y si os movéis os pego un tiro

Tu, Rodrigo no te comas más trigo,

dame todo el dinero de la caja o te pego un tiro.

Que caigan papeles.......

Somos policía, salga con las manos en la cabeza y no le va a pasar nada deje salir a

toda la gente, niños y mujeres preferentemente, y si hay alguien que se llama Vicente

que salga y nos diga algo que rime con ente

Castellà

Que caigan......

Cerro sus manos respetando su ignorancia

Dejando al río alguna que otra ganancia

Y desde el puente vio sonrisas pasar

Que ahora lamenta ya no poder recordar

Y desde el aire morirá su destino

Piedras de cristal cayendo muertas sin rival

Y desde el aire morirá su destino

Mis penas aún yo las ahogo en el vino

Nana Martí

Vull un pesi de melmelada
q sisplau me la posi el teu pare (x8)

Que tira milles
Tiquis miquis
Fitipaldi
Si em pessiga la quitxalla
M'afalaga la canalla

I serà dura la batalla (x2)

I si aparta la ferralla
I si troben la quincalla
Busca sota la llitera
Atraparàs a qui t'espera

Que la vida a la frontera no espera (x3)

Català

Quitxalla

Una moneda, un somni, una simple distracció
Carrers amb una gent i sentiment de rebel·lió
Una moneda, una copa i algú per poder xerrar
Per acabar aquest hivern i poder-lo recordar
Si m´aixeco al matí no fa sol
Si la cara del barri m´adorm
Si la barana de l´escala és l´única que em don condol
Si m´aixeco al matí no fa sol
Si la cara del barri m´adorm
Només espero que la pluja no em vesteixi de dol

Xiulo i canto, per la vorera jo m´entrebanco
Jo ho veig així, aquest pessic és per mi
Xiulo i canto, com una llàgrima del terra escampo
Jo ho veig així, un xic de món és per mi

Que la quitxalla ja no canta ja no riu
Que la vergonya se´ns amaga dins d´un niu (x2)

Caminant, tombant, per la meva gràcia bonica
I els carrers ensenyant la ciutat un pèl més rica
Jo segueixo cantant aquest bar i tot sembla bé
Una copa un cigarro, una cuixa que jo somiaré

Xiulo i canto, per la vorera jo m´entrebanco
Jo ho veig així, aquest pessic és per mi
Xiulo i canto, com una llàgrima del terra escampo
Jo ho veig així, un xic de món és per mi

Que la quitxalla ja no canta ja no riu
Que la vergonya se´ns amaga dins d´un niu (x2)

Que la quitxalla no canta no balla,
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Que persegueix a la canalla que es baralla
I el pare li pregunta perquè no treballa,
La mare li pregunta perquè no s´amaga (x2)

El meu deliri fuig de tu,
El meu deliri no diu res (x4)

Samarreta

- SAMARRETA -

Samarreta d’imperi

Pantalons que no lliguin gaire

I una camisa oberta a topos vermells

Per no perdre l’aire

Agafa les xancletes i la movilet

Anem a la platja, anem-hi de pet

Deixa les cabories on fagi fred

Agafa la gorra i penja el barret

O potser és que fa massa calor

Ara el temps no córrer i això et fa por

O potser és que fa massa calor

Ep si et plau engega el ventilador

Ai arricococoquitoloco lerelere

Que no t’atrapi la mandra surt al carrer

Si la vergonya el pesa com el llençol

Potser que m’acompanyis a donar un vol

Ai que n’hi ha que riuen pel teu vestir

Recorda que el volen per ser així

Farándula, barvena, festa major

Desperta llévat no tinguis por

Samarreta d’imperi

Pantalons que no lliguin gaire

I una camisa oberta a topos vermells

Per no perdre l’aire

Castellà

Samarreta

Samarreta d´imperi,
pantalons que no lliguin gaire
i una camisa oberta
a topos vermells per no pedre l´aire.

Agafa les xancletes i la movilet,
anem a la platja, anem-hi de pet,
deixa les cabòries on fagi fred,
agafa la gorra i penja el barret.

O potser és que fa massa calor,
ara el temps no corre i això et fa por.
O potser és que fa massa calor,
eps!, si us plau, engega el ventilador.

Ai arricococoquitoloco le-re-le-ré,
que no t´atrapi la mandra, surt al carrer.
Si la vergonya et pesa com el llençol,
potser que m´acopanyis a donar un volt.
Ai que n´hi ha que riuen pel teu vestir,
recorda que et volen per ser així.
Faràndula, barvena, festa major,
desperta, lleva´t, no tinguis por.

Samarreta d´imperi,
pantalons que no lliguin gaire
i una camisa oberta
a topos vermells per no perdre l´aire.

Català

Gianna Nannini

Sei Nell’anima

Gianna Nannini

Vado punto e a capo così
Spegnerò le luci e da qui
Sparirai
Pochi attimi
Oltre questa nebbia
Oltre il temporale
C’è una notte lunga e limpida,
Finirà

Ma è la tenerezza
Che ci fa paura

Sei nell’anima
E lì ti lascio per sempre
Sospeso
Immobile
Fermo immagine
Un segno che non passa mai

Vado punto e a capo vedrai
Quel che resta indietro
Non è tutto falso e inutile
Capirai
Lascio andare i giorni
Tra certezze e sbagli
E’ una strada stretta stretta
Fino a te
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Quanta tenerezza
Non fa più paura

Sei nell’anima
E lì ti lascio per sempre
Sei in ogni parte di me
Ti sento scendere
Fra respiro e battito

Sei nell’anima

Sei nell’anima
In questo spazio indifeso
Inizia
Tutto con te
Non ci serve un perchè
Siamo carne e fiato

Goccia a goccia, fianco a fianco

Giné, Joan Pau

Adiu, ça va ?

Adiu, ça va ? (Re - La 7)

Salutació mig catalana, mig francesa habitual a la Catalunya del Nord, que mostra la
situació de diglòssia.

Adiu, ça va ?*
Tinc la bicicleta desbotada*
Adiu, ça va ?
Tinc la goda* de baixar a botar*

M´agradaria (de) ser musculat
Fer cinc-mil metres als jocs olímpics
Sense mai ser despassat*
Tot tinguent una avança astronòmica

M´agradaria (de) ser llestat*
Per fer primer claron*
Dins d´una clica*
Amb galons i vestit daurat
Al mig del carrer de la república

M´agradaria (de) ser soldat
Per poguer fer escapades heroïques
Tot sol sense (mai) ser ajudat
Neutralitzar un conflit* atòmic

M´agradaria (de) ser blessat*
Per tenir una infermera bonica
Que me prendria el ulls aclucats
El pols d´una manera científica

M´agradaria d´amagat
De ser president de la república
De Catalunya i un poc més tard
De tots els Estats Units d´Amèrica

En passant pels califats
Dels reis d´orient que fan uns ulls místics
I acabar dins l´anonimat
Guardant cavalls a Xina per un circ

Ça va ? : va bé ? (francès)
Desbotar : desinflar

Català

Botar : inflar. Joc de paraules amb "votar"?
Goda : mandra, peresa, ganduleria
Despassat : superat (gal·licisme)
Llestar : triar
Claron : clarí (gal·licisme)
Clica : banda musical (gal·licisme)
Conflit: conflicte (gal·licisme)
Blessat : ferit (gal·licisme)

Argelers

Argelers

Argelers era un vilatge de pescaires fins als seixantes però la turistificació de la costa l´ha
canviat molt. Giné descriu amb una mitja rialla amarga el recorregut dels turistes
panxacontents "del casino a la creperia".

Del casino a la creperia
del casino a la creperia
anar i venir tota la nit
anar i venir és el millor
de la creperia al casino
Argelers burgès

De la creperia al casino
homes i dones de debò
cercant la nit per les armaris*
cercant qui sap aquella flor
que encara faria olor
Argelers burgès

les hores passen de través
la nit és llarga pels carrers

del casino a la creperia
qualsevol se n´avisaria*
vaig fer torrar un botifarró
passava un gos sense collar
com* s´apropava li´n vaig donar
Argelers burgès

les hores passen de través
la jeep trasteja pels carrers

Argelers burgès

Cercar la nit per les armaris: anar a contracorrent, fora de lloc
avisar (se n´) : adonar-se´n
Com: caldria "com que"

Català

Avui plou

Avui plou

N´havies arribada com una primavera
t´haviï* esperada feia una colla d´anys
creiï* d´haver trobat el color de la terra
i pertant*

avui, avui plou

arreu va començar com un dia de festa
i sense mai parar cada dia més gran
semblava que érem fets per a tenir una juguesta*
per molts anys

avui, avui plou

va arribar el mes de març amb les seues bromades
per sembrar temporals dins d´aquell cel tan blau
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aixins va néixer el temps de les males cares
i dels brams

avui, avui plou

miràvem d´adobar la cosa desmargada*
tot primer amb un poc de bona voluntat
mes res no feia res sinó una mascarada
de desfets

avui, avui plou

fins i tant que* un bon dia nos vàrem girar l´esquena
qui sap per a s´avorrir, qui sap per a descuidar
i cada un del seu band* serà pas més lo que era
és aixins

avui, avui plou

T´haviï : t´havia
Creiï : creia
Pertant: tanmateix (gal·licisme)
Juguesta: juguesca
Desmargada: desmanegada
Band: banda
Fins i tant que : fins que ???

Bages

Bages (Mi m - La m - Si 7 - Mi m - La m - Sol - Si 7)

Homenatge al poble nadiu, que representava per a Giné les arrels.

És com un clau plantat
Al mig d´un camp llaurat
És un forat

Dels quatre bands al vent
El campanar valent
Compta la gent

Diuen "a Bages no hi vagis"
Com si érem embruixats

El gall del campanar
Un dia se´n va anar
Per cercar gra

I quan te´n vas pel món
El teu vilatge és plom
Te pesa un munt

És com un arbre verd
Amb el seu llibre obert
I recobert

Les fulles se li´n van
Qui sap si tornaran
Passen els anys

Jo dic: "De Bages quan te´n vagis,
Mira-lo encara un cop"

Català

Bona nit cargol

Bona nit cargol (La - Si m - Mi - Mi 7)

Bona nit cargol
Sall* del teu bressol
Vés a fer mil torns*
Que és gros el món
I siguis de retorn
Cargol
Quan el sol recomenci el seu vol

Bona nit cargol
Lluny del teu bressol
Tindràs les esteles*
Per navigar
I trobaràs companys
Cargol
Com el la si do re mi fa sol

El la per dir prou
El si per si plou
El do per dormir
El re pel camí
El mi per qui vol
El fa si fa sol

Bona nit cargol
Lluny del teu bressol
Trobaràs música
Sense fi
El teu cos vol el món
Cargol
Per ballar cal posar el peu pel sòl

Sallir : sortir
Torn : tomb, volt (gal·licisme)
Estela : estel

Català

Bona nit cargol

Bona nit cargol (La - Si m - Mi - Mi 7)

Bona nit cargol
Sall* del teu bressol
Vés a fer mil torns*
Que és gros el món
I siguis de retorn
Cargol
Quan el sol recomenci el seu vol

Bona nit cargol
Lluny del teu bressol
Tindràs les esteles*
Per navigar
I trobaràs companys
Cargol
Com el la si do re mi fa sol

El la per dir prou
El si per si plou
El do per dormir
El re pel camí
El mi per qui vol
El fa si fa sol

Bona nit cargol
Lluny del teu bressol
Trobaràs música
Sense fi
El teu cos vol el món
Cargol
Per ballar cal posar el peu pel sòl
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Sallir : sortir
Torn : tomb, volt (gal·licisme)
Estela : estel

Cançons de quatre sous

Cançons de quatre sous

Una cançó que gairebé resumeix l´esperit del cantant, hereu directe d´un tal Un Tal

Jo faig cançons de quatre sous
Cançons de quatre sous
que cerquen pèls als ous
i me passegi sus la lluna

per poc que me senti sol
amb la calentor del sol
l´inspiració me´n fa fer una

la la, la la, la la la la

el tot és de trobar un mercat
mes com de mercats n´hi ha pas cap
allavores canti pels turistes
i com hi comprenen pas res
els dic en parlant francès :
" vos dedicaçaré* el meu disc "

la la, la la, la la la la

també canti pels catalans
mes de vegades n´hi ha pas
s´estimen més les burricades
que els passen a la tele
quan és encesa tot va bé
i ja pot ploure a semalades

la la, la la, la la la la

abantes* eri militant
voliï anar sempre endavant
mes mancavi de disciplina
la política és pas el tot
el meu partit m´ha fet cornut amb la França, una veïna

la la, la la, la la la la

l´estiu me foti sota un roc
l´hivern a la vora del foc
a fer torrar qualque castanya
de cops salli a la finestra
per a saludar un extraterrestre

la la, la la, la la la la

I faig cançons de quatre sous
que cerquen pèls als ous
i me passegi sus la lluna

la la, la la, la la la la

la la, la la, la la la la

Abantes : abans
Dedicaçar: dedicar (gal·licisme)

Català

Cant per l´amiga

Cant per l´amiga

Amiga vull pas ser el teu mirall
que sempre els teus mots siguin clam
amiga vull pas ser el teu mirall
que tinguis per jo sempre un cant
siguin els dies que vindran
la caminada d´aquell cant
que al davant de tots anem portant

amiga vull ser al teu costat
que sigui sembrat el teu cant
amiga vull ser al teu costat
per a beure a la font del teu clam
i poguer sempre anar més lluny
fins a on se perden els teus ulls
com dues esteles* de llum

esteles: estels

Català

Diumenge

Diumenge

"(...)És la darrera que són fet. Doncs se´n diu Diumenge (...). Per jo visquim una època on
les ideologies s´estan morint i això és una bona cosa. I doncs vet aquí una cançó sense
ideologia. He provat de la fer sense ideologia, belleu en ten encara una mica. Si en ten
una mica, hi podeu escupinyar dessús. (...)"
(dit al concert del Març de 1993 a la Calçotada de l´associació Arrels al parc de Clarafont
a Toluges)

Cada dilluns anar al treball
(ben segur per los que són pas al xomatge*)
cada dimarts a fer desgall*
tot el dimecres pels infants
i tot el dijous pels afanys
divendres primer dia del week-end*
dissabte te pentines i ets content
diumenge la tristesa dels amants
hom menja i hom fa la part* dels anys

i el dilluns tornar* el treball
(ben segur per los que són pas al xomatge)
i el dimarts tornar desgall
tot el dimecres pels infants
i tot el dijous pels afanys
divendres primer dia del week-end
dissabte te pentines i ets content
diumenge la tristesa dels amants
hom menja i hom fa la part dels anys

i el dilluns anar al treball ??????????????????
(ben segur per los que són pas al xomatge)
i el dimarts a fer desgall ????????????????
tot el dimecres pels infants
i tot el dijous pels afanys
divendres primer dia del week-end
dissabte te pentines i ets content
diumenge la tristesa dels amants
hom menja i hom fa la part dels anys

Xomatge: desocupació (laboral)
Desgall: destrossa, malgastament
Week-end: cap de setmana (gal·licisme)
Fer la part de: tenir en compte, fer compte de (gall·licisme)
Tornar: de nou, encara una vegada
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El cuc

El cuc (La m - Re m - Mi)

Cançó de butxaca, com Els dies.

Mireu com a poc a poc se recoquilla*
Com a poc a poc s´entortilla*
El cuc

D´un band i de l´altre s´estira
Deu tenir quelcom a dir
El cuc

Al mig del món no ten ni cap ni cua
I de destret sembla que sua
El cuc

Recoquillar-se : recargolar-se (gal·licisme)
Entortillar-se : entortolligar-se, entorquillar-se

Català

El grec

El grec(Sol - La m - Re 7 - Sol - Si 7 - Mi m - La 7 - Re - Fa # - Si m)

Aqueixa cançó tracta amb humor l´ensenyament a l´escola de les peces de teatre
franceses d´inspiració clàssica, situades a l´antiga Grècia.

El grec va arribar pel camí de ferro
Amb un vestit negre d´enterro*
I se va instal·lar al liceu
D´aquí va fer venir de xic en xic
Els seus parents i els seus amics
Fins que tot va ser ple

S´hi trobava l´Andròmaca
Una viuda inconsolable
Que portava sul seu cor
La foto del seu Hèctor
L´Orestes i en Pílades
Jugaires de pilotada*
En Pirros era un cap de porc
I l´Hermiona l´hauria mort

El grec, ell, era al mig d´aquesta gent
Que fora tenien torments
I nos fotien mal de caps
Aquella casa era un veritable infern
Tothom venia innocent*
Que naps, que cols, que cols i naps

S´hi trobava l´Agripina
Una garsa*, una coquina*
Sempre a punt de fer complots
Casada dos o tres cops
En Neron* s´emborratxava
En Narcís preparava
El posó* per en Britanicus
Pren això, cagaràs pas pus

El grec nos feia fer composicions*
Per explicar les emocions
D´aqueixos tristos feniants*

Català

De tot lo sant dia feien pas res
Se disputaven* pels carrers
I feien versos en parlant

S´hi trobava l´Ifigènia
Una minyona gentilla*
La volien estofar* perquè el vent torni a bufar
L´Euribades i l´Erífil
La noblesa de l´Achille*
Que s´ho va arreglar tot sol
Al mig d´històries de cul

El grec nos va seguir amb el seu playback
De la sisiema* fins al bac*
Ja calia tenir la fe
D´aquí jo vaig prendre el camí de ferro
Amb un vestit negre d´enterro
Me´n són pas mai pogut desfer

Enterro : millor "enterrament"
Pilotada : joc de pilota en què dos o més contrincants competeixen tot impulsant amb la
mà, nua o protegida, una pilota en un frontó o trinquet
Venir innocent : tornar-se, esdevenir boig, perdre la raó
Garsa : meuca, bandarra (gal·licisme)
Coquina : entremaliada, maliciosa (gal·licisme)
Neron : caldria Neró (gal·licisme)
Posó : verí, metzina (gal·licisme)
Composició : treball escrit de francès
Feniant : dropo, gandul, torrapipes
Disputar-se : barallar-se (aquest ús sembla gal·licisme)
Gentilla : gentil, manyaga, amable (gal·licisme)
Estofar : ofegar (gal·licisme)
Achille : Aquil·les (gal·licisme)
Sisiema : classe de quarta del secundari a l´estat francès (gal·licisme)
Bac : batxillerat (gal·licisme)

El meu país

El meu país

Text inspirat de Le plat pays de Jacques Brel.

Amb una mar crompada* per fer torrar estivants*
i una terra esquixada* per los que tiren plans*
un i dos i tres rius baixant cap a la mar (1)
i sense dir un mot amb el cap acatat*
amb un cel sempre blau com el treballador
amb la marinada que fa (l´)enciam més bo

aqueix país, el meu país.

amb cinemes nuts* per a una gent vestits
amb supermercats per sàller* el sou dels dits
pàrquings i autorutes* cal ser modernitzats
amb una mala cara com si fóssem robats
mentre que balla el sol, sardanes i flabiols
que toca el vent d´Espanya i que promet cargols

aqueix país, el meu país.

amb una part de plana i tres parts de muntanya
la muntanya és pels belgues. Per qui serà la plana?
(la plana que ten vinya, fruita i llegums tants)
la plana treballada pels manifestants
que criden cap allà (allí) del band* de París
amb la tramuntana que s´emporta els veïns

aqueix país, el meu país.

amb Ràdio Andorra* que nos fa dormir drets
amb la ben plantada i els seus homenets
quan els fills de la terra se´n tenen d´anar lluny
quan els raïms de setembre se tenen com el puny
quan el vent se´n vol riure, quan el vent fa el dolent
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quan el vent vén d´amunt, quan és(canta el) canigonenc

aqueix país, el meu(nostre) país.

Crompada: comprada
Estivant: estiuejant ("estivant" pot ésser gal·licisme, tant com "estiuejant" castellanisme)
Esquixada: esqueixada, estripada
Tirar plans: fer plans (gal·licisme)
(1) els rius són, del Nord al Sud: l´Aglí, la Tet, el Tec
Acatat: acotat, ajupit
Nut: nu
Sàller: eixir, sortir
Autoruta: autovia (gal·licisme)
Band: banda
Ràdio Andorra: als anys 60 aquesta emissora, emetia en tot el sud de l´estat francès,
alehores que les ones encara no hi  eren alliberades.

El meu país II

El meu país II

Una versió més poètica de El meu país

El meu país és una pruna
passa el temps a fer torns*
el sol li fa cara rodona
hi ha riberes*, mars i munts
la pluja hi cau i tot perfuma
el vent hi xiula una cançó
la nit encén la seua lluna
la gent hi cerquen pas el sou

el meu país és una pruna
força blat i poc betum*
el sol li fa cara rodona
hi ha d´haver menjar per a tothom
ningú porta pas l´uniforme
tothom se pot vestir com vol
treballar segons sa forma
s´arrestar quan n´hi ha prou

el meu país és una pruna
a cada boca una font
el sol li farà cara rodona
hi ha d´haver somnis per a tothom
la paraula és pas dominada
se pot navegar sense por*
al matí recollir rosada
la nit estimar qualsevol

el meu país és una pruna
bola blava d´en amunt
el sol li fa cara rodona
hi ha d´haver plaça per a tothom
tenim pa, jocs i fantasia
tenim temps per fer lo que és bo
tenim confiança i alegria
és de tothom i de cada un
el meu país se´n diu el món

Torn: volta, tomb (gal·licisme)
Ribera: riu
Betum: asfalt, quitrà
Por: se pronuncia póu
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El temps de les cireres

El temps de les cireres(Do - Re m - Sol 7 - Fa)

(traducció de JP. Giné del text de Clement Renard del 1867)

Quan el cantarem el temps de les cireres
Pel rossinyolet i el merle rialler
Serà dia de festa
Les nines* tindran la mirada llesta
I els enamorats un sol al paller*
Quan el cantarem el temps de les cireres
Xiularà de bo el merle rialler

Mireu que és ben curt el temps de les cireres
Quan de dos en dos se cull en somiant
Penjolets d´orelles
Cireres d´amor de roba* vermella
Vessant pel fullam com gotes de sang
Mireu que és ben curt el temps de les cireres
Penjols de coral cullits en somiant

Un cop (que) hi sereu al temps de les cireres
Si vos fan fremir les penes d´amor
Aneu lluny de les nines
Jo que tinc pas por d´engolir espines
Belleu* (sempre) patiré de la mala sort
Un cop hi sereu al temps de les cireres
També ne tindreu de penes d´amor

L´estimaré* sempre el temps de les cireres
És ell que em va fer al mig del meu cor
Una esgarrinxada
I si la fortuna me sigués donada
Per jo* mai seria un remei prou fort
Sempre estimaré el temps de les cireres
I aqueix record que n´hi tinc al cor*

Un sol al paller : un sol al cor? (locució desconeguda de nosaltres)
Nina: ´infanta´ o més gran (adolescent i també dona)
Roba : pell (gal·licisme)
Belleu : potser
Estimar : agradar (gal·licisme)
Amb jo : caldria "amb mi"
Cor : sona cort

Català

El xirment

El xirment (Re - Si m - Sol - La 7 - Fa # - Mi - Mi 7 - La - Si m - Mi7)

Homes i dones del departament
Escolteu la història d´un pobre xirment*
Que se n´ets vistes i se n´és sentit
Encara que sigui de fusta i torcit

A sa mare li van tallar el coll
Per això va créixer un poc foll
I quan va reèixer* a se trobar un vestit
Amb una sofrada* el va tenir tot embrotit

Com* se planyia llerpissat* de groc
Amb una asperjada* el van fer blau d´un cop
I com portava granets moselluts*
Van fer les veremes pels tallar tots

Quina tristesa del sort maleït
Un cop de vent li va robar el vestit
I quan Novembre el va haver despullat
Unes estisores li van tallar el cap

Mi´l aquí* pel sòl a se fer dolent sang
Sus de la rabassa un ull anava plorant
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Fins que una tarda una mà el va agafar
Per ne fer un fogot* on el va lligar

Tan ficelats* gemegaven un poc
Per ne fer brasa en van encendre un foc
Mes com* el ca havia pres l´esmorzar
Encara d´aqueixa se´n va poguer salvar

Vinga a picar i tustar i fer mal
Sus de les costelles del pobre animal
I quan va haver jugat el seu bocí*
El van gitar sul bell mig del camí

Un poc més tard com* passavi per aquí
El vaig trobar sempre al mig del camí
Maixinalment* el vaig prendre amb jo*
Nos vam fer companys i me va contar això

Homes i dones del departament
Escolteu la història d´un pobre xirment*
Que se n´ets vistes i se n´és sentit
Encara que sigui de fusta i torcit

Xirment : sarment
Reèixer : reeixir
Sofrada : sulfatada, aspersió de sofre
Com : és millor "com que" (gal·licisme)
Llerpissar : tacar, sollar
Asperjada : aspersió de sofre sulfatada
Mosellut : molsut
Mi´l aquí : mi-te´l
Fogot : feix de llenya prima (gal·licisme)
Ficelar : encordillar (gal·licisme)
Com : és millor "com que" (gal·licisme)
Bocí : tros, aquí de música
Com : és millor "com que" (gal·licisme)
Maixinalment : maquinalment, d´esme (gal·licisme)
Amb jo : caldria "amb mi"

Els dies (que se toquen)

Els dies (que se toquen)

El dilluns, el dilluns se toca, se toca
El dilluns, el dilluns se toca el dimarts

(El dimarts, se toca, se toca al dimecres)

El dijous, el dijous se toca, se toca
El dijous, el dijous se toca el dimecres (el divendres)

El divendres, el divendres se toca el dissabte

El dissabte, el dissabte se toca el diumenge

I el diumenge se´n fot,
se´n fot perquè menja els ous
del dijous

Català

Els mestres educats

Els mestres educats (Sol - Re 7)

Crítica acèrrima del sistema d´ensenyament francès, que ha negat la llengua i la identitat
als catalanets.

Els mestres educats són aquellos que riuen

Català

Quan tot parlant t´escapa un mot de català
Els mestres educats són aquellos que diuen
Que cal parlar francès i sobretot callar
Els mestres educats són aquellos que creuen
Que ja ho saben tot, fan com el capellà
Els mestres educats són aquellos que treuen
Gats vius de gates mortes* i parlen per parlar

Els mestres educats són aquellos que arriben
Cada matí a l´hora i se cal assentar*
Els mestres educats són aquellos que tiben
El gesto natural tan com se pot tibar
Els mestres educats són aquellos que ensenyen
Que aqueix món és bonic, que ho cal tot conservar
Els mestres educats són aquellos que crényen*
Que n´hi hagi pas cap que els vulgui escoltar

Els mestres educats són aquellos que miren
Com el dia d´ahir el dia de demà
Els mestres educats són aquellos que rumien
Amb un llibre enfonsat dins la mà
Els mestres educats són aquellos que saben
Lo que s´ha de saber per se poguer mudar
Els mestres educats són aquellos que somiaven
Quan eren petitets de ser capità

Els mestres educats són aquellos que creuen
Que la història que conten és lo que se va passar
Els mestres educats són aquellos que dubten
Fora* quan l´inspector els diu de dubtar
Els mestres educats són aquellos que canten
Cançons com els soldats, cançons que fan plorar
Els mestres educats són aquellos que xapen
Tota la poesia que se pugui trobar

Els mestres educats són aquellos que salten
D´un rei a l´altre rei com per vos (nos) enaiguar*
Els mestres educats són aquellos que exalten
Tots aquellos herois que la sang van vessar
Els mestres educats són aquellos que mantenen
Dins la rivalitat l´esperit de desnunçar*
Els mestres educats són aquellos que tenen
Una classe al davant sempre a punt de llepar

Els mestres educats són aquellos que esperen
Que facis una falta per poguer rembolar*
Els mestres educats són aquellos que quan eren
Petits i eixerits se van esgarriar
Els mestres educats són aquellos que festejen
Una classe burgesa que els vol integrar
Els mestres educats són perroquets* dins de gàbies
Que tiren el rideu* sus del sol català

Treure gats vius de gates mortes : ésser molt enginyós
Assentar-se : seure, asseure-se (castellanisme)
Crényer : témer (gal·licisme)
Fora : només
Enaiguar : decandir-se, migrar-se, neulir-se
Desnunçar : denunciar (gal·licisme)
Rembolar : escridassar qualcú, rondinar
Perroquet : papagai (gal·licisme)
Rideu : cortina (gal·licisme)

Espieu

Espieu (Do - Re m - Sol 7 - Sol)

Espieu* la mar
Espieu la plana
Espieu el sol
Espieu la muntanya
Espieu tenim dues llengües
Una pel dia i una per la nit
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Que t´han fet la mar
Fas carulla trista
Els teus ulls tan blaus
Qui te´ls trepitja
A l´estiu te deixen rebentada
I a l´hivern t´emplenen de casots*

Que t´han fet la plana
Tu també te n´ets vistes
A còpia de desherbants
I de produits ximiques*
Tot just si hi ha un parpallol* que voli
I un llapí* que sigui acampat*

Que te fan el sol
Tu (que) sempre riues
Aqueix amor del sou
Veiam lo que en diues
Fas pas hores suplementàries
Mes per això te saben aprofitar

Amb prou diners
Te munten i te baixen*
T´han robat la neu
I te roben les vaques
Muntanya sempre seràs muntanya
Quan el vent t´haurà escombrat el pols*

Espiar : mirar
Casot : barraca enmig de les vinyes o dels camps
Produits ximiques : productes químics (gal·licisme)
Parpallol : papallona, papalló. També se´n diu Parpinyol.
Acampat : se diu d´un mainatge, d´un ocell o altre animal que ha partit del niu, que ha
vingut gran, que ha deixat el cau (agambat)
Te munten i te baixen : Se refereix a l´exili laboral França endins
El pols : la pols

Hi ha merda a mar

Hi ha merda a mar (La - Re - Mi - Mi 7)

Demà al matí, vent o pas vent
Un poc de plaer, un poc de pena
Cada un se sentarà* un moment
Abans d´estirar la cadena
És la remçó* d´haver menjat
Que fa que avui hi ha merda a mar

Demà al matí d´un altre band*
Hi haurà milenats* de fàbriques
Que a la mar escopinyaran
Tones i tones de brutícies
És la remçó del gran mercat
Que fa que avui hi ha merda a mar

Demà al matí un gros bateu*
Tindrà com sempre el ventre brut
I buidarà per tot arreu
Dins l´aigua blava el seu mazut*
És la remçó d´anar deixat
Que fa que avui hi ha merda a mar

Al juliol i a l´agost
Aquells tornaran a baixar
Un cop dins l´aigua, quin disgust
Els vén ganes de pixar
És la remçó de la societat
Que fa que avui hi ha merda a mar

Demà al matí nos construiran

Català

Una central atòmica
Com* sem un poble conciliant*
La trobarem força bonica
És la remçó del quilowatt
Que fa que avui hi ha merda a mar

Demà al matí com que en són fart
De sentir a parlar de farda*
Me n´aniré a la pesca a mar
I pescaré boates* de sarda*
És la remçó del nas tapat
Que fa que avui hi ha merda a mar

Se sentar: seure, asseure´s (castellanisme)
Remçó: rescat, ací : preu, tribut (gal·licisme)
Band: banda
Milenats: milenars, milers
Bateu: vaixell (gal·licisme)
Mazut: fuel (gal·licisme)
Com: caldria "com que" (gal·licisme)
Conciliant: conciliador (gal·licisme)
Farda: femer, bassa (de brutícia), femeràs R (cast. vertedero, fr. décharge)
Boata: capsa (gal·licisme)
Sarda: sardina

La Caputxeta roja

La Caputxeta roja(Sol - Re 7 - Do - Mi m - La 7 - Mi m - La m - Si 7)

Sus* del camí que menava a Custoja
Se n´anava la Caputxeta roja
Sota el seu braç balançava un cistell
Amb un pot de mantega i un tortell
Tot caminant com* travessava un bosc
D´una mata li sall* quelcom de gros
Era un llop negre com una ximeneia
Un llop de lluna vella

" Tinguis pas por* , jo són* un amic teu
A on vas fill meu ?
- Vaig a portar espertinar* a la memé*
Avui li vull fer plaer "

El llop li diu que ell també hi vol anar
I se fa explicar on s´està
Cada un se pren un camí diferent
Per veure el que irà més rabent
Ja que s´havia llestat* el més curt
L´animal fa primer ben segur
Davant la porta de la pobra padrina
S´exclama d´una veu fina

" Obriu memé que vos porti el cistell
Mantega i tortell "
Tira el forroll*, la porta s´obrirà
Ja ho sabes com se fa

I mentrestant pel camí perillós
Caputxeta cantava cançons saltant, ballant, agafant parpallols*
Cullint avellanes pels esquirols
Quan va arribar, el sol ja era acotxat*
Feia nits, tot era tancat
Cop de cridar i de tustar ben fort
Dedins tothom semblava mort

Cap a la fi passa un ull pel forat
Mireu l´atrocitat
Sus del seu llit la memé tota nuda
Dormia amb el llop

Què haguésseu fet dins d´un cas tan pelut
Caputxeta, carall va fer un bot
Escampillant* la mantega i el tortell
Caiguent de culs dins del cistell
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Depí* aquell dia els llops van pagar car
Avui n´hi ha pas pus cap
I van fer inscriure la padrina salvatge
Al club del truasieme atge*

Sus del camí : caldria "pel camí" (gal·licisme)
Com : és millor "com que" (gal·licisme)
Sall : surt, ix (del verb sallir o sàller)
Por : Se pronuncia póu
Són : sóc
Espertinar : berenar
Memé : iaia, baba, graneta R (gal·licisme)
Llestar : triar
Forroll : forrellat
Parpallol : papallona, papalló
Acotxar-se : ficar-se al llit, anar a jeure, gitar-se
Escampillar : escampar
Depí : d´ençà (gal·licisme)
club del truasieme atge : colla de la tercera edat

La marinada

La marinada(Do - Mi m - Si -m - La m- Si 7)

La canta Pere Figueres al seu llibre-disc Arbre.

La marinada
Aqueixa amiga amb els ulls blaus
Encara els morros molls de sal
Aqueixa filla de l´onada

La marinada
És la promesa en fi de tarda
Quan l´estiu empresona l´aire
D´una mar un poc tracassada*

La marinada
És una gàbia sense ocells
És una mà dins dels cabells
Quan la platja ha estat desertada

La marinada
És un pi que torna a parlar
Són els senills* que fan sonar
Totes les aimes* de la prada

La marinada
És una barca sense el rem
És una vela que se´n vén
Amb un record de passejada

La marinada
És una història que han negat
I que s´aixeca de la mar
És la memòria retrobada

Tracassada : preocupada, amoïnada, capficada (gal·licisme)
Senill : canyís
Aima : ànima
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La nit d´en Frankeinstein

La nit d´en Frankeinstein(Mi - Fa # - Si 7 - La - Si m - Mi 7)

Nits com una gorja de llops
Amb temporals, llucets* i trons
Més fort que tot cridava el vent
Bo per te fotre un espavent
Era la nit d´en Frankeinstein

Català

Era quan eri* petit
A la nit dins del meu llit
Amagat dins dels llençols
M´agradava de tenir por*
M´endormiï* pas de seguit
Viatjavi dins del llit
Cada nit era un cinema
Que tornava a recomençar

Mitjanit sona a la pendola*
Una minyona tota sola
Se retira tranquil·lament
Sense pensar evidentment
Que l´espererava en Frankeinstein

Tot d´un cop, d´una porta estreta
Se li presenta la silueta
D´aquell home desgavellat*
Amb les ungles com un gat
Frankeinstein s´havia escapat

Jo teniï un mànec d´aixada
Amb un bot, una patacada
Te fotiï pel sòl l´homenàs
I preniï la dona pel braç

Eri : era (jo). Mateixa cosa per "M´endormiï", ...
Llucet : llampec
Por: se pronuncia és "póu" a l´occitana
Pendula : rellotge (de peu) (gal·licisme)
Desgavellat : mentalment desordenat, desbaratat (en sentit material o moral), desarticulat

La televisió

La televisió(Fa - Re m - Do - Sol 7 - Mi - Mi7 - La - Do 7)

La televisió
Ara que la teníem han trobat la color
Quan tindrem la color, trobaran la olor
La televisió
És una amiga de la nit
Cal tudar* el llum, se posar al llit
Per l´espiar cal ser endormit

La televisió
Quan fan una reclama* per a vendre allò tan bo
Nos fem un fart de riure, mes comprem el sabó
La televisió
És un plaer de ser brancat*
Sus d´una imatge de mercat
Com més cadenes més llibertat
La televisió

Quan hi ha un matx de fut, la dona ella se´n fot
Mes jo hi són present amb el survetement*
La televisió
És la veritable religió
Cada dia en cada regió
Fumem l´òpium de l´evasió
La televisió
Quan fa n´importa què* encara ten raó
Quan parla, calla-te, ho sap millor que tu
La televisió
És un viatge organitzat
Amb una antena sul terrat
Cintura de seguretat

La televisió
N´hi ha que hi posen un pot* amb aigua i una flor
S´hi pot posar el fricot*, s´hi pot posar posó*
La teleinvasió
Ten sort que hi hagi el pic Neulós*
Sinó seriem pas moltons
Tindríem temps de fer cançons
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Tudar : apagar
Endormir : adormir
Reclama : reclam, publicitat (gal·licisme)
Brancat : connectat, endollat (gal·licisme)
Survetement : xandall (gal·licisme)
n´importa què : qualsevol cosa (gal·licisme)
pot : gerro (gal·licisme)
fricot : estofat (gal·licisme)
posó : verí, metzina (gal·licisme)
pic Neulós : pic de l´Albera on hi ha un repetidor

Les bruixes de l´amor

Les bruixes de l´amor

Cançoneres de tot temps
romanceres del present
te penetren tot d´un cop

a tota hora
a tot moment

i encara que siguis pas d´acord*
les bruixes de l´amor*

te remenen el ventre
i te giten un sort*
estudiades a la fac*
interdides al convent
te penetren fins al cor*

a tota hora
a tot moment

i encara que siguis pas d´acord*
les bruixes de l´amor*
te remenen el ventre
i te fan perdre el cor

prostituïdes a l´hotel
guardianes al casament
te penetren dins la carn

a tota hora
a tot moment

i encara que siguis pas d´acord
les bruixes de l´amor
te remenen el ventre
i te piquen el cor

Cançoneres de tot temps
romanceres del present
te penetren tot d´un cop

a tota hora
a tot moment

Amor: pronunciat amort rima amb acord
Te giten un sort: t´encanten, t´embruixen, te fan un encanteri (trobem en Ramon Llull
"gitar sorts")
Fac: facultat
Cor: sona cort
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Les darreres noves

Les darreres noves

"(...) una cançó pessimista per a canviar, se´n diu Les darreres noves."
(dit al concert del Març de 1993 a la Calçotada de l´associació Arrels al parc de Clarafont
a Toluges)

Guerres, atemptats
cossos infectats
plou gotes de sang
el nostre món va mal

de dreta fins a esquerra
l´estimàven
tothom volia fer un món com cal
mes les darreres noves
són miserables
avui són passat el dia sense obrir el jornal*

drogues, pol·lució
pobres, corrupció
plou gotes de fang
el nostre món ten fam

de dreta fins a esquerra
l´estimàven
tothom volia fer un món com cal
mes les darreres noves
són miserables
avui són passat el dia sense obrir el jornal*

robos*, accidents
crims, dolent temps*
plou gotes de sol
el nostre món ten por*

de dreta fins a esquerra
l´estimàven
tothom volia fer un món com cal
mes les darreres noves
són miserables
avui són passat el dia sense obrir el jornal*

Jornal: diari (gal·licisme)
Robo: robatori, roberia (castellanisme)
Dolent temps: caldria "temps dolent" o "mal temps" (gal·licisme)
Por: sona póu
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Les il.lusions

Les il·lusions

"És curiós. (...) En Coluche* deia (...), la gent política prenen la gent per de conys. Mes lo
que hi ha és que són realment conys perquè depí* el temps que els prenen per de conys,
continuen de ser presos per de conys, doncs és que són conys. Allavontes aquesta cançó
que se´n diu Les il·lusions sempre diu la mateixa cosa i és la mateixa cosa mes dita amb
una altra manera, amb una altra poesia. (...) Doncs és pas "sem i serem gent ca..". Sem
conys, sem conys."
(dit al concert del Març de 1993 a la Calçotada de l´associació Arrels al parc de Clarafont
a Toluges)

Van i vénen les il·lusions
com onades plenes de vida
fan i desfan la sorra del cos
en els cabells hi deixen gibre*

i ara que puc cantar
cantar sense repòs
vull cantar, cantar prou fort
una guitarra pels acords
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ara que puc cantar

passen com l´ombra il·lusions
giren les fulles de cada llibre
poen i beuen la saba del cos
en els cabells hi deixen gibre

mes ara que puc cantar
cantar sense repòs
vull cantar, cantar prou fort
una guitarra pels acords
ara que puc cantar

vénen i van les il·lusions
amb els ulls clucats quan fa dia
amb el temps fan madurar el cos
amb un fil d´or cusen la vida

mes ara que puc cantar
cantar sense repòs
vull cantar, cantar prou fort
una guitarra pels acords
ara que puc cantar

van i vénen les il·lusions
amb els ulls clucats quan fa dia
amb el temps fan madurar el cos
amb un fil d´or cusen la vida

ara que puc cantar
cantar sense repòs
vull cantar, cantar prou fort
una guitarra pels acords
ara que puc cantar

ara que puc cantar
cantar sense repòs
vull cantar, cantar prou fort
una guitarra pels acords
perquè s´avisin* que sem pas morts

Coluche: cèlebre humorista francès també desaparegut
Depí: d´ençà de (gal·licisme)
Gibre: gebre
Avisar (s´) : adonar-se

L´Adam

L´Adam (Re - Mi m - La 7)

El primer home de la terra
Se deia Adam, un català
Portava barretina roja
Sempre el porró prop de la mà

Lligava bones espardenyes
Amb la corda del Bon Déu*
Tot cantant A on és la Bepa
Roig i groc era el seu drapeu*

Un bon matí de broma fluixa
La Bepa va baixar del cel
Amb un davantal sus* les cuixes
I pels llavis un gust de mel

Sus del compàs d´una sardana
Fins al dinar varen ballar
I després d´una cargolada
Al peu d´un arbre se van sentar*

Com* fotia una calonassa*
I que eren lluny de tenir fred

Català

L´Adam se va desfer la faixa
I la Bepa el davantalet

Van arribar els fotògrafs
Va venir la televisió
Anit passaran les imatges
Si podeu, gireu el botó

Corda del Bon Déu* : mena de corda per a lligar espardenyes o locució ?
Drapeu : bandera (gal·licisme)
Sus : sobre
Sentar : seure, asseure-se (castellanisme)
Com : és millor seguit de "que" (gal·licisme)
Calonassa : calorassa

L´allioli

L´allioli (La m - Fa - Do - La m - Re m)

Amb un poc de paciència
Amb un poc de voluntat
Un poc de demagogia
I un poc de pebre picat
Amb un poc de fantasia
I la força d´un ramat

Muntarà, muntarà
L´allioli, l´allioli
(+ Muntarà, muntarà)
L´allioli muntarà

Amb lo que sabem d´escola
I amb lo que sem (hem) descuidat
Amb (els) somnis de bressola*
I amb la puta realitat
Amb un cop de coca-cola
Amb prou ciment armat

Amb guitarres matineres
Per un cant recuperat
Amb idees camineres
I espectacles de mercat
Amb xirments* i costelles
I intel·lectuals pesats

Caparutxes per la Sang*
I carrotes* pels obriers*
Tants de contes despassats*
I que encara se porten bé
Amb l´USAP* que sempre guanya
I el diumenge a fer el tiercé*

Amb el vi que se vén pas
I cançons que vénen bé*
Amb treballs desgraciats
I jocs que valen pas res
Una cultura pel cap
I els peus dins del merder

Eleccions de quant en quant
Tornarmai* cal anar a votar
Comencen d´en ser farts
De nos fer representar
El pare noël vén pas d´amunt
Cada un l´hem de fer muntar

Bressola : bres, també nom d´unes escoles associatives catalanes a la Catalunya del nord
Xirment : sarment
La Sang : processó de l´arxiconfraria del mateix nom a Perpinyà
Carrotes : pastanagues (gal·licisme)
Obriers : obrers (gal·licisme)
Despassat : superat, passat de moda (gal·licisme)
USAP : equipa de rugbi de Perpinyà
Tiercé : joc d´apostes als cavalls
Venir bé: convenir, ,ésser oportú
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Tornarmai : de nou, altre cop

Mare gata

Mare gata

Dóna-me
dóna-me la pata* mare gata
i content me n´iré
al carrer
corriré sus de cada pata

mare gata

i quan seré cansat dormiré
dormiré sota d´una mata

mare gata

i m´enforataré al paller
portaré la pell d´una rata
i com cal menjaré
i tu també

Dóna-me
dóna-me la pata* mare gata
i content me n´iré
al carrer
portaré la pell d´una rata

mare gata

i com cal menjaré
i tu també

Dóna-me
dóna-me la pata* mare gata
i content me n´iré
al carrer
corriré sus de cada pata

mare gata

i quan seré cansat
tornaré

Pata : pota (gal·licisme)
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Mercedès

Mercedès

Quinze anys de pell rosa
A trenta-set degrés*
Quaranta quilos
Que passen pels carrers
Se retira del CES*

La Mercedès

Avui porta un bluejean
Un manto* de llapin*
Sabates de vedell
Cordades sus la pell
I les ungles vernides

Set anys de cabells
Se´ls talla pas més
Els seus parents* són vells

Català

I parlen pas francès
Fins ara espera cada més

La Mercedès

Avui porta un bluejean
Un manto de llapin
Sabates de vedell
Cordades sus la pell
I les ungles vernides

Mil anys de paciència
Al fonso del seu pit
Dos ulls de silenci
Que reconten* la nit
Fer la criada d´un burgès
Li diu pas res

Avui porta un bluejean
Un manto de llapin
Sabates de vedell
Cordades sus la pell
I les ungles vernides

Degrés : graus (gal·licisme)
CES : centre d´ensenyança secundària, liceu R, institut Principat
Manto: abric, mantell (no és gal·licisme)
Llapin : conill (gal·licisme)
Parents : pares (gal·licisme)
Recontar: contar (gal·licisme)

Montparnasse

Montparnasse
(Sol - Mi m - La m - Re 7 - Sol - Fa # - Si m - Mi - Mi 7 - La)

Aquesta cançó tracta de l´exili laboral França endins que per als Nord-catalans acaba(va)
sovint a París, com va passar al nostre cantant.

Podes* pelar les trufes* noves
Posar a mullega les anxoves
Tallar pel mig els ous bullits
Servir els pebrots amaneïts*
Podes apuntar la bullinada*
El darrer cop era un poc fada
Llesques de pa fretat* amb all
I qualque ampolla de vi de l´any

És pas la pena de te´n fer*
Te telefonaré al cafè
En són* sopat de Montparnasse
Els deixi la meua plaça

Caldrà assurar* la camioneta
Ten pas menester de vinyeta*
L´essència* ja costa prou car
Hi ha un forat al reservoar*
Adiu, adiu camisa blanca
Se pot fotre foc a la banca
Quan se´n vindrà la fi del mes
Me tornaran pas a veure més

Sempre te cal corre i mai pares
Prendre metros, canviar de gares*
Tot lo dia la sang te bull
I podes pas aclucar un ull
Fas quilòmetres a la pala*
És un desert la capital
Plena de llums i de milions
I te se´n van les il·lusions

Quan vén la fi de la jornada
Me posi el Ball de la civada
I quan el disc és acabat
Torni a posar l´altre costat
I vec les terres dels meus pares
Amb la llengua de les mares
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Esbocinades pel profit
I dins la nit me vén (m´escapa) un crit

Podes : pots
Trufa : patata
Bullinada: sopa de peixsemblant a la bullabessa, plat típic rossellonès
Amaneir : amanir
Fretar : fregar
Fer-se´n : passar pena, ànsia, amoïnar-se, trefogir R (gal·licisme)
Assurar : assegurar (gal·licisme)
Vinyeta : timbre, com a taxa d´automòbil (gal·licisme)
Essència : benzina
Reservoar : dipòsit (gal·licisme), sona reservüart que rima amb car(t)
Gara : estació (gal·licisme)
A la pala : a palades (gal·licisme)

Nina

Nina

Nina*
que siguis la veïna
o bé la meua nina
te faig una cançó

nina

ets encara fadrina,
demà seràs padrina

la vull cantar amb tu
que sigui de tendresa
o que sigui passió

el vent del món
s´és aixecat
i porta lluny el teu ressò
fa córrer fulles del passat
i troba una nova cançó*

nina

que te diguis Cristina, Fatima o Carina
te faig una cançó

nina

que siguis argentina, indiana o marroquina

la vull cantar amb tu
que sigui de tendresa
o que sigui passió

el vent del món
s´és aixecat
i porta lluny el teu ressò
fa córrer bromes sul teulat
i troba una nova cançó*

nina

tan portes la joguina com la dentela* fina
te faig una cançó

nina

primera medecina
quina vida assessina
quan m´enyori de tu

nina

Català

que sigui de tendresa
o que sigui passió

el vent del món
s´és aixecat
i porta lluny el teu ressò
fa com el temps, ha canviat
és vella la nova cançó

nina

Nina: a Rosselló vol dir ´infanta´ i també s´usa per les dones més grans.
Nova cançó: potser se refereix al moviment musical català
Dentela: punta, randa (gal·licisme)

Padrina

Padrina

"(..) les gents vells són les gents que han tot comprès i és per això que se´n van."
(dit al concert del Març de 1993 a la Calçotada de l´associació Arrels al parc de Clarafont
a Toluges)

Un mocador negre al cap
els dits secs i nuats
amb un pal pel camí
camines
el teu silenci que és d´or*
te porta fins a l´hort
quasi cada matí

padrina

tu, fora* tu
podes fer la cançó

tenes vint anys quatre cops
te blinguen* el records
i com cada matí
camines
com l´agulla d´un revell*
passes a pas d´ocell
les portes del carrer

padrina

tu, fora tu
podes fer la cançó

en un racó del teu hort
vas a veure un tresor*
i com cada matí
camines
entre migdia i el repic
te´n tornes com la nit
amb als ulls estelats*

Padrina

tu, fora tu
podes fer la cançó

i jo que són el teu marit
que primer són partit
per a un l´altre jardí
t´esperi
quan s´acabi el teu camí
jo seré sempre aquí
per a te donar la mà
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Padrina

tu, fora tu
podes fer la cançó

Padrina

Or: en rossellonès sona "ort"
Fora: només
Blingar: vinclar
Revell: despertador (gal·licisme)
Tresor: sona com a "tresort"
Estela: estel (astre)

Pallagostins de l´estiu

Pallagostins de l´estiu(La - Si m - Mi - Mi 7)

Pallagostins* de juliol
De pell blanca com núvols
Escapats d´una galera per un mes de llibertat

Para-xocs i para-xocs
Pallagostins de l´estiu (juliol)
I quan se´n van
Pensen a l´any que vén
Com* (que) ha fet vent
Iran d´un altre band*

Pallagostins de l´agost
Assedegats d´aigua blava
Cap torrat com una fava
Dins la brasa del sorral

(Para-xocs i para-xocs
Pallagostins de l´agost
I quan se´n van
Pensen a l´any que vén
Com que ha fet vent
Iran d´un altre band)

Pallagostins de setembre
Són de dues qualitats :
Los que vénen per les veremes
I los que vénen pel yacht*

Per al sol o per al sou
Nos arriben homes nous
L´altre dia a Sant Cebrià
N´hi havia un que parlava català

(Para-xocs i para-xocs
Pallagostins de l´estiu
I quan se´n van
Pensen a l´any que vén
Com que ha fet vent
Iran d´un altre band)

Pallagostí : llagosta, aquí el turista és comparat a una plaga, com quan arriben en massa
aquest insectes i destrossen les collites
Com : és millor seguit de "que" (gal·licisme)
band: banda
Yacht: iot
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Parla-me, diguis-me coses

Parla-me, diguis-me coses (Do - La m - Re m - Sol 7 - Re m - Sol - Do - Sol 7)

Parla-me, diguis-me coses

Amb aqueixa llengua rosa
Que rossega pels carrers

Diguis-me coses boniques
Diguis-me coses ben dites

Sense pensar en res més

Parla-me, diguis-me coses

Amb aqueixa llengua boja
Que se perd en caminets
Diguis-me que la setmana
Quan s´acaba nos enganya
Igual que la fi del mes

I potser, potser, me faràs content
Per (s´?) estimar cal tenir temps
Com una mar retirada
A la fi de la jornada
Tornem ser tots solets

Diguis-me coses boniques
Diguis-me coses ben dites

Per demà cal ser refets
Cada dia una cadena
Te se posa sus l´esquena
Com vols fer per fer projets*

Diguis-me lo que se passa
Amb la llengua de casa
La que a escola t´han defès

Tenes ganes de fer coses
I a la plaça* te reposes
o sabes* pas més on ets

Diguis-me coses boniques
Diguis-me coses ben dites
Caminem prou de través

Parla-me, diguis-me coses

Amb aqueixa llengua rosa
Que fa vergonya al burgès

Diguis-me que la perola
Dessús del foc de la història
Ten el tap que en pot pas més

Projet : projecte (gal·licisme)
Ala plaça : en lloc d´això (gal·licisme)
Sabes : saps
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Pensa-te

Pensa-te (Mi - Si 7 - La 7 - La - Si )

El diumenge a la tarda
Quan el teu home se´n va al cafè
Tu fas la fregarada*
Pensa-te*, pensa-te
Pensa-te sense somiar
Pensa a fer el sopar
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A la fi de la jornada
Quan l´home arriba del cafè
Tenes* el sopar fet
Pensa-te, pensa-te
Pensa-te sense somiar
Pensa a l´endemà

El dilluns al matí
Apuntar* l´esmorzar
Una ampolla de vi
Pensa-te, pensa-te
Pensa-te sense somiar
Pensa a fer el dinar

Portar el mainatge a escola
I tornar a fer el llit
Posar al foc la casserola*
Pensa-te, pensa-te
Pensa-te sense somiar
Pensa a fer el sopar

Mes quan se´n vén la tarda
Je me la prends pour moi*
Je vais à Tupperware
Boire le thé chez des amies à moi
Pensa-te sense somiar
Moi je me´n fais pas

Fregarada : pila imposant de vaixella, de plats, estris, atuells de taula a rentar.
Apuntar: preparar, aparellar
Casserola : cassola, casset.
Pensa-te : ni pensar-hi!, pots pensar!, i ca !
Tenes: tens
En cursiva : Me l´agafi per mi, vaig a Tupperware beure el te a ca d´amigues meues.

Peret

Peret (La - Si m - Mi)

Peret volia una casa
Per se casar amb la Françuasa*
Volia que sigués de rocs
Que hi posessin pas blocs
Que sul davant de la façada*
Li fessin una portalada
Guarnida de ferros forjats
Amb vidres fumats

Peret, Peret, Peret, Peret

Peret volia un primer estatge*
Amb una cambra pel mainatge
I finestres amb balcó
Per mirar el Canigó
Que sul darrera de la casa
Hi hagués un hort per la Françuasa
I que el debaix* sigui prou gros
Per posar les autos

Peret era escrit al xomatge*
I com li restava coratge
Pensava que d´un cop de pot*
Li cauria el gros lot*
Per això mudat cada diumenge
Tornava a prendre la revenja
Fen cua al cafè dels dos galls
Per alinear tres cavalls

Català

Amb el cor gros* com una casa
Peret pagava la Françuasa
La minyona del guixet*
Que ramassava el bitllet
Peret volia que la casa
Sigués guapa* com la Françuasa
Volia que sigués de rocs
Que hi posessin pas blocs

Françuasa : Francesca (gal·licisme)
Façada : façana (gal·licisme). caldria "al davant de la façana"
Estatge : planta, nivell
Debaix : planta baixa, baixos, pla terrer, soler
Xomatge : desocupació (laboral) (gal·licisme)
D´un cop de pot : per fortuna (gal·licisme)
Li cauria el gros lot : li tocaria la grossa
Tenir el cor gros : Tenir el cor prim / trist, estar amb l´ai al cor, ésser entristit (gal·licisme)
Guixet : finestreta (gal·licisme)
Guapa : bonica, bella (castellanisme)

Perpinyejar

Perpinyejar

Aquesta cançó escrita per Jordi Mas tracta del fenomen dels catalans del Principat i més
enllà que, en temps de dictadura franquista, anaven a fer i a veure a Perpinyà tot el que
els era defès.

Ara que tenim autopista
és fàcil vagabundejar.
Venim per veure la revista.
D´això se´n diu perpinyejar.

Totes les actrius al teatre
excel·leixen a... culejar.
Anem-hi per rengles de quatre.

D´això se´n diu perpinyejar.

A més famílies senceres
per espiar tangotejar (1)
fan la cua sobre voreres.

D´això se´n diu perpinyejar.

Per pel·lícules eròtiques
ens privem de menjotejar.
Preferem* anques estètiques.

D´això se´n diu perpinyejar.

ignorar obres artístiques,
atentament escartejar*
àlbums d´imatges impúdiques.

D´això se´n diu perpinyejar.

Als casinos, a les ruletes
és defès de regatejar ;
també* gastem força pessetes.

D´això se´n diu perpinyejar.

De mitjanit a matinada
al night-club pessigollejar,
engolir una marsinada*.

D´això se´n diu perpinyejar.

En un jardí prop de la Bassa (2)
dins la foscor petonejar
una jovencella ben lassa.

D´això se´n diu perpinyejar.

i quan tornem a Barcelona
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som ben tips de... fadrinejar,
Al Rosselló la nit és bona,
revindrem* a perpinyejar.

(1) al·lusió a la pel·lícula El darrer tango a París
Preferem: preferem (gal·licisme?)
Escartejar: fullejar
També: així (gal·licisme)
Marsinada: beguda refrescant composta d´aigua, sucre i un poc d´aiguardent
la Bassa: riu que travessa Perpinyà
Revindrem: tornarem (gal·licisme)

Quan esperes els teus dies

Quan esperes els teus dies

La processó vén de passar*
Amb les creus del Sant Dia
Amb els seus peus, amb els seus déus
Cansats

Cada any camina pel carrer
I encara sé pas per què
Quan esperes els teus dies
Me fas la vida d´un forçat

Per un infant que te són fet
Al mig d´un món un poc desfet
Somiem fort, somiem tots
Solets

Amb el teu ventre encara fort
Amb el batec del nostre cor
Amb la pluja i amb el vent
Anem

La processó vol la passió
Com la primera comunió
Com la darrera nit d´amor
Casats

venir de : acabar de (sembla d´influència francesa, si bé ne trobem exemples en textos
antics)
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Qüestió d´amor

Qüestió d´amor

"L´amor és quelcom que és pas forçosament eternal mes quan hi és hi és i és fort i per
això és una cançó que se diu Qüestió d´amor."
(dit al concert del Març de 1993 a la Calçotada de l´associació Arrels al parc de Clarafont
a Toluges)

Com se fa que hi hagi més llum,
Dins dels teus ulls que en los dels altres
Més plaça dins la teua mà

Que els teus mots vagin més lluny
Dins del meu pit que los dels altres

Més espai dins el teu esperit
i tan sols si t´imagini

t´estimi

Català

t´envoles dia i nit sota els meus dits
dins dels meus somnis
t´hi envoles dia i nit

sigui lluna o sigui sol
són la qüestió, ets la resposta
sigui lluna o sigui sol

i tan sols si t´imagini
t´estimi

Com se fa que hi hagi més llum,
Dins dels teus ulls que en los dels altres
Més plaça dins la teua mà

Que els teus mots vagin més lluny
Dins del meu pit que los dels altres
Més espai dins el teu esperit
i tan sols si t´imagini

t´estimi

sigui lluna o sigui sol
són la qüestió, ets la resposta

sigui lluna o sigui sol
ets la qüestió, són la resposta

Records de vida

Records de vida

Una de les rares cançons bastant hermètica, potser autobiogràfica.

Se tenen per la mà
Quan sallen* de la nit
Amb una desfilada de cares sense nom
Amb unes portes buides que s´enfonsen de dins
Com unes cartes
Com una estella
Com un patac

Records de vida

I se miren dins l´aigua del fonso de la memòria
Vessant pots de color per a embolicar el temps
Sus les fulles dels arbres i dels calendaris
Com unes ungles
Com una lluna
Com el vent

Records de vida

La brasa escampillada* sota anys i panys de sorra
Afegeix poc a poc els potons* perduts
Amb una minucia* que vos destorba el son
Com una corda
Com una crosta
Com una creu

Records de vida

I sallen tot desfets
Dels calaixos de broma*
Del clam de la sirena dels camins trencats
Rumiant sempre més amb les ones del mar
Com els estanys
Com les esteles*
Com els mots

Records de vida
Records de vida

Sallen : eixen, surten
Escampillar : escampar
Potons : petons
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Minucia: enlloc de minúcia. Fonètica inspirada pel francès, si no seria pronunciat minuci
Broma : ací, boira (també vol dir: núvols)
Estela : estel (astre

Renecs (Cremat l´home)

Renecs (Cremat l´home)

"Allavontes de quant en quant tenim ganes de fer una cançó de renecs com aquesta (...).
Hom diu quatre burricades, ben fortes i solatja*, fa bé. Perquè cal pas descuidar que, sem
pas completament tributaris del polític dins el món, sem tributaris de coses més
misterioses, més metafísiques. Atenció (...)."
(dit al concert del Març de 1993 a la Calçotada de l´associació Arrels al parc de Clarafont
a Toluges)
(donem la versió publicada al Diccionari de renecs i paraulotes de Pere Verdaguer, en
recital varia molt lleument el text)

vegeu article de El País sobre aqueix llibre

Cremat l´home !
Cremat sigui !
Torrapipes* !
Marranàs !
Capsigrany !
Maleït sigui !
Esclafacanyes* !
Carallot !
Vés al carall !
Dimoni !
Bon vent i barca nova !
Llamp te partís pel mig !
Llamp t´encengués !
Caiguessin picasses tota la nit !
Vatua Déu !
Malparit !

Solatjar : alleugerir (gal·licisme)
Torrapipes : dropo, gandul, malfeiner
Esclafacanyes : persona de poc talent i que se guanya mal les garrofes
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Si tu savais

Si tu savais

A quatre pattes devant ma fenêtre
De quatre grapes davant la finestra
Je fais la gimnastique du matin
faig la gimnàstica del matí
Comme une boîte de conserve
com una capsa de conserva
Je respire l´air qui me fait du bien
respiri l´aire que me fa bé
Sur la moquette j´étire mon squelette
damunt la moqueta m´estiri l´esquelet
Je l´enroule comme un serpentin
l´enrotlli com un serpentí
Et dans ma tête un son de trompette
i dins el cap un so de trompeta
Me répète son refrain :
me repeteix la seua tornada :

Si tu savais combien j´ai de désirs
si sabesses quants de desitjos tinc
Combien j´ai de souhaits dans mes voiles
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quants delers tinc a les veles
Chaque jour j´entends les vibrations d´une constellation des étoiles
Cada dia ouï les vibracions d´una constel·lació dels estels

A quatre pattes devant ma fenêtre
De quatre grapes davant la finestra
Je fais la gimnastique du matin
faig la gimnàstica del matí
Devant la porte mon chien se comporte
Davant la porta el ca se comporta
comme un entraineur de première main
com un entrenador de primera mà
il me regarde
me mira
il monte la garde
fa guàrdia
avec son air de s´y entendre bien
amb el seu aire d´entendre´s-hi bé
c´est bête car le chien parfois me parle
és bèstia car el ca de vegades me parla
et je n´y comprends plus rien
i no hi entenc res més

Si tu savais combien j´ai de désirs
si sabesses quants de desitjos tinc
Combien j´ai de souhaits dans mes voiles
quants delers tinc a les veles
Chaque jour j´entends les vibrations d´une constellation des étoiles
Cada dia ouï les vibracions d´una constel·lació dels estels

A quatre pattes devant ma fenêtre
De quatre grapes davant la finestra
Je fais la gimnastique du matin
faig la gimnàstica del matí
Un deux trois quatre et un deux trois quatre
Un dos tres quatre i un dos tres quatre
Si t´es pas obèse tu baises bien
Si no ets obès cardes bé
Car La Mangeoire* c´est toute une histoire
Car La Mangeoire és tota una història
Qui finit toujours par de l´embonpoint
Que sempre acaba amb panxa
Sans être énorme
Sense ésser enorme
Faut garder la forme
Cal guardar la forma
Si tu veux marquer des points
Si vols puntuar

Si tu savais combien j´ai de désirs
si sabesses quants de desitjos tinc
Combien j´ai de souhaits dans mes voiles
quants delers tinc a les veles
Chaque jour j´entends les vibrations d´une constellation des étoiles
Cada dia ouï les vibracions d´una constel·lació dels estels

A quatre pattes devant ma fenêtre
De quatre grapes davant la finestra
Je fais la gimnastique du matin
faig la gimnàstica del matí
Comme une boîte de conserve
com una capsa de conserva
Je respire l´air qui me fait du bien
respiri l´aire que me fa bé
Sur la moquette j´étire mon squelette
damunt la moqueta m´estiri l´esquelet
Je l´enroule comme un serpentin
l´enrotlli com un serpentí
Et dans ma tête un son de trompette
i dins el cap un so de trompeta
Me répète son refrain
me repeteix la seua tornada

La Mangeoire : taverna de Montescot (lit. la menjadora)
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Giné, Joan Pau

Striptease

Striptease

Trobem aqueixa cançó sota el nom La cadira del cabaret al cd recopilatori fet per (a)
Ràdio Arrels: errada o nom alternatiu ?

Sus la cadira del cabaret
Poc a poc i ben fet
De gafet en gafet
Se desfà el seu corset*

Sus la cadira del cabaret

Jo tinc la boca oberta
Ara se ten escambaixada
La lligacama descordada
S´arrenca els guants amb les dents
I les mitges al mateix temps

Sus la cadira del cabaret

Sospira de destret
I d´un gesto discret
Rebitlla* el seu corset

Sus la cadira del cabaret

Tinc la camisa oberta
Ara fa anar el cap endarrere
El pit premsat se desespera
I com* desgrafa* la pressió
Les tetes li sallen de presó

Sus la cadira del cabaret

Ensenya el seu gadget
Amb el seu dit adret*
S´apropa de l´indret

Sus la cadira del cabaret

Tinc la bragueta oberta
El parell de calces* se retira
Fred a les anques sus la cadira
Se passa un braç sota els cabells
Fa veure que ten sexe a…pèls

Sus la cadira del cabaret

Poc a poc s´ho a tot tret
i com ho ha fet ben fet
ha fet el seu efet*

Sus la cadira del cabaret

Tinc la dona endormida*

Corset : cotilla (gal·licisme)
Escambaixada : eixarrancada o eixancarrada
Rebitllar : tirar amb força o violència
Com : caldria " com que "
Desgrafa : descorda, desagafa (gal·licisme)
Adret : traçut (gal·licisme)
Calça : mitja
Efet : efecte (gal·licisme)
Endormida : adormida

Català

Taxi boig

Taxi boig

"(...) és una cançó escrita en català dit normatiu."
(dit al concert del Març de 1993 a la Calçotada de l´associació Arrels al parc de Clarafont
a Toluges).

És una crítica subtil del "vehicle lingüístic" (el taxi) que representa el català estàndard, que
li pareixia poc adeqüat i de mal entendre per a la gent Nord-catalana. Empra paraules o
expressions inusuals al Rosselló i demés la cançó no sembla tenir ni cap ni peus.

Gerard Jacquet l´ha cantada al seu primer cede Jacquet. Mit aquí com ho explica:
"(..)"Taxi boig", una cançó de Joan-Pau Giné, músic de Bages (Rosselló) que morí aquest
estiu en un accident de cotxe. Giné va deixar un casset del que havia de ser el seu pròxim
LP. Em va donar aquesta cinta amb cançons inèdites, bastant ben enregistrades. El seu
estil musical no té res a veure amb el meu, i les llettres acostumen a ser humorístiques,
però hi vaig trobar una cançó completament surrealista, molt negra, molt pessimista. M´hi
avenia perfectament. Des de la primera estrofa ja vaig pensar: ho haig de cantar, això. Va
ser un atzar màgic."

garbotejo*
navilis albirats
a l´arxiu de la palla
encanono* papirs de paparres
xarbotant* torrentades

Taxi boig

entrebancs
i zeros a l´esquerra

trenadors d´aures* sutzes*
entrellats del timpà sofert
pel teu bé savi lluç (?)

Taxi boig

petulant d´embastar* la mica
i ballar-se-la grassa
entrellats del timpà sofert
pel teu bé savi lluç (?)

Taxi boig

garbotejo*
navilis albirats
a l´arxiu de la palla
encanono* papirs de paparres
xarbotant* torrentades

Taxi boig

garbotejo*
navilis albirats
a l´arxiu de la palla
encanono* papirs de paparres
xarbotant* torrentades

Garbotejar: fer traços imperfectes, com ara les lletres traçades per una mà poc traçuda a
escriure.
Encanonar: apuntar a qualcú amb una arma de foc
Xarbotar: esquitxar, resquitllar R
Aura: vent suau; fig favor, acceptació
Embastar: ajuntar o assegurar amb una costura de punts llargs o bastes allò que hom ha
de cosir aprés. (fr faufiler)

Català
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Giné, Joan Pau

Taxi boig (correcció!!!)

gargotejo*
navilis albirats
a l´arxiu de la palla
encanono* papirs de paparres
xarbotant* torrentades

Taxi boig

entrebancs
i zeros a l´esquerra

trenadors d´aures* sutzes*
entrellats del timpà sofert
pel teu bé savi lluç

Taxi boig

petulant d´embastar* la mica
i ballar-se-la grassa
entrellats del timpà sofert
pel teu bé savi lluç

Taxi boig

gargotejo*
navilis albirats
a l´arxiu de la palla
encanono* papirs de paparres
xarbotant* torrentades

Taxi boig

gargotejo*
navilis albirats
a l´arxiu de la palla
encanono* papirs de paparres
xarbotant* torrentades

Gargotejar: fer traços imperfectes, com ara les lletres traçades per una mà poc traçuda a
escriure.
Encanonar: apuntar a qualcú amb una arma de foc
Xarbotar: esquitxar, resquitllar R
Aura: vent suau; fig favor, acceptació
Embastar: ajuntar o assegurar amb una costura de punts llargs o bastes (allò que s´ha de
cosir aprés). (fr faufiler)

Català

Vetllada

Vetllada

Venim de* sopar
la ximeneia tira
el dolent sang del pit
tot se caIla
una brasa sospira
i sembla que tot és dit.

Defora el vent bufa la vida
cada casa neteja els seus plats
cada un va seguint la partida
una gata negra pels terrats.

Per fer la vetllada
S´obre la tele
tele tele tele
per teleguidar*
dins la foscor

Català

la "parisienne" parla
i sembla que no diu res.

Defora belleu* la lluna és trista
a Narbona els fusills han parlat
el vi s´és volgut fer justícia
i és la sang, la sang que ha rajat

El foc s´és atudat*
vén de caure un dia
dia dia dia
dins del fum espès
direm
lo que se té de dir
i després dormirem.

Defora el vent bufa la vida
cada casa ha netejat els plats
cada un va seguint la partida
una gata negra pels terrats

Venir de: acabar de (sembla d´influència francesa, si bé ne trobem exemples en textos
antics)
Teleguidar: teleguiar (gal·licisme)
Belleu: potser
Atudat: apagat

Glaucs

A un pas de ser feliç

Si no fos que mai no he tingut que fugir,
ni he tingut que dormir mai amb els ulls oberts;
ho veuria tot molt més maco i lluent.
I voldria ballar amb tu sota els set cels.

Si no fos que avui ja he deixat de patir,
tot seria tan lluny i ho veuria tan fosc
Però és que ara el món brilla i jo el torno a mirar.
Dibuixem-ho tot, que no ho vull oblidar.

Perquè ara és un bon moment
amb tants colors pel meu voltant.
Que s´ha d´aprofitar el moment
amb tants colors pel meu voltant.

Si no fos que avui no em fa falta fingir,
parlaria amb por i amb el cap mig baixat;
però és que ara sóc lliure, i això em fa plorar.
Quan la lluna riu, i em diu que vol ballar.

Si no fos que mai t´he tingut que mentir,
em seria molt fàcil parlar-te de mi.
Però tu no em coneixes, ni saps escoltar.
No dibuixis res, per si em vols oblidar.

Perquè ara és un bon moment
amb tants colors pel meu voltant.
Que s´ha d´aprofitar el moment
amb tants colors pel meu voltant.

Català

Ara és massa tard

Les coses no funcionen és millor deixar-ho estar
només puc callar la boca i asentar-me al teu costat
sentint-me un miserable per tractar-te com ho he fet
se que és difícil creure´m volia ser sincer.

Català
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Vist com van les coses només puc abaixar el cap
i pensar mentre m´ignores que cinc anys són masses anys per ser tant cobart,
fer-te tant de mal,
que els teus ulls m´estan mirant com no ho han fet mai, però ara és massa tard per poder
canviar el que he fet...destrossar tot aquest temps per ser com soc..
[uuu...aaaa]destrossar tots aquests anys per ser un cobart.

Quan les coses es canviin i no em despreciis tant
podem enganyar les penes i tornar-nos a mirar els ulls, potser conseguim no veure més
com somriure entre tots dos
però es que em mereixo que m´ignoris que cinc anys son masses anys..per ser tant
cobart, fer-te tant de mal però els teus ulls m´estan mirant com no ho han fet mai, però ara
és massa tard per poder canviar el que he fet
destrossar tot aquest temps per ser com soc [uuu...aaaa]
destrossar tots aquests anys per ser un cobart
[uuuu....aaaaa]...[uuu...]

Per ser tant cobart,
fer-te tant de mal,
però els teus ulls m´estan mirant com no ho han fet mai
però ara és massa tard, per poder canviar el que he fet
destrossar tot aquest temps per ser un cobart
fer-te tant de mal
però els teus ulls m´estan mirant com no ho han fet mai
però ara és massa tard, per poder canviar el que he fet
destrossar tot aquest temps per ser com soc
[uuuu...aaa...] destrossar tots aquests anys per ser un cobart

per ser un cobart, per ser un cobart, un cobart.
però ara és massa tard per poder canviar el que he fet

Avui és Nadal

Glaucs i Lax ´n´ Busto - Avui és Nadal

Avui és Nadal, un altre cop, però aquest cop sembla diferent. Vaig omplint la casa
d´arbres i llumetes. I et vaig esperant, perquè avui és Nadal, si cada ovella té el seu
corral, el teu és el meu.
Que a part de gastar diners, de menjar torrons, de fer-nos regals i cantar cançons...També
és amor i amistat, pau i dolor, i estàs tu i estic jo i estem junts cantant :

(TORNADA)"Bon Nadal a tothom! Bon Nadal a tothom! Bon Nadal! que avui és un dia per
ser feliç, desitjar-vos a tots : MOLT BON NADAL!

Avui és Nadal i estic content. No poder compartir-ho amb tu, que són molts anys, moltes
rons i ho passem tots junts. Avui és Nadal i potser no hi som tots, alçarem les copes,
mantindrem vius els seus records i per un moment el tindrem allà, en boca de tots.
I estarem bebent, menjant torrons, fent-nos regals i cantant tots junts :

(TORNADA)

Català

com m´agrades

-------------

Fa - FaMaj7 - Fa - FaMaj7

Fa                FaMaj7
Quan em mires sense dir res
           Fa            FaMaj7
i sempre m´endevines el pensament,
	    Solm
saps fer de mi el que vols,
Sib      Fa - FaMaj7 - Fa - FaMaj7
però m´agrades.

Català

Fa                  FaMaj7
Quan t´empipes per cap perquè
             Fa              FaMaj7
i al cap d´unes carícies acabem rient,
	   Solm  Sib     Do    Do/Sib
quan estem sols, com m´agrades.

Lam               Rem
Quan veig que em busques
       Sib            Fa
i adormit et dic que no en tinc ganes,
Lam           Rem
pots ser molt tossuda
        Solm Sib         Do
i és llavors    que m&#8217;agrades.

 Fa   Do         Rem  Lam         Si  Lam
 TOT ALLÒ QUE S´AMAGA DINS EL TEU MÓN
    Do
 ÉS COM M´AGRADA.
       Fa      Do       Rem     Lam     Si
 TOT ALLÒ QUE NOMÉS ET GUARDES PER ALS DOS
    Do
 ÉS COM M´AGRADA

Fa - FaMaj7 - Fa - FaMaj7

Fa                    FaMaj7
Quan m´avises que et vas cremant
       Fa              FaMaj7
de tanta rutina i que tens molt clar
           Solm     Sib           Fa - FaMaj7 - Fa - FaMaj7
què vols i què ja no, és quan m´agrades.

Fa                   FaMaj7
Quan em mimes si em veus xafat
            Fa                   FaMaj7
i em fas posar les piles per tornar a brandar
          Solm Sib     Do
sense cap por,    m´agrades

Lam      Rem
Quan arribes rendida
  Sib          Fa
i badallant poses les ganyes
Lam           Rem
que em tornen ximple
       Solm Sib     Do
perquè saps    com m´agrades

 TOT ALLÒ QUE S´AMAGA...

Lam        Rem
Quan dissimules
      Sib           Fa
si en sec t´adones que la cagues,
Lam         Rem  	    Solm
i em vens excuses que no em crec,
Sib      Do
però m´agrades.

TOT ALLÒ QUE S´AMAGA...

Creus

Lletra i música: Jofre Bardagí i Lluís Alsina

A __Bm__D_____E _______A __Bm__D_____E_________

Creus____que parlo per parlar_________que parlo per fer mal

A __Bm__D_____A_________Bm___D__E7

Català
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_________que jo no penso en tu ___________

A ___Bm__D_____E______________A __Bm_D_____E_________

I tu__creus_que el món és sempre igual ________que res no és important

_A __Bm__D____A___Bm______D_____E7

________jo només penso en tu

(CORO):D__E__________A______D__E____________A ____

________Jo no puc ser sincer_______jo no puc ser especial______

D__E____________A__E7_________

jo vull estar a prop teu.______________

Creus, que jo t'he rebaixat
que sóc algú vulgar
que només penso en mi

I tu creus, que tot és realitat
que es pot semblar innocent
jo només penso en tu.

Jo no puc ser sincer
jo no puc ser especial
jo vull estar a prop teu

E____________D _E____________D _E____________D

T'he regalat el cel___t'he regalat l'infern___tu no m'has donat res

SOLO

 A _____E________D (x4)

T'he regalat el cel
t'he regalat l'infern
tu no m'has donat res

A __Bm__D_____E .

_________Jo no et crec .

Des d´altres llocs

Potser no vull patir
però no crec que això m´estigui fent tan mal
caminen els colors
per dintre els pensaments, amb mi.
Les mans se´m van desfent
el cel a poc a poc em va canviant
avui tot està viu, tot està bé.

I tot respira
les pedres criden el meu nom
quan tot s´escapa
la ment somia.

Català

I veig el sol
que avui em brilla més que mai
jo puc volar, jo vull cridar
i l´horitzó
que avui es mou igual que el mar
jo puc volar, no vull parar.

Potser tot és distant
però els meus ulls ho veuen
tot molt més a prop
comprèn que sigui així
no me facis ser com no vull ser.
Tot va passant de llarg
i algú em mira amb
cara d´estranyat
potser vol ser com jo
vol estar viu, vol estar bé.

I tot canvia
les coses tornen al seu lloc
si tot s´escapa
res no s´acaba.
I veig el sol
que avui em brilla més que mai
jo puc volar, jo vull cridar
i l´horitzó
que avui es mou igual que el mar
jo puc volar, no vull parar.

I tot respira
les pedres criden el meu nom
quan tot s´escapa
la ment somia.
I veig el sol
que avui em brilla més que mai
jo puc volar, jo vull cridar
i l´horitzó
que avui es mou
igual que el mar
jo puc volar, no vull parar.
I veig el sol des d´altres llocs

Els teus ulls glaucs

Lletra i música: Jofre Bardagí i Lluís Alsina

D_______________________________________ G________A____________D__G_A_

Podré excusar-me per parlar potser de coses sense seny_________que em faran mal

D_______________________________________ G_________A_________D__G_A__

Si sóc estrany, noi sense fons o simplement sóc diferent_________ diguem-ho tu

D_______________________________________________G_____A____________

No són raons prou consistents jo crec que no, no ens coneixem.__________faig cas al cel

Em_________G___________D _____Am____________________G__________D

Català
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_____________O als teus ulls glaucs __que em fan pensar com sortiré ___de la foscor

Pot passar el temps i anar perdent
la timidesa del principiant
que puc ser jo.
He vist miralls que es van cansant
a poc a poc els meus consells
a mi mateix

S'ha reflexat un llarg camí
sense final que és el destí
l'han fabricat

Em______G ____________D___Am_____________G__D/F#____Em____G__________

_________els teus ulls glaucs_____Reflexant la solitud___que he recobert, ____parlant
del temps

D____D7/F#___(CORO)_G______A_______Bm__D _

______________________Despullant els colors________

G______A_______Bm__D G____A____Bm

parlarem de foscors________obrirem un camí

A________Em___G________D__D/F#_G________D__D/F#_G_______D__D/F#__G

sense oblidar______els teus ulls glaucs____els teus ulls glaucs____els teus ulls
glaucs______

D/F#__Em_________________G______ A7_________D __G __A ___D.

passa el temps, però no canvïis el color dels teus ulls glaucs.

Es l´home aquell

Mim  Re    Mim     Re    Sol
Ell és així, veu com el temps
               Re
fa passar els anys,
    Si/Re# Mim    Re    Mim
de mes a mes, a poc a poc
Sol              Re    Si/Re# Do                Si7
Ell obre els ulls de bat a bat i no hi veu ningú.

Mim  Re     Mim    Re       Sol
Al seu costat ningú li respon
             Re      Si/Re# Mim
els seus amics l´han oblidat
   Re    Mim
a poc a poc
Sol          Re   Si/Re# Do                 Si7
Surt al carrer, alça la mà i no el veu ningú.

   La Re     Sol
És l´home aquell
    Do        Mim
que no és aquí
        Si7    Mim
que no és enlloc.

Català

Ell és així, no diu que no
tampoc que sí, no val per res
però ningú no ho sap.
No pot parlar, no en té costum
Mai no hi ha ningú.

   La Re     Sol
És l´home aquell
    Do        Mim
que no és aquí
        Si7    Mim Mi
que no és enlloc.
   La Re     Sol
És l´home aquell
    Do       Mim
que quan hi és
       Si7   Mim
no ho fa saber.

SOLO:
Do  Si      Mi7(9b) Lam
Fa  Re/Fa#  Sol    Si7

Ell és així, no té a ningú
amb qui compartir la solitud
però li és igual.
Ell balla tot sol, està content
però no ho sap ningú.

És l´home aquell
que no és aquí
que no és enlloc.
És l´home aquell
que quan hi és
no ho fa saber.
Ell morirà
i el seu record
durarà un instant.

Hey la la

Ets tan lluny d´aquí
corres cap al sol
tu et vols escapar
però és que el vent t´empeny enrere.
Tornaràs, per amor
perquè ja res importa
no, no ploris, canta.

Hey la la, hey la la,
està tot dintre teu.
Hey la la, hey la la,
tu no podràs sentir
i així no voldràs fugir.

Ara pots callar
veus les fulles com menteixen
van parlant de tu
diuen que ja no existeixes.
No és veritat, t´estan fent mal
però si ja res importa
no, no pensis, canta.

Hey la la, hey la la,
està tot dintre teu.
Hey la la, hey la la,
tu no podràs sentir
i així no voldràs fugir.

I trobaràs un altre lloc
on les coses poden ser,
per fi les penes marxaran.
I si aconsegueixes escapar
recorda´t de tornar
perquè les pedres ballaran

Català
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no m´escoltis, canta.

Hey la la, hey la la,
està tot dintre teu.
Hey la la, hey la la,
tu no podràs sentir
i així no voldràs fugir.

HEY LA LA

-------------------- HEY LA LA ------------------

Ets tan lluny d´aquí
corres cap al sol
tu et vols escapar
però és que el vent t´empeny enrere.
Tornaràs, per amor
perquè ja res importa

no, no ploris, canta.

Hey la la, hey la la,
està tot dintre teu.
Hey la la, hey la la,
tu no podràs sentir

i així no voldràs fugir.

Ara pots callar
veus les fulles com menteixen
van parlant de tu
diuen que ja no existeixes.
No és veritat, t´estan fent mal
però si ja res importa

no, no pensis, canta.

Hey la la, hey la la,
està tot dintre teu.
Hey la la, hey la la,
tu no podràs sentir

i així no voldràs fugir.

I trobaràs un altre lloc
on les coses poden ser,
per fi les penes marxaran.
I si aconsegueixes escapar
recorda´t de tornar
perquè les pedres ballaran

no m´escoltis, canta.

Hey la la, hey la la,
està tot dintre teu.
Hey la la, hey la la,
tu no podràs sentir

i així no voldràs fugir.

(J. Bardagí – Ll. Alsina)

Català

histories curtes

Històries curtes
(J. Bardagí – Ll. Alsina)

Jo crec en bruixes que es desfan al sol
que maleeixen pares ofuscats.
Per una pruna vestida de dol
amb les mans plenes de somnis trencats.

No fas la cara, no tens perquè
d´alçar les mans al cel.
Veig instruments de pas, gent tremolant de fred
lamento ser tan aprop teu

Això et fa gràcia?
Oh! No, no, no!

Són històries curtes sense cap sentit
que ho consumeixen tot dins el teu cap
reconec que ets jove i que no tens pietat
has tirat la sort dins un forat.
I ara perds, i ara creus
que somies despert, digues:
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Un príncep blau vagant per la ciutat
pregunta si algú ha vist el seu castell.
La gent se´l mira i riuen entre dents
pot ser que ho trobin divertit.

Hi ha un cos de pas que no pot moure els dits
i s´ha trobat enmig dels arguments.
I tu estirat a casa i sense massa traça
has destapat els ulls sense color

Això et fa gràcia?
Oh! No, no, no!

Són històries curtes sense cap sentit
que ho consumeixen tot dins el teu cap
reconec que ets jove i que no tens pietat
has tirat la sort dins un forat
I ara perds, i ara creus
que somies despert, digues:
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Cauen del cel escumosos trossets del meu cap

Camina trista i sense cap consol
sense massa temps per descobrir
que un no té coratge, l´altre no té traça
i el que queda vol saber estimar

Això et fa gràcia?
Oh! No, no, no!

Són històries curtes sense cap sentit
que ho consumeixen tot dins el teu cap
reconec que ets jove i que no tens pietat
has tirat la sort dins un forat
I ara perds, i ara creus
que somies despert. digues:
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA...

Català

Ho tornaria a fer

GLAUCS - Ho tornaria a fer

Amb la mirada en blanc, un nas rajant
i aquella pols vestint un cos inquiet content
com una núvia apunt de dir que sí
va ser un moment preciós com ho era aquell vestit

Català
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Que no fa masses nits fugint d´aquest estiu
anavem descosint per oblidar el mal temps
que la foscor va fent més llarg i espès
va ser tan divertit parlar sense dir res

Que ho tornaria a fer i a fer i a fer
que un any en blanc no mata, si sobrevius
Ho tornaria a fer i a fer i a fer
que un any en blanc no mata, si sobrevius
si sobrevius

Amb el somriure trist sense vestir
lluitant amb la il·lusió que ens va fer perdre-ho tot
és tan desesperant tenir raó
per què no ens van dir res?, i així, no ho haguessim fet

Que fa tres anys quan reiem mai no feiem por
no era tan divertit però almenys deiem que no
potser ho vam fer per oblidar el mal temps
i es que és tan divertit parlar sense dir res

Que ho tornaria a fer i a fer i a fer
que un any en blanc no mata, si sobrevius
Ho tornaria a fer i a fer i a fer
que un any en blanc no mata, si sobrevius

De fet ho torno a fer i a fer i a fer
i a fer
i sobrevius

jo voldria que tot l´any fos com nadal

JO VOLDRIA QUE TOT L´ANY FOS COM NADAL (Jon Bon Jovi) Intro: La Re La Re
La Re           La        Re    Quin dia és avui? És aquell, un cop més?                 La
La/Sol#      Fa#mAquell on la neu cau, els amics fan regals                  Mi   ReI saps que
és el moment                  La   Re  La     Re     Quan escoltes com canten Santa Nit
La      La/Sol#   Fa#mM´agrada escoltar, em sento millor              Mi          Re            Com
si m´escalfés vora el foc. Fa#m            Avui els nens bons obriran els regals       ReQue el
Pare Noel els ha deixat       Fa#m I quan penso que tot demà ja haurà acabat          Re
MiHi ha una cosa que us voldria dir:      La   La/Sol# Fa#m      Mi    Re MiJo voldria que tot
l´any fos com Nadal     La          La/Sol# Fa#m Mi   Re MiSi pogués fer un  sol  desig
realitat      La           Re              La              ReJo voldria que tot l´any hi hagués pau, hi
hagués amor      La   La/Sol# Fa#m      Mi    Re   Mi     La  Re La ReJo voldria que tot l´any
fos com Nadal, de tot cor.Hi havia un nen asegut amb el vell Sr.NoelLi va mirar els ulls i va
preguntar"Tu saps què és la pau al mon?"L´home vell va pensar molt el que havia de
dir"És el millor regal, un que podem donar en cada moment".      La   La/Sol# Fa#m      Mi
Re MiJo voldria que tot l´any fos com Nadal     La          La/Sol# Fa#m Mi   Re MiSi pogués
fer un  sol  desig  realitat      La           Re              La              ReJo voldria que tot l´any hi
hagués pau, hi hagués amor      La   La/Sol# Fa#m      Mi    Re   Mi     La  La7Jo voldria
que tot l´any fos com Nadal, de tot cor.       Re                 Re7És tot tan bonic, i hi ha tantes
llums    La                    La7I tothom sembla ser tan feliç    Si                         ReTot el que
vull, quan tot ja hagi passat             Mi                 Mi7Només vull saber per què no som tot
l´any així.Jo voldria que tot l´any fos com NadalSi pogués fer un sol desig realitatJo voldria
que tot l´any hi hagués pau, hi hagués amor.Jo voldria que tot l´any fos com Nadal, de tot
cor.Re         La  Oh, de tot corRe      La  Bon NadalRe      La  Molt Bon Nadal.LaChristmas
time is here again, Christmas time is here again.Re                            LaChristmas time is
here again, Christmas time is here again.Sim        Mi  Na na na na na na...

Català

jo voldria que tot l´any fos com nadal

Quin dia és avui? És aquell, un cop més?
Aquell on la neu cau, els amics fan regals
saps que és el moment
Quan escoltes com canten Santa Nit
M´agrada escoltar, em sento millor
Com si m´escalfés vora el foc.

Avui els nens bons obriran els regals
Que el Pare Noel els ha deixat
I quan penso que tot demà ja haurà acabat
Hi ha una cosa que us voldria dir:

Jo voldria que tot l´any fos com Nadal
Si pogués fer un sol desig realitat
Jo voldria que tot l´any hi hagués pau, hi hagués amor
Jo voldria que tot l´any fos com Nadal, de tot cor.

Hi havia un nen asegut amb el vell Sr.Noel
Li va mirar els ulls i va preguntar
"Tu saps què és la pau al mon?"
L´home vell va pensar molt el que havia de dir
"És el millor regal, un que podem donar en cada moment".

Jo voldria que tot l´any fos com Nadal
Si pogués fer un sol desig realitat
Jo voldria que tot l´any hi hagués pau, hi hagués amor
Jo voldria que tot l´any fos com Nadal, de tot cor.
És tot tan bonic, i hi ha tantes llums
I tothom sembla ser tan feliç
Tot el que vull, quan tot ja hagi passat
Només vull saber per què no som tot l´any així.

Jo voldria que tot l´any fos com Nadal
Si pogués fer un sol desig realitat
Jo voldria que tot l´any hi hagués pau, hi hagués amor.
Jo voldria que tot l´any fos com Nadal, de tot cor.
Oh, de tot cor
Bon Nadal
Molt Bon Nadal.

Christmas time is here again,
Christmas time is here again.
Christmas time is here again,
Christmas time is here again
......Na na na na na na...

Català

La nit de reis

Re Fa#m
El Desembre és molt fosc,
Sol La7
però les llums fan molt maques les coses.
Re Fa#m
La gent omple els carrers
Sol La7
disfressats semblen bones persones.
Sim Fa#m
Veig els rics empobrir,
Sol Mim
com malgasten la seva misèria
La La7
convertint-la en tendresa.
Re Fa#m
El Desemre és molt llarg
Sol La La7
però el gener sempre truca a la porta.
Re Fa#m
Veig uns nens pel carrer
Sol La7
que no saben que els reis són els pares...
Sim Fa#m
Però tothom no té reis,
Sol Mim

Català
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hi ha qui espera que vinguin els patges
La La7
per tornar-los la vida.

Re Mim
Demano que es quedin,
Sol La
no vull regals
Re Mi La
que em sento massa sol.
Re Mim Sol La
Que no dormiré vull estar despert
Sol La Re
per veure si estan bé.

Re Fa#m
Estaré més tranquil
Sol La7
quan la droga comenci a fer efecte;
Re Fa#m
No és la droga el que vull
Sol La7
el que vull no es pot pendre amb recepta.
Sim Fa#m
Ja estic fart d&#8217;esperar
Sol Mim
aquesta vida m&#8217;ha maltractat massa,
La La7
m&#8217;han fet gran tan depressa.

Demano que es quedin...

Re Fa#m
El gener és molt injust
Sol La7
hi ha dinars on tothom és a taula.
Re Fa#m
Però a mi els llums del carrer,
Sol La7
m&#8217;il·luminen la casa tan fosca,
Sim Fa#m
ja estic fart d&#8217;esperar
Sol Mim
tancaré aquesta puta finestra;
La La7
que el nadal no m&#8217;agrada...

Demano que es quedin...

Lucy

MI

        LA      RE     MI
Ella et vol fer despertar
        LA    RE     MI
deformant la realitat.
        fa#m           MI
Ella et busca a dintre teu
      RE       MI  LA MI
si la pots fer caminar.

Ella inventa un color nou
t´enlluerna un dia més
viatjant a un món distant
ella et pot fer despertar.

fa#m     SI              MI
Mires la lluna un altre cop
                               fa#m

Català

somriu perquè no vol deixar-te estar.
           SI
I tu ja no saps pensar
      RE           MI
t´és igual, t´és igual.

Ella ja no pot parar
no la vénen a buscar.
Ella vol un altre sol
en un món ple de colors.

Ella et vol fer rebentar
destruir-te a poc a poc
tornaràs a viatjar
ella et vol fer despertar.

Mires la lluna un altre cop
somriu perquè no vol deixar-te estar.
I tu ja no saps pensar
t´és igual, t´és igual.

LA  SI7 RE7           MI7
Ah, ah, ah!! Els teus ulls són de cristall (4 cops)

Ella et vol fer despertar
deformant la realitat.
Ella et busca dintre teu
ella et vol fer rebentar.

Mires la lluna un altre cop
somriu perquè no vol deixar-te estar.
I tu ja no saps pensar
t´és igual, t´és igual.

        RE    MI   LA  RE  MI
Lucy et vol fer despertar, ah, ah, ah...

Mai més

Com és la llum que hem trepitjat,
com és el sol.
Et faig costat esmicolant records per tu
Per tu

Jugant d’esquenes a un mon confós
Recels d’un cor que a poc a poc vaig estimant
Son moltes nits sentint els udols d’aquells infants
i et dic que vull deixar de jugar per ser estimat.
Hi ha molts estels per escollir, tu el vas trobar,
i ara jo vull cosir el teu cor, amb un didal

No pots entendre el que a passat,
m’estic fent gran,
i els anys ens passen per igual,
no puc ser un nen.

No et vull borrar dels meus records,
tot és estrany,
vaig ensenyar tots els camins
però ells van canviant,
no és mala nit per fer-nos grans i descobrir
que el meu desig es ser a prop teu
no puc ser un nen,
per fi els teus llavis son didals.

Català

Miralls trencats

GLAUCS - Miralls trencats

un que té un troç de cor trencat
l´altre el guarda ben amagat
hi han moments que no vull patir
però l´amistat pot ser tot el que tu vols

un moment que el vull fer durar

Català
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sense pressa per oblidar
hi han moments per poder fingir
que l´amistat pot ser tot el que hem trobat

són il·lusions del cap
però són miralls trencats
són il·lusions del cap
que sempre es mantindran

com ulls com un sol
fixa un moment amb tu
iaiaiaiaia
iaiaiaiaia

ell capaç de seguir el teu joc
m´has fet mal però no ho puc cambiar
jo no vull que tot quedi així
però l´amistat pot ser tot el que hem  perdut

són il·lusions del cap
però són miralls trencats
són il·lusions del cap
que sempre es mantindran

com ulls com un sol
fixa un moment amb tu
iaiaiaiaia
iaiaiaiaia

i tanques portes que no semblen ser importants

iaiaiaiaia
iaiaiaiaia

són il·lusions del cap
però són miralls trencats
són il·lusions del cap
que sempre es mantindran

com ulls com un sol
fixa un moment amb tu

són il·lusions del cap
però són miralls trencats
són il·lusions del cap
però són miralls trencats

No és per tu

Has guardat la tendresa d´un infant
Barrejada amb un esguard amb té el cor robat
He buscat les senyals que m´has deixat
Per entendre el meu consol que és ple de buit
Vull canviar no és per tu et dic adéu
Caminant retrobant el meu passat
Les paraules que he esborrat és temps perdut
Has jugat, no semblà massa important
El creuar-te en un camí, que no és el teu
Em fas por no és per tu et dic adéu
Jo vull oblidar el meu passat, lluny de mi
Tot és recent per començar
Creuas el cel encordassant
Ets prou avall, blau de cristall
Coneixent un reflexa diferent
Que descriu masses veritats que em oblidat
Hem canviat els costums que ens hem creat
Hem seguit sense bondat però fen-se mal
T´ho vull dir, no és per tu et dic adéu
Tot és recent per començar
Creues el cel encordassant, ets prou avall
Vull canviar no és per tu et dic adéu
Em fas por no és per tu et dic adéu
T´ho vull dir no és per tu et dic adéu

Català

No importa

RE       MI    SOL
Avui tot canviarà
                  LA
faré que tot vagi bé.
RE         MI     SOL
No puc deixar escapar
                LA
aquesta oportunitat.

                   sim
Estic segur que el temps
            MI               sim
pot fer-nos molt millors, ho sé
        MI                 SOL
avui he vist néixer un nou jo
             LA
potser m´equivoco...

Et vull sentir parlar
i desitjo veure´t feliç.
Ja res no pot fallar
no patiré per res
tu estàs aquí per mi.
No tinc res a amagar, ho sé
el futur és el que estimo més
el passat s´oblida.

RE   SOL
No importa
RE          LA       RE      SOL     (SOL MI LA DO#)
si tu no et vols quedar, no importa.
RE    SOL
No importa.
RE         LA      RE       SOL      (SOL MI LA DO#)
Millor que sigui així, no importa.

I res no canviarà
si sempre tot és igual.
Avui sóc tan feliç
demà potser moriré.
Ja no aguanto més
el món pot viure sense tu
el món em tempta a descobrir
però no tinc cap pressa.

No importa
si tu no et vols quedar, no importa.
No importa.
Millor que sigui així, no importa.

sim       MI
Estic tan bé així
sim         MI         SOL
tu saps que tot és diferent
         LA       SOL
potser això és un somni
       LA     SOL
potser no t´importi
        LA
però jo sóc igual que tu.

No importa
si tu no et vols quedar, no importa.
No importa.
Millor que sigui així , no importa.

Català

No sabria dir-te el que és pitjor

Si, abans mentres pensava amb tu
ens hem creuat i no m´has vist
putser tenies pressa per arribar a algun lloc
on no m´havien convidat.
Quan més tard em veus jo soc feliç
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i tot ja sembla anar millor
em penso que putser soc jo l´estrany
pk a vegades no ho entenc...
Què m´estàs fent...!!!

I ara em veus
i ara no hi ets
i ara te´n rius de mi
i ara no saps
i ara no vols
i ara m´ho dónes tot
com després m´ho treus
i no sabria dir-te el que és pitjor...tenir-te o no

Què!, dig´am només el que vols de mi
pk m´estàs utilitzant
no entenc com és k vens i després te´n vas
com si el k fem no t´importés
però amb la sort que tinc no et vull dir res
mentres ens veiem de tant en tanr
de fet tot el que intento és trobar el moment
per fer-te entendre el que no entenc...
k m´estàs fent...!

I ara em veus
i ara no hi ets
i ara te´n rius de mi
i ara no saps
i ara no vols
i ara m´ho dónes tot
com després m´ho treus
i no sabria dir-te el que és pitjor...tenir-te o no

Si, abans mentre´s somniava amb tu
he obert els ulls i no t´he vist
serà que te n´has anat per no dir-me res
o alomillor arribaves tard...
però la veritat et dic que més igual
els 2 sabem k tornarem
després de tot, és fàcil seguir-te el joc
només no cal entendre res, no pensar res...

I ara em veus
i ara no hi ets
i ara te´n rius de mi
i ara no saps
i ara no vols
i ara m´ho dónes tot
com després m´ho treus
i no sabria dir-te el que és pitjor...tenir-te o no

No sabria dir-te el que és pitjor

Si, abans mentres pensava amb tu
ens hem creuat i no m´has vist
putser tenies pressa per arribar a algun lloc
on no m´havien convidat.
Quan més tard em veus jo soc feliç
i tot ja sembla anar millor
em penso que putser soc jo l´estrany
pk a vegades no ho entenc...
Què m´estàs fent...!!!

I ara em veus
i ara no hi ets
i ara te´n rius de mi
i ara no saps
i ara no vols
i ara m´ho dónes tot
com després m´ho treus
i no sabria dir-te el que és pitjor...tenir-te o no

Què!, dig´am només el que vols de mi
pk m´estàs utilitzant

Català

no entenc com és k vens i després te´n vas
com si el k fem no t´importés
però amb la sort que tinc no et vull dir res
mentres ens veiem de tant en tanr
de fet tot el que intento és trobar el moment
per fer-te entendre el que no entenc...
k m´estàs fent...!

I ara em veus
i ara no hi ets
i ara te´n rius de mi
i ara no saps
i ara no vols
i ara m´ho dónes tot
com després m´ho treus
i no sabria dir-te el que és pitjor...tenir-te o no

Si, abans mentre´s somniava amb tu
he obert els ulls i no t´he vist
serà que te n´has anat per no dir-me res
o alomillor arribaves tard...
però la veritat et dic que més igual
els 2 sabem k tornarem
després de tot, és fàcil seguir-te el joc
només no cal entendre res, no pensar res...

I ara em veus
i ara no hi ets
i ara te´n rius de mi
i ara no saps
i ara no vols
i ara m´ho dónes tot
com després m´ho treus
i no sabria dir-te el que és pitjor...tenir-te o no

Quan comença el final

Intro
Do#m Do#m Do#m Do#m      x4
Do#m Do#m Do#m Do#m Sol#m Sol#m Sol#m Sol#m    x2

Do#m        Sol#
La llum m´envolta
    Do#m           Sol#
m´aixeco sense pressa
Do#m          Sol#
el sol truca a la porta
    Do3m             Sol#
per dir que ja és de dia.
La         Sol#
El cap em roda,
La                 Sol#
em sembla que he venut la vida
  Do#m   La     Fa#    Sol#
només és un mal dia.

Ahir em vaig perdre als núvols
rient quan no es podia
només recordo
un petit trosset de vida.
Creuaré els braços
i riuré d´això si mai desperto
però crec que no és un somni.

   Do#m    Si            La       Sol#
Em perdo i sento que mai més tornaré,
     Do#m    Si          La         Sol#
no hi ha sortida quan comença el final.
   Do#m  Si            La         Sol#
Voldria  creure que aviat trobaré un

   La           Sol#
record o una paraula
La                   Sol#   Fa#7
per veure-ho tot un pèl més clar.

El temps em passa
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les hores se´m fan llargues.
M´assec a terra
veig com la gent em mira.
Dos nens somriuen
i veig dos mares com em criden
només és un mal dia.

Em perdo i sento que mai més tornaré,
no hi ha sortida quan comença el final.
Voldria creure que aviat trobaré un
record o una paraula
per veure-ho tot un pèl més clar.

Sol#       Do#m
Oh... perdoneu-me però
       La             Mi
aquest món és de mentida.

Organijo de la feria: Sol#  Do#m  La  Mi

Solo: Do#m  Sol#  Do#m  Sol#  Do#m  Sol#
       Do#m  Sol#  La  Sol#  La  Sol#

Em perdo i sento que mai més tornaré,
no hi ha sortida quan comença el final.
Voldria creure que aviat trobaré un
record o una paraula
per veure-ho tot un pèl més clar.

quan no hi ets

quan no hi ets les altres coses no m´importen,
però no ignoro que els meus somnis no es compleixen
quans més dies passen més difícil sembla
mentres jo et vaig esperant,
i els records que em fan somriure
se´n van amb tu,
maltractant el present i el futur,
tu saps que no m´importa seguir esperant per només un moment d´estimar
quan no hi ets et busco i no et trobu el camí,
que intenta apropar-me una mica més a tu
( una mica més a tu... )
Quan no hi ets tinc por que el temps ja no em recordi
i que els teus records s´oblidin d´aquell somni,
el teu silenci forma part d´aquesta història
(uhmm..)
i la nit de cop ens marxa
i el sol il·lumina l´adéu d´una pobre il·lució
i tu saps que no m´importa seguir esperant per només un moment d´estimar,
quan no hi ets et busco i no et trobo el camí
que intenta apropar-me una mica més a tu ( una mica més a tu... )

Català

quan no hi ets

"Quan no hi ets les altres coses no m´importen,
però no ignoro que els meus somnis no es compleixen.
Quants més dies passen, més difícil sembla
mentres jo et vaig esperant.
I els records que em fan somriure
se´n van amb tu,
maltractant el present i el futur.
I tu saps que no m´importa seguir esperant, per només un moment d´estimar.

Quan no hi ets et busco i no et trobo al camí,
que intenta apropar-me una mica més a tu.
Una mica més a tu.

Quan no hi ets tinc por que el temps ja no em recordi

Català

i que els teus records s´oblidin d´aquell somni.
El teu silenci forma part d´aquesta història

I la nit de cop ens marxa
i el sol il·lumina l´adéu d´una pobre il·lusió.

I tu saps que no m´importa seguir esperant per només un moment d´estimar.
Quan no hi ets et busco i no et trobo al camí,
que intenta apropar-me una mica més a tu.
Una mica més a tu."

Quan somrius

Intro: Do FaM7 Do (x2)

Do            Fa              Do  FaM7 Do
Ara que la nit s´ha fet més llarga
Lam          Sol          Do           Fa
Ara que les fulles ballen danses al racó
Lam              Sol   Fa      Do FaM7 Do
Ara que els carrers estan de festa
Lam            Sol           Fa
Avui que la fred du tants records.

Fa       Sol           Do  Lam
Ara que sobren les paraules
Fa          Sol            Do  Lam
Ara que el vent bufa tant fort
Fa                  Sol          Do              Fa
Avui que no em fa falta veure´t, ni tan sols parlar
Rem7                         Sol
Per saber que estàs al meu costat

     Lam           Sol
És Nadal al meu cor
          Fa              Do
Quan somrius content de veure´m
         Lam            Fa
Quan la nit es fa més freda
          Sol          Do
Quan t´abraces al meu cos
      La             Sol
I les llums de colors
       Fa          Do
Mil·luminen nit i dia
       Lam            Fa
Les encens amb el somriure
          Sol           Do
Quan em parles amb el cor.

Instrumental: Lam Sol Fa Do Lam Fa Sol Do

És el buit que deixes quan t´aixeques
És el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú
Són petits detalls tot el que em queda
Com queda al jersei un cabell llarg.
Vas dir que mai més tornaries
El temps pacient ha anar passant
Qui havia de dir que avui estaries esperant
Que ens trobéssim junts al teu costat.

És Nadal al teu cor
Quan somric content de veure´t
Quan la nit es fa més neta
Quan m´abraço al teu cos.
I les llums de colors
M´il·luminen nit i dia
Les encén el teu somriure
Quan et parlo amb el cor.
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Instrumental: Lam Sol Fa Do Lam Fa Sol Do (x2)

Final: Do FaM7 Do (x2)

QUAN SOMRIUS

QUAN SOMRIUS

Intro: Do FaM7 Do (x2)

Do Fa Do FaM7 Do
Ara que la nit s’ha fet més llarga
Lam Sol Do Fa
Ara que les fulles ballen danses al racó
Lam Sol Fa Do FaM7 Do
Ara que els carrers estan de festa
Lam Sol Fa
Avui que la fred du tants records.

Fa Sol Do Lam
Ara que sobren les paraules
Fa Sol Do Lam
Ara que el vent bufa tant fort
Fa Sol Do Fa
Avui que no em fa falta veure’t, ni tan sols parlar
Rem7 Sol
Per saber que estàs al meu costat

Lam Sol
És Nadal al meu cor
Fa Do
Quan somrius content de veure’m
Lam Fa
Quan la nit es fa més freda
Sol Do
Quan t’abraces al meu cos
La Sol
I les llums de colors
Fa Do
M’il•luminen nit i dia
Lam Fa
Les encens amb el somriure
Sol Do
Quan em parles amb el cor.

Instrumental: Lam Sol Fa Do Lam Fa Sol Do

Do Fa Do FaM7 Do
És el buit que deixes quan t’aixeques
Lam Sol Do Fa
És el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú
Lam Sol Fa Do FaM7 Do
Són petits detalls tot el que em queda
Lam Sol Fa
Com queda al jersei un cabell llarg.

Fa Sol Do Lam
Vas dir que mai més tornaries
Fa Sol Do Lam
El temps pacient ha anar passant

Fa sol Do Fa
Qui havia de dir que avui estaries esperant
Rem7 Sol
Que ens trobéssim junts al teu costat.

Català

Lam Sol
És Nadal al teu cor
Fa Do
Quan somric content de veure’t
Lam Fa
Quan la nit es fa més neta
Sol Do
Quan m’abraço al teu cos.
La Sol
I les llums de colors
Fa Do
M’il•luminen nit i dia
Lam Fa
Les encén el teu somriure
Sol Do
Quan et parlo amb el cor.

Instrumental: Lam Sol Fa Do Lam Fa Sol Do (x2)

Fa Sol Do Lam
El temps pacient ha anar passant

Fa sol Do Fa
Qui havia de dir que avui estaries esperant
Rem7 Sol
Que ens trobéssim junts al teu costat.

Lam Sol
És Nadal al teu cor
Fa Do
Quan somric content de veure’t
Lam Fa
Quan la nit es fa més neta
Sol Do
Quan m’abraço al teu cos.
La Sol
I les llums de colors
Fa Do
M’il•luminen nit i dia
Lam Fa
Les encén el teu somriure
Sol Do
Quan et parlo amb el cor.

Instrumental: Lam Sol Fa Do Lam Fa Sol Do (x2)

Final: Do FaM7 Do (x2)

sense tramp ani cartró

Et demano que creguis en mi
vull demostrar-te el que sento per tu
jo deixaré que m´entenguis
intentaré que veguis com sóc
que el que jo busco és el mateix de tu
si els dos volem estimar-nos...
Escolta el meu cor com batega
sense trampa ni cartró...
que jo no vull res més que poder estimar-te
i es que tu em fas viure.
Vull abraçar-te
però a cada passa que faig m´allunyo un pèl més de tu...

I podríem tornar a començar
sentir les coses, tornar a compartir
el que fa un temps va ser nostre
i així sabrem que no hi ha res millor
que despertar-nos junts un altre cop
i es que el que ara és meu serà nostre...
I escolta el meu  cor com bateg
sense trampa ni cartró...
que jo no vull res més que poder estimar-te...
i es que tu em fas viure.
Vull abraçar-te
però a cada passa que faig m´allunyo un pèl més de tu...
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Si no fos que mai

Si no fos que mai, no he tingut que fugir
i he tingut que dormir mai amb els ulls oberts
ho veuria tot molt més macu i lloent
i voldria ballar amb tu sota els set cels.

Si no fos que avui ja he deixat de patir
tot seria tant lluny i ho veuria tant fosc
però és que ara el món brilla i jo torno a mirar
dibuixem-ho tot que no ho vull oblidar.

Perquè ara és un bon moment,
tants colors pel meu voltant,
que s´ha d´aprofitar el moment,
tants colors pel meu voltant.

Si no fos que avui no em fa falta fingir
parlaria amb por i amb el cap mig baixat
però és que ara sóc lliure i això em fa plorar
quan la lluna em riu i em diu que vol ballar.

Si no fos que mai t´he tingut que mentir
ho seria molt fàcil parlar-te de mi
però tu no em coneixes ni saps escoltar
no dibuixis res per si em vols oblidar.

Però és que ara és un bon moment,
tants colors pel meu voltant,
que s´ha d´aprofitar el moment,
tants colors pel meu voltant.

Perquè ara és un bon moment,
tants colors pel meu voltant,
que s´ha d´aprofitar el moment,
tants colors pel meu voltant.

Si no fos que mai...
Si no fos que mai...
Si no fos que mai...
Si no fos que mai...
Si no fos que mai...

Català

Si vols venir

Parle’m a l’orella i digue’m que ens està pasant,
digue’m que la vida és maca i que no té fet mal.
Parle’m a l’orella i digue’m a que estem jugant,
digue’m que m’odies tant que mai em faras mal.
Vull entendre-ho tot i sentir-me bé per ultim cop,
parle’m a l’orella i parlem que s’esta fent tard.

Poden pasar els anys pero jo sé que tot segueix igual.
Veig que a plogut molt però la pluja no ens a mullat prou.
Se que em vols parlar, des d’aquí t’estic sentint plorar.
Vull sentir-te amb mi però els teus deus ens estan separant.

T’esperaré,si vols, allà on ningú no pugui fer-te mai cap mal, si vols venir.
Tesperaré ,si vols, allà on ningú no pugui fer-te mai cap mal, si vols venir.

Parle’m a l’orella i digue’m que no vols patir,
digue’m qe no estas cançada i que  no et vols morir.
Parle’m a l´orella i diguem que vols fugir amb mi,
digue’m que m´estimes tant que mai em faras mal.

Vull que obris la porta i recordis que no soc dolent.
Parle’m a l’orella , parle’m que no em senti sol.

T’esperaré, si vols, allà on ningú no pugui fer-te mai cap mal,
si vols venir.

Català

T’esperaré, si vols, segur que trobarem un lloc on estar sols,
si vols venir.

Sota la creu

Música: Sol Do Re (x4)

Sol       Do     Re
   Surt a passejar,
Sol       Do        Re
   sembla que plourà;
Sol       Do        Re
   veu un raig de llum,
                     Sol Do Re
   un raig de llibertat.

Mim         Sim
   L´arc de Sant Martí,
Mim        Do     Sol
   avui no sortirà,
        La          Re
   restarà al teu cap.

Sol       Do          Re
   Sempre s´ho creu tot,
Sol         Do       Re
   i tot no és veritat;
Sol       Do       Re
   és com fer l´amor,
                        Sol Do Re
   sota els ulls d´un sant.

Mim        Sim
   S´ho va creure tot
Mim            De      Sol
   però és que les mentides,
         La         Re
   són altres veritats.

Do                    Sol
   I et vestiràs de dol
Lam                   Re
   i ploraràs sota la creu.
Do                    Sol
   I et vestiràs de dol
Lam                         Re Do Sol Re
   per fer d´un boig un innocent.

Música: Sol Do Re (x2)

L´han vestit de blanc,
però no han tancat les mans;
l´amor no és important
quan tens els ulls tapats.
Tots els vents del món
es van trobar bufant
dins el seu cap.

I et vestiràs de dol
i ploraràs sota la creu.
I et vestiràs de dol
per fer d´un boig un innocent.
I et vestiràs de dol
i ploraràs sota la creu.
I et vestiràs de dol
per fer d´un boig un innocent
per fer d´un boig un innocent.

Solo: Mim Sim Mim Sim Do Sol La Re Do
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                    Sol       Do        Re
I et vestiras de dol (Et vestiras de dol)
                  Sol       Do        Re
Et vestiras de dol (Et vestiras de dol)...

Tantes nits

Ell estava sol tapat pels plors
calmat per aquell dolor
de tants moments.
Era tan confús tot aquell món
va entendre-ho malament
no era conscient.

Mentre ell feia cançons
per fer-la seva
tot s´allunyava, tot es trencava
ell es quedava, la nit plorava
ella se n´anava, no l´avisava.

Van obrir el seu cor,
mirant el cel
jurant-se eternament
el seu amor,
van cremar els records
i els mals moments
canviant a poc a poc
els sentiments.

Però aquell cel que
tantes nits va ser el reflex
de les mirades, ara cridava
ell l´estimava, la nit plorava
ella ho mirava, ell s´enfonsava.

Els dies fan créixer la por
però això no espanta
i ara estic sol menjant-me
els plors tragant records...

Mentre jo vaig fent
cançons per tornar enrere
tot es refreda
res no s´oblida
no entenc la vida
la nit somia, la nit plorava,
la nit s´acaba.

Català

Un pèl més gran

MI  MI7 MI6 MI10 MI

LA
Però la veritat t´importa?
                          MI7
si no et farà res més que mal.
LA
Els fets no són paraules
                              MI7
no et creguis tot el que et diran.
SI        LA           MI
Si formes part del meu voltant
SI            LA
doncs no t´ho pensis,
          MI
vine, amb mi.
                SOL       RE
Però et dic que ja m´és igual

Català

       DO       RE
si et quedes o marxes
            SOL        RE
si em dius adéu o te´n vas
   DO        RE
jo no aniré a buscar-te
  SOL       RE
i ja m´és igual
      DO          RE
si em parles o si calles
             SOL           RE
perquè si em dius que t´en vas
   lam            SI
jo sempre et podré dir
                mim rem do#m dom sim
que tinguis sort.

Tot i que tots m´enganyen
sé en tot moment qui està mentint.
El meu cor és de marbre
però poc a poc es a partint.
Fugirem junts, dissimulant
però no et prometo ser especial.
Si no m´importa fer cap mal
ja no m´importa fer-te mal.
Tu saps que ja m´és igual
si et quedes o marxes
si em dius adéu o te´n vas
jo no aniré a buscar-te
i ja m´és igual
si em parles o si calles
perquè si em dius que t´en vàs
jo sempre et podré dir
que tinguis sort.

Mentre tothom m´ignora
jo intento fer-me un pèl més gran.
I la gent es mor de ràbia.
Tots plens de merda fins a dalt.
Fugirem junts, dissimulant
però no et prometo ser especial.
Si no m´importa fer cap mal
ja no m´importa fer-te mal.

Glissando

Cel.lulosa

Miro el cel des de casa
ple de núvols blancs passejant.
L´un és fort i compacte,
l´altre és fràgil i transparent.

De lluny apareixen
i fan formes molt estranyes
i se´n van
lluny amb el vent...
Estimbats es barreges
amb l´estol lluent de llampecs.

Ara el fort és de vidre
i el més fràgil creix molt i molt, immens...

De lluny apareixen
fent senyals volàtils,
s´amunteguen,
passen tots i se´n van lluny
amb el vent...

Voldria anar ben amunt,
voldria veure la llum.
Cada llamp és una espasa,
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cada espasa trona per tot el cel
i s´apaga.
Els carrers ja són ben mullats.

Detour à Délémont

Mmm... tot és tant distret, distant.
Mmm... envoltat pel fred.
Mmmil dies.

Deixa´m sortir, vull fugir d´aquí.
Deixa´m marxar, no puc esperar.
Deixa´m sortir...

Mmm... tot és tant semblant, igual.
Mmm... Va passant l´hivern.
Mmmil dies.

Deixa´m sortir, vull fugir d´aquí.
Deixa´m marxar, no puc esperar.
Deixa´m sortir...

Me´n vaig sol a un poble sol.
Délémont on ningú parla de res.
Massa fred...

Deixa´m sortir, vull fugir d´aquí.
Deixa´m marxar, no puc esperar.
Deixa´m sortir...

Català

En un instant

Ara que ningú m´espera
Entraré volant com sempre
No podran saber com penso
Ni tant sols com he arribat

No diré pas cap mentida
I en faré del món un llibre
Buscaré la sort per tot arreu.

No puc creure en nits avorrides
Sinó hores plenes de vida
Un lloc on poder escriure i pensar...

En un instant, la lluna he buscat
Per cridar tot sol, només vull això.
Busco pel temps, el meu moment.
M´oblido del món i tempto la sort.

Creuaré el mar buscant-te
Tiraré el timó a l´aigua
I esperaré un corrent que em porti
On tu estaràs.

Pensaré en tu cada dia
Perquè res pot ser més fort
Em passaré el dia mirant-te.

No puc creure en nits avorrides
Sinó hores plenes de vida
Un lloc on poder escriure i pensar...

Català

He d´escriure

He d´escriure uns mots perfectes.
Les paraules són objectes
D´una operació sensibilitat.

Vull pensar que tot i el repte
No és res més que una altra lletra
Per poder pensar amb tranquil·litat

Podria escriure amb calma
Tot el que tens que m´agrada
No n´hi hauria prou en tot un any.

Podria potser buscar-me
Hores per només mirar-te
Quan més penso en tú
Més em sento....immortal.

Veig els dies com històries
On tothom té versions noves
D´unes realitats transcendentals.

Puc parlar amb tu tantes hores
De tants temes i de coses
Que amb ningú més no puc discutir.
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Mimètics

Els ulls em ploren.
El teu sol brilla diferent.
Tot just m´adono que ets a prop i em piques l´ullet.

No vull ni puc pas dormir
i em moro de son.

Els ulls se´m clouen quan de lluny em fas un petó.
El cor em tremola quan em dius que ens veurem demà i demà passat.

No vull ni puc pas dormir
i em moro de son.
Si em deixes ´nirem de bracet
protegits sota el paraigües.
Si vols t´enfilo a coll i be
protegits sota la boira.

Els ulls m´ensenyen el perill que no tornis més.
Les mans em destorben.
Mai no sé si ensopegaré o me´n sortiré.

No vull ni puc pas dormir
i em moro de son.
Massa pors i massa no dir res.
Massa espai i temps perdut.

Català

Superherois

Sóc tan fràgil tot intentant desprendre´m d´aquell delit.
Impossible de transformar,
no m´ho puc treure del cap.

M´abraçaves ben fort mebtre em deies:
-No passa res, mentre em deies no passa res.
Vam ser els únics superherois dins d´un somni
instantani
il·lusori
i que fàcil confondre
i difícil definir-se.

És inútil dissimular amb tu.

M´abraçaves ben fort mebtre em deies:
-No passa res, mentre em deies no passa res.
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Tornassolat

Tot aquest soroll del meu voltant
sento que trontolla dinsd el cap
i no em deixa lloc per tu.

Desitjo tant fugir d´aquest soroll.
Contagia´m el silenci.

Si em mires jo sono.
Si et miro m´escolto.

El so de les passes s´ha fet sord.
El so de les fulles és opac.
No conec el so del mar.

Desitjo tant fugir d´aquest soroll.
Contagia´m el silenci.

Si em mires jo sono.
Si et miro m´escolto.

Ara invento el so subtil del món,
m´acompanya dins del cor.
Ja només em queda per sentir
el so de la teva veu.
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tornassolat

tornassolat - glissando

mim Sol
Tot aquest soroll del meu voltant
mim Sol
sento que trontolla dins, del cap
lam lam
i no em deixa lloc per tu.

Do mim lam
Desitjo tant fugir d´aquest soroll.
mim
Contagia´m el silenci.

Re sim fa#m
Si em mires jo sono.
Re sim fa#m
Si et miro m´escolto.

lam mim Sol
El so de les passes s´ha fet sord.
mim Sol
El so de les fulles és opac.
lam lam
No conec el so del mar.

Do mim lam
Desitjo tant fugir d´aquest soroll.
mim
Contagia´m el silenci.

Re sim fa#m
Si em mires jo sono.
Re sim fa#m
Si et miro m´escolto.

lam mim Sol
Ara invento el so subtil del món,
mim Re
m´acompanya dins del cor.
mim Sol
Ja només em queda per sentir
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lam mim
el so de la teva veu.

Umbilical

aquest lloc és per mi del tot desconegut,
enigmàtic i trist no sembla pas que em vegi aquí,
i em sorpren taaaaaaaaaant... que el torno a mirar,
per si de cas, veies visions i ell no no es mou,
i em ve de nou fins que dic prou.
si m´hi apropo em fa por q em deixi d´agradar
des de lluny és preciós i em tempta fins mullar-me el cos,
i em sorpren taaaaaaaaant... que el torno a mirar,
 per si de cas veies visions i ell no es mou
i em ve de nou fins que dic prou
cada cop q puc ho deso tot,
prou! tinc la dèria d´amagar-ho tot,
de puntetes m´hi acosto sola,
no voldria que fos mentida,
cada cop que puc ho deso tot...
prou! tinc la dèria d´amagar-ho tot...

Català

Una història més

Vull una història més
Un conte d´aquells
Que no s´obliden amb el temps

Una altra veritat
Coberta d´engany
Una història digne d´admirar.

Vull sentir la màgia de la veu
Posar a tremolar la meva pell
Notar que l´alè se´m posa fred.

Shala....

Crec en les il·lusions
Carrers sense fons
Onades de mots que esquitxen el món

La vida ha posat
Fantasmes barats
Productes que el cap ha alimentat

Si el món és la farsa jo l´actor
El dia s´aixeca com un teló
Avui canviaré aquesta funció.

Català

Good Charlotte

Hold on

This world, this world is cold
but you don’t, you don’t have to go
you’re feeling sad, you’re feeling lonely
and no one seems to care

your mother’s gone, and your father hits you this pain you cannot bare
but we all bleed the same way as you do
we all have the same things to go through
hold on..... if you feel like letting go

Anglès
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hold on...... it gets better than you know
your days, you say they’re way too long
and your nights, you can’t sleep at all
hold on
and you’re not sure what you’re waiting for
but you don’t want to no more
and you’re not sure what you’re looking for
but you don’t want to no more
but we all bleed the same way as you do
and we all have the same things to go through
hold on..... if you feel like letting go
hold on......

My bloody valentine

Oh my love,
Please don´t cry
I´ll wash my bloody hands
And we´ll start a new life
I ripped out his throat
And called you on the telephone
To take off my disguise
Just in time to here you cry
When you,
You mourn the death of your bloody valentine
The night he died
You mourned the death of your bloody valentine
One last time
Singing, oh my love,
Please don´t cry
I´ll wash my bloody hands
And we´ll start a new life
I don´t know much at all,
I don´t know wrong from right
All I know is I that love you tonight
There was....
Police and flashing lights
The rain came down so hard that night
The headlines read "A Lover Died"
No tell- tale heart was left to find
When you,
You mourn the death of your bloody valentine
The night he died
You mourned the death of your bloody valentine
One last time
Singing, oh my love,
Please don´t cry
I´ll wash my bloody hands
And we´ll start a new life
I don´t know much at all,
I don´t know wrong from right
All I know is that I love you tonight
Tonight...
He dropped you off
I followed him home
Then I stood outside his bedroom window
Standing over him
He begged me not to do
What I knew I had to do
´Cause I´m so in love with you
Oh my love, please don´t cry
I´ll wash my bloody hands
And we´ll start a new life
I don´t know much at all,
I don´t know wrong from right
All I know is that I love you
Tonight....
Tonight!.....

Anglès

My bloody valentine

Oh, my love
Please don´t cry
I´ll wash my bloody hands and
We´ll start a new life

I ripped out
His throat
And called you on the telephone
To take off
My disguise
Just in time to hear you cry when you...

You mourn the death of your bloody valentine
The night he died
You mourn the death of your bloody valentine
One last time

Singin´...

Oh, my love
Please don´t cry
I´ll wash my bloody hands and
We´ll start a new life
I don´t know much at all
I don´t know wrong from right
All I know is that I love you tonight

There was
Police and
Flashing lights
The rain came down so hard that night and the
Headlines read
A lover died
No tell-tale heart was left to find when you...

You mourn the death of your bloody valentine
The night he died
You mourn the death of your bloody valentine
One last time

Singin´...

Oh, my love
Please don´t cry
I´ll wash my bloody hands and
We´ll start a new life
I don´t know much at all
I don´t know wrong from right
All I know is that I love you tonight

Tonight

He dropped you off, I followed him home
Then I stood outside his bedroom window
Standing over him, he begged me not to do
butt I knew I had to do cause I´m so in love with you

Oh, my love
Please don´t cry
I´ll wash my bloody hands and
We´ll start a new life
I don´t know much at all
I don´t know wrong from right
All I know is that I love you tonight
Tonight

Anglès

Predictable

Something isn´t right
I can feel it again feel it again
This isn´t the first time
That you left me waiting
Sad excuses and false hopes high
I saw this coming still I don´t know why

Anglès
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I let you in

I knew it all along
You´re so predictable
I knew something would go wrong (something´s always wrong)
So you don´t have to call
Or say anything at all
You´re so predictable (so predictable)

So take your empty words your broken promises
And all the time you stole cause I am done with this
I can give it away give it away
I´m doin everything I should of
And now I´m makin a change
I´m living the day
I´m giving back what you gave me
I don´t need anything

I knew it all along
You´re so predictable
I knew something would go wrong (something´s always wrong)
So you don´t have to call
Or say anything at all
You´re so predictable (so predictable)

(shouted)
Everywhere I go
Everyone I meet
Every time I try to fall in love
They all want to know why I´m so broken
Why am I so cold?
Why I´m so hard inside?
Why am I scared?
What am I afraid of?
I don´t even know
This story´s never had an end
I´ve been waiting
I´ve been searching
I´ve been hoping
I´ve been dreaming you would come back
But I know the ending of this story
You´re never coming back
Never..never..never..never..........

I knew it all along
You´re so predictable
I knew something would go wrong (something´s always wrong)
So you don´t have to call
Or say anything at all
You´re so predictable (so predictable)

Everywhere I go for the rest of my life (so predictable)
Everyone that I love
Everyone I care about
They´re all gonna wanna know what´s wrong with me (so predictable)
And I know what it is
I´m ending this right now...

Riot Girl

She´s got tattoos and piercings she likes minor threat,
she likes social distortion
My girl´s a hot girl a hood rat who needs an attitude adjustment Christina, wouldn´t wanna
meet her she hates you Britney, so you better run for cover

My girl´s a hot girl a riot girl,
and she´s angry at the world

Emergency call 911
She´s pissed off at everyone
Police, Rescue, FBI
She wants a riot,
She wants a riot

Anglès

And everywhere we go, she gets us thrown out constantly but that´s okay, ´cause I know, I
know, I know

My baby would do anything for me, yeah
Christina, wouldn´t wanna meet her she hates you Britney, so you better run for cover

My girl´s a hot girl
A riot girl,
And she´s takin´ on the world
I said,
Emergency call 911
She´s pissed off at everyone
Police, Rescue, FBI
She wants a riot,
She wants a riot
She wants a riot,
She wants a riot

Oh, oh, oh...

Oh, oh, oh...

Don´t you know that all I really want is you
Gotta know that all I really want is you....

Emergency call 911
She´s pissed off at everyone
Police, Rescue, FBI
She wants a riot,
She wants a riot
Emergency call 911
She wants a riot,
She wants a riot
Police, Rescue, FBI
She wants a riot,
She wants a riot

The Anthem

It´s a new day, but it all feels old
It´s a good life, that´s what I´m told
But everything, it all just feels the same

And my high school, it felt more to me
Like a jail cell, a penitentiary
My time spent there, it only made me see

That I don´t ever wanna be like you
I don´t wanna do the things you do
I´m never gonna hear the words you say
and I don´t ever wanna, I don´t ever wanna be

You...don´t wanna be just like you
Oh what I´m sayin´ is this is the anthem throw all your hands up,
you, don´t wanna be you

"go to college, a university, get a real job,"
That´s what they said to me
But I could never live the way they want
I´m gonna get by and just do my time, out of step while they all
get in line
I´m just a minor threat so pay no mind

Do you really wanna be like them, do you really wanna be another
trend?
Do you wanna be part of their crowd?
´cause I don´t ever wanna, I don´t ever wanna be

You...don´t wanna be just like you
Oh what I´m sayin´ is this is the anthem throw all your hands up,
you, don´t wanna be you

Shake it once, that´s fine
Shake it twice, that´s okay
Shake it three times, you´re playing with yourself again

Anglès
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You...don´t wanna be just like you
What I´m sayin´ is this is the anthem throw all your hands up,
Y´all got to feel me, sing if you´re with me, you, don´t wanna
be just like you (just like you)
This is the anthem throw all your hands up, y´all got to feel
me, sing if you´re with me
Another loser anthem (whoa-oh)
Another loser anthem (whoa-oh)
Another loser anthem (whoa-oh)
Another loser anthem

The chronicles of life and death

You come in cold,
You´re covered in blood.
They´re all so happy you´ve arrived.
The doctor cuts your chord.
He hands you to your mom.
She sets you free into this life.
And where do you go with no destination, no maps to guide you.
Wouldn´t you know that it doesn´t matter, we all end up the same.

These are the chronicles of life and death and everything between.
These are the stories of our lives, as fictional as they may seem.
You come in this world, and you go out just the same.
Today could be the best day of your life.

And money talks in this world,
Thats what idiots will say
But you´ll find out that this world,
Is just an idiots parade
Before you go, you´ve got some questions.
And you want answers
But now you’re old, cold, covered in blood,
right back to where you started from

These are the chronicles of life and death and everything between.
These are the stories of our lives, as fictional as they may seem.
You come in this world, and you go out just the same.
Today could be the worst day of your life.

But these are the chronicles of life and death and everything between.
These are the stories of our lives, as fictional as they may seem.
You come in this world, and you go out just the same.
Today could be the best day of,
Today could be the worst day of,
Today could be the last day of your life.
It´s your life, your life.

Anglès

The world is black

Turn on channel seven at a quarter to eight
You see the same damn thing it´s just a different day and
No one really knows why this is happening
But it´s happening
And everywhere you go it´s just a different place
You get the same dark feeling
See the same sad faces
No one really cares that this is happening

We come into this world
And we all are the same
In that moment there´s no one to blame

But the world is black
And hearts are cold
And there´s no hope
That´s what we´re told
And we can´t go back
It won´t be the same
Forever changed

Anglès

By the things we´ve seen

Living in this place it´s always been this way
Just no one doing nothing so there´s nothing change
I can´t live when this world just keeps dying
(It´s dying)
People always tell me this is part of the plan
That God´s got everybody in his hands
But I can only pray that God is listening
(Is he listening?)

But living in this world
Growing colder everyday
Nothing can stay perfect now I see

But the world is black
And hearts are cold
And there´s no hope
That´s what we´re told
And we can´t go back
We won´t be the same
Forever changed
By the things we seen, seen, seen

We come into this world
And we are all the same
And in that moment there´s no one to blame
But we´re living in this world
Growing colder everyday
Nothing can stay perfect now I see

The world is black
And hearts are cold
And there´s no hope
That´s what we´re told
And we can´t go back
(We can´t go back)
We won´t be the same
(We won´t be the same)
Forever changed
(What will ever change)
By the things we say, say, say

Turn on channel seven at a quarter to eight
You see the same damn thing it´s just a different day
And no one really knows why this is happening

We belive

There´s a woman crying out tonight
Her world has changed
She asks God why
Her only son has died
And now her daughter cries
She can´t sleep at night

Downtown
Another day for all the suits and ties
Another war to fight
There´s no regard for life
How do they sleep at night
How can we make things right?
Just wanna make this right

We believe
We believe
We believe
We believe
We believe
We believe
In this love

We are all the same
Human in all our ways and all of pain
(So let it be)
There´s a love that could fall down like rain
(Let us see)
Let forgiveness wash away the pain

Anglès
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(What we need)
And no one really knows what they are searching for
(We believe)
This world is crying for so much more

We believe
We believe
We believe
We believe
We believe
We believe
In this love

We believe
We believe
We believe
We believe
We believe
In this love

So this world
Is too much
For you to take
Just lay it down and follow me
I´ll be everything you need
In every way

We believe
We believe
We believe
We believe
We believe
We believe
In this love
(In this love)
We believe
(In this love)
We believe
(In this love)
We believe
(In this love)

Gossos

A cada pas

Cada pas qeu fas,
són noves les formes que deixes, empremtes subtils
que mereixen atenció en tot moment, es clar.
A cada pas que fas,
forma part d´un nou repte
un nou estil que penetra
més enllà del teus somnis.
tot ho fas a cada pas que fas...

Fa tant temps que esperem
naufrags orfes del moment
hem apres a oblidar
sense fils sense mans.
Tot es clar a cada pas.

Es ben estranya i et fa pensar
la sensació d´impotencia davan del que falla
quan veus que no ho pots arreglar
de forma simple i clara.
En tot moment has de prendre les decisions,
les més adequades
tenen molta importancia.

Català

Cada pas que fas, conectes amb l´infinit,
és clar com els teus ulls
tant clar com no ho veu ningú.
A cada pas que fas.

Fa tant temps que esperem
naufrags orfes del moment
hem apres a oblidar
sense fils sense mans.
Dormirem pel caamí, mentre hi hagi una nit
fàcilment trobarem noves formes, anem.
Tot és pla.

Se´ns en va ven enllà,
els sentits atrofiats
puc lliscar, caminar, si cal córrer nu i descals.
Ës tant  nou, es diferent,
són els aires de moment
tant de bo amb el temps controlem
cada pas

A L´HORITZÓ

A l´horitzó
----------------------------------------------------------------

Avui comença el compte enrrere que tan he dessitjat.
Parat el temps a la borera avui me de decidir i no se com anirá.
i no se, com m´afectara.
Deixaré que la carretera em guii els primers dies.
No hem fara dubtar de res, es la meva utopia.
I farem un lloc de companyia i amb els ulls ben nous.

Ja veuras com sera aixi.
Com tomplira per dins.
Has de deixar que actuii la magia.
tinguels sols un pensament, deixal caure a l´horitzó,
sera molt millor, del que ahuries imaginat, del que ahuries imaginat.

Val la pena dessitjar que ha vingut un nou despertar.
he fet fora els pensaments que no porten en lloc
I ara tinc espai i molta distancia.
I tot ho veig mes clar, mes viu, mes ple.

Soc capaç de decidir, pero mai el que surt de mi
sembla que tingui prouta importancia.

No vull res mes que ser com soc,
vull esperar que a l´horitzó hi hagi algu que m´escolti,
que ens escolti a tots.

Ja veuras com sera aixi,
com tomplira per dins
Has de deixar que actuii la magia.
tinguels sols un pensament deixal caure a l´horitzó
sera molt millor del que ahuries imaginat...

GOSSOS.

Català

A mort

A MORT

mim
lam        mim
Mai no podré entendre
SOL                        DO
que és el que em passa pel cap,
lam        mim
sé que si algú ho intenta
SOL               DO
tindrà coma a resposta un fracàs.
lam              mim

Català
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El temps que he passat sense tu
SOL                 DO
serà difícil d´esborrar,
DO       SI
cada dia una tempesta,
mim        SOL   DO     SI   mim
els llamps cauen al meu cap.

Mai no podré entendre
que és el que passa pel teu cap,
jo només vull el teu cor,
tu només la meva amistat.

El temps que he passat sense tu
ja no el podré recuperar,
cada hora és com un dia
si no estàs al meu costat.

TORNADA:
     mim   DO     SOL        SI7    mim
     Si algú t´estima potser morirà,
     mim   DO     SOL             SI7    mim
     si algú et segueix segur que es perdrà,
           DO     SOL
     si algú t´estima,
        SI          mim
     segur que morirà.
Ara que només sóc cendra
el meu nom ressona al teu cap,
tu seguiràs plena de vida,
jo ploro perquè no et puc tocar.
El temps que he passat sense tu
serà difícil d´esborrar.
Cada hora és com un dia,
si no estàs al meu costat.
TORANADA:
FINAL: RE mim

A veces

A veces tengo muchas ganas
de gritar llamar la atención
siguen mis sueños enlatados
sin poderse abrir, sin ganas de vivir.

A veces rezo en la tormenta
para poder sobrevivir,
y a veces creo que se me olvida
que algo crece dentro de mi
y creo q eso es lo q importa
para ser feliz.

Una oportunidad para meditar
a donde vas a llegar.

A veces necesito hechos
las palabras saben huir,
y a ces manchas en mi cama...
y a veces fuerte en un cajón...
y a veces creo que tu história
se parece a mi.

Una oportunidad...
Una oportunidad para meditar
a donde vas a llegar
que tu vas a llegar,
amigo,
persigue hay gente que sigue
déjate llevar,
las redes del azar,
las redes del azar.

Castellà

Leix, x tu, xq vegis q potc donan una oportunitat, les coses poden ana a b.... TTM!!! Mai
t´oblidare

Adéu, amic

És de dia encara plou,
he cregut ser lluny d’aquí,
les petjades de la por
no ho van aconseguir.

Adéu amic, oh vine amic,
me’n vaig a fer un viatge molt llarg.
Adéu amic, oh vine amic,
encara em pots atrapar.

Faig camí a les muralles
del pensament humà.
Porto a sobre el que em fa falta
per començar a parlar.

Recordo de vegades,
un somni molt estrany.

No m’interessen les rondalles,
on només tu hi surts guanyant.
En diuen esperança
a un joc molt asfixiant.

Recordo de vegades
un estat artificial,
on la gent acomodada,
ens fan de governants.

Adéu amic, oh vine amic,
me’n vaig a fer un viatge molt llarg.
Adéu amic, oh vine amic,
encara em pots atrapar.

Català

Així i tot

 Sol     Re       Mim           Sim
Així i tot, cada dia es torna fosc,
Lam                       Sol
com un llagost de bot en bot,
Sol     Re       Mim         Sim
queda clar que volia córrer món,
Do                            Sol
de camp en camp, de brot en brot.
Sol         Re   Mim           Sim
De tant en tant s´oratge de la mar
Lam          Sol
li feia recordar.
Sol        Re        Mim             Sim
Va fer un alè, es va jeure davall un pi,
Do
cada pinyó era un desig.

Sol           Re  Mim           Sim
Així i tot va bé, així i tot va bé, així.
Sol           Re  Mim           Sim
Així i tot va bé, així i tot va bé, així.

Sol     Re  Mim
Va germinar sa llavor
             Sim
que es va sembrar.
Lam                     Sol
Serà es febrer com cada any
Sol      Re    Mim                  Sim
com una llum, com un estel a l´horitzó,
Do
com cada nit a sa tardor,
Sol          Re

Català
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com un arbre desfullar
       Mim           Sim
davant sa fredor del món
Do
contemplava es seu entorn.
Sol          Re
com un arbre desfullar
       Mim           Sim
davant sa fredor del món
Do
contemplava es seu entorn, contemplava es seu entorn.

Així i tot va bé...

Do            Sol  Re
Però volia tornar
     Mim           Sim
a cercar es seu encís.
Lam                        Sol
De tres en tres, de sis en sis,
      Re         Mim   Sim
s´embafava de pastís,
Do
d´ensaïmades de Sant Joan.
Sol       Re      Mim            Sim
Sa festa començà, va córrer s´alcohol
Lam
i es cavalls que peguen bots.
Sol     Re      Mim         Sim
L´amo Joan arronsava en es Pla
Do
més d´un el va tastar.

Així i tot va bé...

Alguna cosa

T´haurà passat algun cop
si has tocat mai el fons
quan no queda energia per fer un últim esforç,
a mi quan estic a punt de cedir.
Alguna cosa em diu que segueixi
i em demana que no em rendeixi.
Alguna cosa em diu que no dubti de mi.
Sento caure els segons
com gotes dins d´un pot.
Està plovent tinta xina i cau sobre el meu cos.
Busco alguna cosa que em tregui d´aquest pou.
Trobo la teva mirada.
Alguna cosa em diu que segueixi
i em demana que no em rendeixi.
Alguna cosa em diu que no dubti de mi.
Potser ha arribat el moment
de triar entre tibar o empènyer.
Potser si m´hi fixo bé
no estic tan malament.
Alguna cosa em diu que segueixi
i em demana que no em rendeixi.
Alguna cosa diu que no dubti de mi.

Català

Alguna cosa

T´haura passat algun cop
si has tocat mai el fons
quan no queda energia per fer un últim esfoç,
a mi quan estic a punt de cedir.

Alguna cosa em diu que segueixi
i em demana que no em rendeixi.
Alguna cosa em diu que no dubti de mi.

Català

Sento caure els segons
com gotes dins d´un pot.
Està plovent tinta xina i cau sobre el meu cos.
Busco alguna cosa que em tregui d´aquest pou.
Trobo la teva mirada.

Alguna cosa em diu que segueixi
i em demana que no em rendeixi.
Alguna cosa em diu que no dubti de mi.

Potser ha arribat el moment
de triar entre tibar o empènyer.
Potser si m´hi fixo be
no estic tant malament

Alguna cosa em diu que segueixi
i em demana que no em rendeixi.
Alguna cosa em diu que no dubti de mi.

Alguna cosa em diu que segueixi
i em demana que no em rendeixi.
Alguna cosa em diu que no dubti de mi.

Amb la teva sang

Si pugués abraçar el teu somriure
I fer que la vida sigui un regal,
si pugués evitar les injustícies
i fer que les coses vagin millor.

Si aixequem les mans,
Desenterrem-les de fang
Podrem moure el món.
Vas escoltant i veus aquelles coses
Que no has entès mai
Vine podrem canviar-les
Amb els ulls oberts del tot
Busca sortides, a la teva mida.
Qui pugués abraçar tots els somriures…

Amb la teva sang, em dónes vida
Potser ser el primer pas
I el podem fer junts
Amb la teva sang, tot és posible
Amb la teva sang…

Potser som tots iguals
En aquest lloc extrany
Fruits de la màgia i de l’evolució

Quan passin deu mil anys
Serem aquí
Vine a agafar aire
Ens queda un llarg camí

Si aixequem les mans,
Desenterrem-les de fang
Podrem moure el món.
Vas volant i veus aquelles coses
Que no has entès mai
Vine podrem canviar-les,
Vine podrem canviar-les…

Amb la teva sang, pots donar vida
Pot ser el primer pas
I el podem fer junts.
Amb la teva sang, tot és posible
Fem bategar el cor
Perquè arribi a tothom
Amb la teva sang pots donar vida…

La teva sang pot viatjar fins a llocs
On tu no has estat mai
I formar part de molta altres
Amb els ulls oberts ho veus tot (ho veus tot)

Català
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Qui pugués abraçar tots els somriures…

Amb la teva sang, pots donar vida
Potser ser el primer pas
I el podem fer junts
Amb la teva sang, tot és posible
Fem bategar el cor
Perquè arribi a tothom
Amb la teva sang pots donar vida…

Amb la teva sang (corregida)

Si pogués abraçar el teu somriure
I fer que la vida sigui un regal,
si pogués evitar les injustícies
i fer que les coses vagin millor.

Si aixequem les mans,
Desenterrem-les de fang
Podrem moure el món.
Vas escoltant i veus aquelles coses
Que no has entès mai
Vine podrem canviar-les
Amb els ulls oberts del tot
Busca sortides, a la teva mida.
Qui pogués abraçar tots els somriures…

Amb la teva sang, em dónes vida
Pot ser  el primer pas
I el podem fer junts
Amb la teva sang, tot és posible
Amb la teva sang…

Potser som tots iguals
En aquest lloc extrany
Fruits de la màgia i l’evolució

Quan passin deu mil anys
Serem aquí
Vine a agafar aire
Ens queda un llarg camí.

Si aixequem les mans,
Desenterrem-les de fang
Podrem moure el món.
Vas voltant i veus aquelles coses
Que no has entès mai
Vine podrem canviar-les,
Vine podrem canviar-les…

Amb la teva sang, pots donar vida
Pot ser el primer pas
I el podem fer junts.
Amb la teva sang, tot és possible
Fent bategar el cor
Perquè arribi a tothom
Amb la teva sang pots donar vida…

La teva sang pot viatjar fins a llocs
On tu no has estat mai
I formar part de molts altres
Amb els ulls oberts ho veus tot (ho veus tot).

Qui pogués abraçar tots els somriures…
Amb la teva sang, pots donar vida
Pot ser  el primer pas
Cal que el fem tots
Amb la teva sang, tot és posible
Fent bategar el cor
Perquè arribi a tothom
Amb la teva sang pots donar vida…

Català

Amb una vegada no n´hi ha prou...

Aquest estiu

AQUEST ESTIU
------------

LA              MI              FA#m         RE
Treu-te aquesta samarreta o em faràs venir calor
LA               MI                     FA#m         RE
i així estiguis ben fresqueta i jo et pugui veure millor
LA          MI           FA#m       RE          LA
i és que encara no he deixat de buscar una solució
       MI             FA#m        RE            LA
el problema s´ha agreujat, sóc calent de professió
     MI           FA#m            RE             LA
cada cop estic pitjor i encara no ha arribat l´agost
        MI          FA#m
tant si fa fred o calor....
SOL       RE   MIm      DO               SOL
Aquest estiu, res més igual que aquest estiu
LA                MI                FA#m            RE
El meu nen amb la piloteta ha fet el cistell del milió
LA              MI               FA#m       RE
i amb el gos el nen la tieta tots cap a Manacor
LA      MI            FA#m          RE          LA
ja veus tu quina il·lusió ens hem equivocat d´avió
     MI          FA#m
tovallola i flotador.....(welcome to Moscu)
SOL       RE   MIm      DO               SOL
Aquest estiu, res més igual que aquest estiu

Català

Arriba de la Bola

Hoy me vence el sueño y no se ha puesto el Sol,
mi ventana televisa el paso de mi Rol.
He perdido el mando
y en la distancia el control
y ahora quien queira puede verme desde fuera
ves eso, pues eso soy yo.
Arriba de la bola,
ha llegado mi hora,
ha llegado tu hora,
arriba de la bola.
Me siento más grande que el Sol!

Pero para que ser estrella en un mundo
indispuesto quemado y compuesto
por gente que juzga a la gente
como yo.

Volverás otra vez a reír
cuando alguien te diga que ya no soy nada,
hay alguien que le gusta fingir en esta larga función.
Volverás otra vez a reír
cuando caigas de nuevo en la misma trampa,
hay quien le gusta fingir, que todo va bien.

No se si has tenido nunca la sensación
de ser más pequeño que un miserable ratón
en un mundo inmenso e insignificante estoy!
Me han dicho que tu tambié vives en él
y eso me basta para seguir en pie.

Volverás otra vez a reír...

Castellà
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Avui no hi soc

M´han dit que avui acabes d´arribar,després de tant de temps, no saps com t´enyorava.
Jo na fent pencant com de costum, ara faig torn nocturn i aixó és una putada. On t´has
ficat? jo he anat xerran de tu, quan passava per la fonda ha veure els teus pares, ells van
bé ja saps no enten res, perqué has d´anar tan lluny per ajudar els altres? I ara fa molt de
temps que no anem junts a la riera, i ara fa molt de temps que no et tinc tota per mi meva,
i encara em fas falta. Avui no hi sóc (x4)I ara que vols fer? ja saps no hi ha res aquí, cada
cop som menys i dels que queda escapat. Jo també he pensat en marxa lluny, però soc
massa cobart ja saps el temps s´ha acaba. Va potser després podem anar a veure postes
de sol, per darera els arbres, va que et deixare portar-me ben lluny tindre el dipósit ben
ple, avui no dorms a casa. I ara fa molt de temps que no anem junts a la riera, i ara fa molt
de temps que no et tinc tota per mi meva. Veig un cotxe de cara, una llum forta blanca, el
temps s´ha atura es para, per últim cop la teva cara, veig un cotxe que abança, una llum
forta blanca, el temps s´atura es para, per últim cop la teva cara. Avui no hi soc (x4)

Català

Baby only you

Va arribar d´enlloc, plena de vida i de nous colors
va arribar d´enlloc, en els nostres móns.

Jo estava sol al local
tocant la guitarra
quan va seure al costat.
Em va dir que bé que ho fas
deixa-m´ho tocar.

Jo que sóc una mica tallat
al terra vaig mirar
i mentre m´estirava al sofà
ella em deia tu, només tu.

Sé que era divendres,
sortia del "Río" perquè estava cansat
quan un cotxe va parar
i ella va baixar.

Acompanya´m a donar el volt
que avui jo em trobo sol,
dins del cotxe vam fer de tot
i ella em deia tu, només tu.

Baby only you, it´s only you,
baby only you, it´s only you.

Entro a la classe clapat,
m´assec al darrere per poder dormir,
ella s´asseu al al costat
i jo ja vaig trempar.

La faldilla s´anava pujant
i jo estava al·lucinant,
i mentre m´agafava la mà
ella em deia tu, només tu.

Estava en un banc assegut
els aires m´estaven tornant a flipar.
la vaig veure passar
i em va assenyalar.

Acompanya´m a donar el volt
que avui et trobo sol,
ella em deia tu, només tu.

Baby only you, it´s only you,   baby only you, it´s only you

Català

Baby only you

BABY ONLY YOU
-------------

La           Mi     Sim        Re               La
Va arribar d´enlloc, plena de vida i de nous colors
                Mi  Sim             Fa#m
va arribar d´enlloc, en els nostres móns.
La        Mi
Jo estava sol al local
Sim           Re
tocant la guitarra
                    La
quan va seure al costat.
           Mi
Em va dir que bé que ho fas
Sim           Fa#m
deixa-m´ho tocar.
Mi                    Fa#m
Jo que sóc una mica tallat
Sol            Re
al terra vaig mirar
Mi                     Fa#m
i mentre m´estirava al sofà
Sol          Mi
ella em deia tu, només tu.
La                Mi
Sé que era divendres,
Sim         Re                    La
sortia del "Rio" perquè estava cansat
        Mi         Re
quan un cotxe va parar
Sim         Fa#m
i ella va baixar.
Mi             Fa#m
Acompanya´m a donar el volt
Sol                  Re
que avui jo em trobo sol,
Sim                       Fa#m
dins del cotxe vam fer de tot
  Sol          Mi
i ella em deia tu, només tu.
La        Mi        Sim  Re
Baby only you, it´s only you,
La        Mi        Sim  Re
baby only you, it´s only you.
La                  Mi
Entro a la classe clapat,
             Sim         Re     Mi
m´assec al darrera per poder dormir,
                Mi
ella s´asseu al costat
Sim            Fa#m
i jo ja vaig trempar.
   Mo                  Sim
La faldilla s´anava apujant
Sol                Re
i jo estava al·lucinant,
Mi                   Fa#m
i mentre m´agafava la mà
Sim          Mi
ella em deia tu, només tu.
 La                Mi
Estava en un banc assegut
Sim                    Re        La
els aires m´estaven tornant a flipar,
                Mi
la vaig veure passar
 Sim           Fa#m
i em va assenyalar.
Mi             Fa#m
Acompanya´m a donar el volt
Sim               Re
que avui et trobo sol,
Sim                Fa#m
en un prat vam fer l´amor i
Sim          Mi
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ella em deia tu, només tu.
La        Mi        Sim  Re
Baby only you, it´s only you,
La        Mi        Sim  Re
baby only you, it´s only you.

Borracho

Us donaré la meva sang perquè ompliu les vostres copes,
Un altre cop ficat al bar, aquí les hores queden mortes.
Et convidaré a veure amb mi un licor estrany,
t´emborratxaré i així podràs continuar endavant.
I aquella nena vivia tristament enamorada d&#8217;ell.
No sé pas si ho resistiré però així acaben moltes coses.
Ara passejo pel carrer mentre les cases donen voltes.
Et convidaré a veure amb mi un licor estrany,
t´emborratxaré per dins mentre et vas asserenant.

Almenys fer un brindis per mi,
Almenys fer un brindis per mi...
Almenys fer un brindis per mi,
Almenys fer un brindis per mi...

Et convidaré a veure amb mi un licor estrany,
t´emborratxaré i així podràs continuar endavant.
I aquella nena vivia tristament enamorada d&#8217;ell.
Si un dia em torno a emborratxar vull que sigui amb la teva sang,
Si un dia em torno a emborratxar vull que sigui amb la teva sang.

Almenys fer un brindis per mi,
Almenys fer un brindis per mi...
Almenys fer un brindis per mi,
Almenys fer un brindis per mi...
Almenys fer un brindis per mi,
Almenys fer un brindis per mi...
Almenys fer un brindis per mi,
Almenys fer un brindis per mi...

Català

Borratxo

BORRATXO (Gossos)

INTRO: SOL-mim-DO (x4)
mim               DO
Us donaré la meva sang
SOL                       RE
perquè ompliu les vostres copes,
mim                   DO
un altre cop ficat al bar
SOL                   RE
aquí les hores queden mortes.

mim        SOL           mim
Et convidaré a beure amb mi
            RE      mim      SOL
un licor estrany, t´emborratxaré, i així,
    mim              RE
podras continuar endavant.
lam                                         mim   DO-SOL-RE
I aquella nena vivia tristament enamorada d´ell.

No sé pas si ho resistiré
però així acaben moltes coses.
Ara passejo pel carrer
mentre les cases donen voltes.
Et convidaré a beure amb mi
un licor estrany, t´emborratxaré, per dins,
mentre et vas asserenant.
TORNADA:
     SOL            RE          mim   DO
     Almenys fer un brindis per mi.

Català

     SOL            RE          mim   DO
     Almenys fer un brindis per mi.
     SOL            RE          mim   DO
     Almenys fer un brindis per mi.
     SOL            RE          mim   DO
     Almenys fer un brindis per mi.
Et convidaré a beure amb mi
un licor estrany, t´emborratxaré, i així,
podràs continuar endavant.
I aquella nena vivia tristament enamorada d´ell.
RE                               DO
Si algún dia em torno a emborratxar,
RE                           DO
vull que sigui amb la teva sang.
RE                               DO
Si algún dia em torno a emborratxar,
RE                           DO
vull que sigui amb la teva sang.
TORNADA:
     Almenys fer un brindis per mi.
     Almenys fer un brindis per mi.
     Almenys fer un brindis per mi.
     Almenys fer un brindis per mi.
     Almenys fer un brindis per mi.
     Almenys fer un brindis per mi.
     Almenys fer un brindis per mi.
     Almenys fer un brindis per mi.
       SOL-mim-DO
Per mi...

Borratxu

Us donaré la meva sang
perquè ompliu les vostres copes,
un altre cop ficat al bar
aquí les hores queden mortes.

Et convidaré a beure amb mi un licor estrany,
t’emborratxaré, i així,
podràs continuar endavant.

I aquella nena vivia tristament enamorada d´ell.

No sé pas si ho resistiré
però així acaben moltes coses.
Ara passejo pel carrer
mentre les cases donen voltes.

Et convidaré a beure amb mi un licor estrany,
t’emborratxaré, per dins,
mentre et vas asserenant.

Almenys feu un brindis per mi. (x4)

Et convidaré a beure amb mi un licor estrany,
t’emborratxaré, i així,
podràs continuar endavant.

I aquella nena vivia tristament enamorada d´ell.

Si algun dia em torno a emborratxar,
vull que sigui amb la teva sang.(x2)

Almenys fer un brindis per mi.

Català

Cap al tard

Torno a casa cap al tard,
avui tampoc t´he trobat
i així passen els dies.
La veïna del tercer,
em diu si tinc res a fer,
avui estic massa cansat.
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Amb al cotxe he solcat,
de punta a punta la ciutat,
però de tu ningú no en sap res.
Sense cap pista de tu
camino cec i sense llums,
ni tan sols sé quin és el teu nom.

Deixa de plorar em diu sempre la meva mare
ja la trobaràs, però mama jo em sento sol.

Ja no queden gaires dies per a tu
Ja no queden gaires nits per als dos
Ja no queden gaires nits per a tu.

La veïna del tercer
em diu si tinc res a fer.
Així passen els dies...

Ja no queden gaires dies per a tu
Ja no queden gaires nits per als dos
Ja no queden gaires dies per a tu
Ja no queden massa nits per als dos.

Carta a Cuba

Ja fa temps que et sento dir
que el teu somni és lluny d’aquí.
Et segueixen pensaments
on algú està deprimit

Buscant una sortida,
et creus algú especial,
sempre mirant de cara al mar.

Creu-me amic tu ets valent
s’ha de viure pel moment,
jo continuo desitjant
que el món aculli als meus germans.

Buscant una sortida,
et creus algú especial,
sempre mirant de cara al mar.

Oh! Vivo en l’Habana
      Cerca del Malencón.
Oh! Vivo en l’Habana
      Cariño y mucho ron.

Ara t’escric per dir-te
tot va bé amic,
avui t’he sentit prop de mi.
Vull veure aviat el dia
en que tu i jo amic,
tornem a estar junts.

Oh! Vivo en l’Habana
      Cerca del Malencón.
Oh! Vivo en l’Habana
      Cariño y mucho ron.

Català

Club Tonight!

Aquesta vegada
no puc més,
i he deixat de treballar.

M´he passat tota la vida
escombrant milers de carrers;

Català

I avui no puc més
i he deixat de treballar.

No em fa falta cap motiu;
avui ho he vist molt clar:
el meu temps ja ha arribat,
després de seixanta anys.

Invertiré tota la pensió
en un fons de benestar personal.
Me´n vull anar
a fer-te una visita.

El mar i el cel, per fi,
potser no lluny d´aquí.
Trobaré els amors perduts
que han inspirat tantes cançons genials.

Jo vull dir-te que:
nena,
quedem-nos en el Club Tonight,
que et canto una cançó d´amor... uooooh!
Jo vull dir-te que nena,
quedem-nos en el Club Tonight,
que demà és Festa Major,
per tu i per jo...

Invertiré tota la pensió
en un fons de benestar personal.
Me´n vull anar
a fer-te una visita.

El mar i el cel, per fi,
potser no lluny d´aquí.
Trobaré els amors perduts
que han inspirat tantes cançons genials.

Jo vull dir-te que:
nena,
quedem-nos en el Club Tonight,
que et canto una cançó d´amor... uoooh! (en el Club Tonight)
Jo vull dir-te que:
nena,
quedem-nos en el Club Tonight,
que demà és Festa Major,
per tu i per jo...

Nena,
quedem-nos en el Club Tonight.
Passant la nit amb mi...

com ha de ser

Filosofia oriental
Acompontura i posac
Amics de Messenger que mai es veuran
Un colom missatger
S’ha confos de carrer
Els nostres avis ja no entenen res
Restes que penen del silenci
La lluna que ens enseñilla el seu millor costat
Algu ens fa malavars amb uns quanta drets humans
Polítics que somriuen después de parlar
Potser tot això sona molt estrany
Parlo només del que tens al davant
De vegades res és com esperava
Però possiblament
Això sigui el millor que tens
De vegades res és com et pensaves
Però segurament
Tot és com ha de ser
Sota la pluja una nina de paper
Ens recorda que no juguem net
Innocents condemnats
culpables admirats
Potser tot això sona molt estrany
Parlo només del que tens al davant
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De vegades res és com esperaves
Però possiblament
Això sigui el millor que tens
De vegades res és com et pensaves
Però segurament
Tot és com ha de ser x3
De vegades res és com esperaves
Però possiblament
Això sigui el millor que tens
De vegades res és com et pensaves
Però segurament
Tot és com ha de ser

Com ha de ser

Filosofia oriental;
acupuntura i "Prozac";
amics de Messenger que mai es veuran;
un colom missatger
s´ha confós de carrer.
Els nostres avis ja no entenen res.

Restes que prenen del silenci;
la lluna que ens ensenya el seu millor costat;
algú ens fa malabars amb uns quants drets humans:
polítics que somriuen després de parlar.

Potser tot això sona molt estrany:
parlo només del que tens al davant.
De vegades res és com esperaves,
però possiblament això sigui el millor que tens.
De vegades res és com et pensaves,
però segurament tot és com ha de ser.

Sota la pluja una nina de paper
ens recorda que no juguem net:
innocents condemnats;
culpables admirats.

Potser tot això et sembla molt estrany:
Parlo només del que tens al davant.
De vegades res és com esperaves,
però possiblament això sigui el millor que tens.
De vegades res és com et pensaves,
però segurament tot és com ha de ser.
Tot és com ha de ser! (x3)

De vegades res és com esperaves,
però possiblament això sigui el millor que tens.
De vegades res és com et pensaves,
però segurament tot és com ha de ser.

Català

Com si res

Posat el somriure postis
com si res estes passant
per sortir a passetjar
i dir que ets al paradís

A la fi has aconseguit
el que sempre has criticat
tanca els ulls a la veritat
Indiferencia, indiferencia
davant de tot el que esta passant
Tu nomes vols viure:

Com si res estes passant
com si res, tu dius
Com si res estes passant
com si res

Català

Indiferencia davant la guerra
Indiferencia davant la fam
en la mentida, indiferencia
Indiferencia per la veritat
en la injusticia, indiferencia
indiferencia davant la violencia
de bot en bot,indiferencia
Indiferencia davant la videncia

Saps que es el mes trist de tot
que siguis indeferent
a la bellesa

com si res estes passant
com si res estes passant
com si res
Com si res estes passant
com si res, tu dius
Com si res estes passant
com si res, tu dius
Com si res estes passant
com si res
Com si res estes passant
com si res

Condemnats

T’han condemnat
a fer-te gran,
dues llàgrimes no fan un fracassat,
si vols volar,
salta primer al barranc.
Jugant com nens tota l’estona,
vols vindre amb mi
i amb un cop de sort,
no ens caldrà tornar.

Dins d’un volcà
no hi ha temps real.
Imaginant,
caminarem damunt les ones
el vent t’acaronarà.

Ho aconseguiràs,
sé que et trobaràs.
Jo et perseguiré,
si tot et va bé.

I aquesta vida que veus és un mirall,
que enlluerna a qui vola massa alt.
Pots arribar fins al blau,
si em dons la mà,
jo te la donaré.
M’escaparé, ens veure’m al més enllà.

Ho aconseguiràs,
sé que et trobaràs.
Jo et perseguiré,
si tot et va bé.

Català

Conte de Nova York

Era nit de Nadal,
anava molt begut
un avi em va veni a dir
"ja no en veuràs cap més",
va cantar una cançó,
la cançó d´un whisky vell
vaig donar-li l´esquena
i vaig somiar amb tu.

Vaig tenir molta sort
apostavem 18 a 1,
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jo vull dir-te que de veritat
aquests serà el nostre any.
Així que Bon Nadal,
t´estimo amor meu,
veig ara uns temps millors
seràn somnis reals.

Tenen cotxes lluents
i rius d´or i d´argent,
però allà el vent t´arrossega,
i s´emporta el que és vell.
Vas donar-me la mà
una nit de Nadal,
vas dir-me que Brodway
m´estava esperant.

Erets quapo.
Erets maca
la reina de New York.
Quan la banda parava
tots demanavent més.
En Sinatra ballava,
i els borratxos cantaven
i van fer polvorons
tot cantan am la nit.

Bombers i policies
tot cantaven "Santa nit",
les campanes sonent fort
perquè és Nadal.

Ets un porc indescent.
I tu una meuca podent,
estirada akest llit
amb aquest mal parit.
Ets inbecil idiota,
sempre fiques la pota.
Bon Nadal desgraciat
tu i jo ja hem acabat.

Bombers....

Podria haver esta algú.
Tothom pot ser algú.
Em vas pendre els somnis ahir
quan et vaig trobar.
Encara els guardo amor,
també els volia per mi,
però sol no me´n puc sorti
perquè me fet al teu voltan.

Bombers....

corren

intro:
Rem fa Sib Rem x2

1a)
Rem   Fa                  Sib
És tard, no sé quina hora és
              Rem
però és fosc fa estona.

1a)
Rem                      Fa
És fàcil veure que no hi ets
        Sib            Rem
ni un paper, ja poc importa.

1b)
Rem                         Fa
Poso els peus a terra, vull caminar,
               Sib               Rem

Català

necessito despertar en un dia radiant

1b)
Rem                           Fa
Encara em queda temps per descobrir
                 Sib                       Rem
tot allò que m´he amagat i no m´he volgut dir.

Tornada:
2)
 Rem                          Fa
Corrren, corren pels carrers corren
                    Sib
paraules que no s´esborren,
                    Rem
imatges que no se´n van.

2)
i ploren, ploren pels carrers ploren
com gotes d´aigua s´enyoren
aquells que ja no es veuran.

macaco:
3)
Sib           Fa            Do
Difícil descobrir qui sóc avui
                         Sib
una gota em cau mentre una altra em treu la set
3)
plou i fa sol alhora tum bala bala tum bala bala
que m´apuntava a la meva, jo mateix em disparava
3)
raig de llum, il·lumina´m, treu-me el fum
una revolució dins meu que seudiexo i es transforma

Sib                    Fa
no, no,no,no,no,no s´esborren
                   Do
em conformo amb mirar-me
              Rem
mirar-me d´endins cap enfora

1)
On puc anar-te a buscar?
Nena, no és broma,
1)
hauria d´haver estat diferent
però en un moment s´han tancat les portes

1)
poso els peus a terra vull caminar
necessito despertar en un dia radiant

1)
encara em queda temps per descobrir
tot allò que t´he amagat
i no t´he volgut dir

corren...
ploren...

--
nota: fent els acords amb celleta a partir del cinquè traste sona com el disc :)

Corren

És tard, no sé quina hora és
però és fosc fa estona.
És fàcil veure que no hi ets
ni un paper, ja poc importa.

Poso els peus a terra, vull caminar,
necessito despertar en un dia radiant
Encara em queda temps per descobrir
tot allò que m’he amagat i que no m’he volgut dir.
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Corrren, corren pels carrers corren
paraules que no s’esborren,
imatges que no se’n van.

i ploren, ploren pels carrers ploren
com gotes d’aigua s’enyoren
aquells que ja no es veuran.

Macaco:
Difícil descobrir qui sóc avui
una gota em cau mentres una altra em treu la set

plou i fa sol alhora tum bala bala tum bala bala
que m’apuntava a la meva, jo mateix em disparava
raig de llum, il·lumina’m, treu-me el fum
una revolució dins meu que sedeuixo i es transforma

no, no,no,no,no,no s’esborren
em conformo amb mirar-me
mirar-me d’endins cap enfora

On puc anar-te a buscar?
Nena, no és broma,
hauria d’haver estat diferent
però en un moment s’han tancat les portes

Poso els peus a terra vull caminar
necessito despertar en un dia radiant
encara em queda temps per descobrir
tot allò que t’he amagat
i que no t’he volgut dir…

corren…
ploren…

De tant en tant

De tant en tant torno a ser nen
però avui m’he aixecat més despert,
he volgut traspassar el mirall
i quedar-m’hi tot l’any
a volar i a somiar.

He sabut d’algú com jo
que vol aprendre a caminar,
m’han dit que ja és gran
però que no té por
de tornar a començar.

No sé ben bé perquè
he demanat al cel
que mantingui el món en peus
que no arribi el fred.

De nena tot ho volia ser
però va ser mama al poc temps,
i ara obre un calaix
on hi havia enterrat
la porta que obre el món somiat.

He sabut que així com tu,
hi ha molta gent que vol canviar,
n’hi ha molts que volen fer
un viatge molt llarg
per volar, per somiar.

Jo només;
Voldria saber, si la teva vida és com la meva
o és que encara no has canviat,
voldria saber, si has trobat la clau que obre la porta,
la que et porta al món somiat...

Català

DEIXA´T PORTAR

DEIXA´T PORTAR

Mira’t, has enterrat el que havies somniat
tots aquests anys.
No saps perquè ara dubtes si
tot era, tot era tan clar.
I tu no ho has vist
fins que t’has despertat,
dubtant si arribaràs
on tothom t’imaginava.

Deixa’t portar,
anem endavant,
no pararem, no afluixem fins que ens fallin les forces.
Dormirem abraçats,
podem triar aquesta nit.

El guió que t’havies après
ara no et serveix
per entendre el que portes a dins.

Plou...
però avui et vols mullar,
sentir que encara ets viu.

Deixa’t portar,
anem endavant,
no pararem, no afluixem fins que ens fallin les forces.
Dormirem
abraçats,
podem triar aquesta nit.

Deixa’m venir,
vull fer aquest camí amb tu.
No tinc por i ens en riurem
dels murs que cauran,
que ens faran més forts l’endemà.

L’aire t’ha obert els ulls,
has trobat el sentit
d’allò que era tan fosc.
Perquè ningú et guiarà,
només tu pots fer,
tu has de fer aquest pas.

Trobarem un lloc on anar.
Vine, que es fa tard.
Potser pots obrir els teus braços per mi.

Plou...
però avui et vols mullar,
sentir que encara ets viu.

Deixa’t portar,
anem endavant,
no pararem, no afluixem fins que ens fallin les forces.
Dormirem abraçats,
podem triar aquesta nit.

Deixa’m venir,
vull fer aquest camí amb tu.
No tinc por i ens en riurem
dels murs que cauran,
que ens faran més forts l’endemà.

Deixa’t portar,
anem endavant,
no pararem, no afluixem fins que ens fallin les forces.
Dormirem
abraçats,
podem triar aquesta nit.

Deixa’m venir,
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vull fer aquest camí
amb tu. No tinc por i ens en riurem
dels murs que cauran, dels murs que cauran...

Directe a l´infinit

Era un món salvatge
molt lluny de la gent
potser per això era tan adient.
No duiem equipatge, no sabia el perquè
i és que en aquest viatge no et servirà de res.

I ara fa temps,
i ara fa mesos.
No sé on vull anar
però no em fa res.

I tan he desitjat aquesta lluna de maig
que he vegut el beuratge que el druida ha preparat.
I ara bé quan em relaxo, no vull esperar res,
tanco els ulls i m’oblido de tot allò de més.

I ara fa temps
i ara fa mesos.
I a l’oritzó les portes
cuasi s’estan obrint.

De lluny un ritme et porta directe a l’infinit.
No hi ha cues ni peatges per entrar allà dins.
En un moment o altre es vestirà la nit.
Ànimes amb pena ara redrecen un nou camí.

Estic fent-me preguntes amb molta claredat
i les respostes són imatges que mai he vist abans.
Camino cap a dintre amb molta persepció
i ara sé que estan obertes, les portes d’un nou món.

I ara fa temps,
i ara fa mesos.

A l’oritzó les portes cuasi s’estan obrint
De lluny un ritme et porta directe a l’infinit.
No hi ha cues ni peatges per entrar allà dins.
En un moment o altre es vestirà la nit.
Ànimes amb pena ara desperten un nou matí.

Català

Don Raúl

He visto de nuevo a Don Raúl
y hoy me ha guiñado el ojo,
ha tenido suerte en conseguir
una casa por aquí.
Mi madre esquiba su mirada,
dice que le hace temblar.
Mi nuevo vecino ya está aquí,
es un tio un poco raro.

Tiene una pata de palo,
tiene un ojo de cristal,
para ver el futuro que está al llegar.

A veces lo he visto en su jardín
haciendo cosas extrañas
con una mariquita y un escarabajo
comparte tardes y café, y alguna taza de té.

Tiene una pata de palo, para moler el café.
Tiene un ojo de cristal, para ver el futuro que está al llegar.

Castellà

Sé que él no conoce la maldad,
lo puede leer en su ojo.
Los niños tiran piedras contra su fachada
él no dice nada y cojea hasta su cama
y moja la almoada, moja la almoada.

Tiene una pata de palo, para marcarse un claqué
Tiene un ojo de crsital, para ver el futuro que está al llegar.

La gente no conoce sus habilidades,
el lia sus cigarros llenos de alegría.
Y un día se murió de risa...

Tiene....

Dónde?

Tú, Guerrero de un pueblo entero
que ante todo eres hermano
de aquel que viste con la razón,
la razón que hace a uno más libre
en un mundo firme en la incomprensión.

Hoy no hay que celebrarlo,
este mundo sabe a amargo
y es que le dieron patada a un Dios
y pocos fueron los que entendieron
y pocos fueron los que vieron
por donde sale el Sol, donde calienta el Sol.

Y quiero que me digas donde está ese lugar
donde el amor, donde calienta el Sol.

Va muriendo de risa, la tierra, la tierra que pisa,
si es que tu juego va de dinero,
sin tener en cuenta que es lo primero.
Vayan pasando señores, señoras
que este es un cuento que nunca perdona;
porque se siente se vive y presiente
que muchos siguen solo una corriente, solo una corriente.

Quiero que me digas donde está ese lugar
donde el amor, donde el amor.
Y quiero que me digas donde está ese lugar
donde el amor, donde calienta el Sol!

Si el miedo te atrapa y te obliga a verlo todo tan real
piensa en lo que pasa,
dibuja en tu mente mi casa y juntos vamos a gritar: Oh No!
Si entras de lleno en el circulo, lo vas a notar,
como calienta el Sol, cuando calienta el Sol.

Quiero que me digas...

Y quiero que se entere el mundo entero,
que tu calor es lo que quiero para ser mejor.
Y quiero que se entere el mundo entero,
que tu calor es lo que quiero, donde el amor...

Castellà

Duerme mi niña

Duerme mi niña y apaga la luz
no tengas miedo, yo soy tu guardián.
Que vayan pasando dragones y ogros,
al pie de tus sueños me encontraran
porque mientras te vea dormir
ya no sé que más puedo pedir.

Abre la puerta de tu habitación
que quiero cantarte una nueva canción.
Si la suerte sonríe quizás lo hagas tú,
yo sólo sonrío al verte dormir
porque mientras te veo dormir
ya no sé que más puedo pedir.

Y aunque ya no se lleve, abrázate a mi

Castellà
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y hazme sentir que soy parte de ti.

Oh mi niña!, tú eres tan bonita,
que el tiempo te lleva a su lado
para ser así.

El camí

"N’hi ha que pugen cap al cim,
creuant-se amb els que baixen pel mateix camí.
D’altres viatgen mar endins,
fugint de la misèria, direcció al paradís.

Mentre hi hagi un lloc on anar… hi haurà un camí.
Una entrada i una sortida.
Si podem veure l’horitzó… hi haurà un destí.
Una cara que no s’oblida.

Quan formi part dels teus records,
tanco els ulls… seré dins la foscor.
Serà el moment en què entendràs
perquè no em vaig acomiadar.

Plans, plans, plans, plans i més plans…
Moltes són les coses que portem entre mans.
De vegades és la sort
la brúixola que ens guia fins arribar a port.

Mentre hi hagi un lloc on anar… hi haurà un camí.
Una entrada i una sortida.
Si podem veure l’horitzó… hi haurà un destí.
Un adéu que mai més s’oblida.

Quan formi part dels teus records,
tanco els ulls… seré dins al foscor.
Serà el moment en què entendràs
perquè no em vaig acomiadar.

Quan formi part dels que no tornaran
amb un somriure em podràs recordar.
No ploris per mi… vaig tenir sort.
Vaig trobar el camí…
el camí que porta el teu món.

Quan formi part dels que no tornaran
amb un somriure em podràs recordar.
No ploris per mi… vaig tenir sort.
Vaig trobar el camí…
el camí que porta el teu món."

Català

El follet

A les portes d'un gran ciutat,		 A- D6/F#D
hi ha algú passejant              	 C G A-
Els secrets d'una rondalla,
estan segurs al seu cap
Sempre diu que ningú l'acompanya,
però no vol deixar la ciutat

És un follet no és pas un home.		 Bb F G- F

Com trets d'un conte, el seu somriure i ell
viuen d'esquena al passat.
Ell és com una pàgina enganxada
al llibre del temps
ningú  no el recordarà

És un follet, no és pas un home 	Bb F G- F
però mai ningú ho sabrà.         	Bb F Bb

Català

Sempre esperes                         	A- G
que et vinguin a buscar,       	 	D6/F# C
cada cop més enllà          	        G D D- A-
Els avis l'han vist sempre com és ara,	A-7 D C G
ell no s'ha fet gran                  	C G C
només té por del comiat
Diu que quan més estima
més s'enyora quan li falta
qui per a ell no plora.

És un follet, no és pas un home però mai...

El Follet

A les portes d´una gran ciutat, hi ha algú passejant.
Els secrets d´una rondalla, estan segurs al seu cap.
Sempre diu que ningú l´acompanya, però no vol deixar la ciutat.
És un follet, no és pas un home.
Com trets d´un conte, el seu somriure i ell
viuen d´esquena al passat.
Ell és com una pàgin aenganxada del llibre del temps, nigú no el recordarà.
És un follet no és pas un home...
però mai nigú ho sabrà.
Sempre esperes que et vinguin a buscar, cada cop més enllà.
Els avis l´han vist sempre com es ara, ell no s´ha fet gran,
només té por del comiat.
Diu que quan més estima, més s´enyora quan li falta qui per ell,
no plora.
És un follet, no és pas un home...
Però mai nigú ho sabrà.

Català

El Follet

EL FOLLET
---------

LAm   SOL           RE7           FA    MIm     LAm
A les portes d´una gran ciutat hi ha algú passejant
        SOL          RE7      FA    MIm        LAm
els secrets d´una rondalla estan segurs al seu cap
               SOL         RE7
sempre diu que ningú l´acompanya però no no no no
FA        MIm       LAm
no vol deixar la ciutat
SIb       FA       SOLm   FA
És un follet no és pas un home
SIb       FA       SOLm   FA
És un follet no és pas un home
LAm            SOL             RE7           FA      MIm         LAm
Com trets d´un conte el seu somriure i ell viuen d´esquena al passat
               SOL         RE7                        FA         MIm     LAm
ell és com una pàgina enganxada del llibre del temps, ningú no el recordarà
SIb       FA       SOLm   FA
És un follet no és pas un home
SIb      FA        SOLm   FA
És un follet no és pas un home
     MIb    FA       SIb
però mai ningú ho sabrà
MIm      RE           DO          SOL LAm  SOL        RE
Sempre esperes que et vingui a buscar cada cop més enllà
MIm      RE           DO          SOL LAm  SOL        RE
Sempre esperes que et vingui a buscar cada cop més enllà
LAm                 SOL           RE7
els avis l´han vist sempre com és ara ell no s´ha fet gran
FA       MIm       LAm
només te por de comiat
                   SOL        RE7                        FA  MIm   LAm
Diu que quan més estima més enyora quan li falta qui per ell no plora
SIb       FA       SOLm   FA
És un follet no és pas un home
SIb       FA       SOLm   FA
És un follet no és pas un home

Català
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     MIb    FA       SIb
però mai ningú ho sabrà

El frío llegará

Aún es tiempo
de oir el silencio,
de cerrar los ojos
y dejarse llevar,
es difícil comprender,
si vamos a alguna parte
o es solo el deseo
de vivir una vez más.

Cuando tropiezo
ante tu mirada
te reconozco
hoy una vez más.

Te ofrezco la suerte
de un amigo
que se escurre en palabras
que nunca va a usar.

El frío llegará
la noche caerá.

El color del amor,
la suerte o tu Don,
no creo que sean cosas
que alguien puede robar.

En la cima del mundo
siguen bailando las brujas
para que no se apague
la llama original.

El frío...

Hoy, voy a contarte
que no estás solo en un mundo,
que hay muchos más.
Tantos colores
como emociones
y no son solo sueños
con sabor a verdad.

El frío...

Castellà

El Gerard

Gossos - El Gerard

        Do        Sol
M´he trobat el Gerard
        Fa        Do
m´ha tornat a saludar,
                Sol
fa molt temps ell i jo
        Fa            Do
vàrem ser com dos germans.

Tothom sap, però ningú no diu
que va ser un accident
aquell noi va morir en mans de tanta gent.

Lam          Sol        Fa            Do
Disset anys engabiat, apartat de tot el món,
        Lam        Sol         Fa             Do

Català

el Gerard porta barba i ara fa servir el bastó....

Tothom sap, però ningú no diu
que va ser un accident
aquell noi va morir en mans de tanta gent.

        Do      Sol        Fa        Do
Hi havia un pagès que tenia una granja
        Sol            Fa           Do
i en aquella granja hi tenia un gall,
Do      Sol        Fa        Do
també hi tenia dues-centes ovelles,
Sol               Fa          Do
també hi tenia un ramat de pardals.

Bernat

El gos

Cada dia ho veig més clar,
que vull tenir-te al meu costat,
reflexat en un mirall,
t´he començat a imaginar.
Però pel transcurs de la nit
segueix caminant,
pel transcurs de la nit,
segueix caminant.

Caminant sol pel carrer,
tot moll i sense res a fer,
la gent se´l mira "petaner"
i ell somia el que va ser.

Però pel transcurs de la nit,
segueix caminant
pel transcurs de la nit,
el mirall s´ha trencat.

Quedat al seu costat
no l´abandonis.
Ell mai no ho faria.

Català

El mar

Deu ser nit a Laaragi
i, com aquí, els estels han sortit del seu niu.
Vaig venir en vaixell
escortat per les ones del mar.
Quan jo era petit somiava que un dia
seria el teu marit,
però la sort se m´acaba
i no sé si podré tornar mai.

Vull tornar a Marraquesh,
galopar cap al Sud
i tornar-me a banyar al teu mar.
No tinc cap més desig,
vull tenir feina i sostre
segurament tu ja ho tens.
Allà d´on vinc la misèria
uneix el meu poble
i deshonra el nostre passat.
I ara a les portes d´Europa
el meu somni s´està acabant.

I ara el mar s´emporta el meu poble
quan de nit salpen les barques cap al Nord.

He vist morir els meus amics,
es jugaven la vida
per només un tros de pa.
Han deixat molt enrera

Català
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dones, fills i quimeres,
per llençar-se a les rutes del mar.
És molt trist esperar,
tots som fills del fracàs
d´un món només just per uns quants.
Potser Alà ens reserva
llarga vida després del final.
I ara el mar s´emporta el meu poble
quan de nit salpen les barques.
I ara el mar s´emporta el meu poble
cap al Nord.

I si un dia per força no puc tornar mai
els teus ulls no podré oblidar.
Ets la meva esperança
un camí que no té final.

I ara el mar s´emporta el meu poble
quan de nit salpen les barques.
Cap al Nord s´enfonsa el meu poble
quan de nit salpen les barques.
I ara el mar.

El mar

rem
Deu ser nit a Laaragi
                        lam
i, com aquí, els estels han sortit del seu niu.
rem
Vaig venir en vaixell
 lam
escortat per les ones del mar.
rem
Quan jo era petit somiava que un dia
lam
seria el teu marit,
fa
però la sort se m´acaba
      sol                lam
i no sé si podré tornar mai.

        rem
Vull tornar a Marraquesh,
galopar cap al Sud
lam
i tornar-me a banyar al teu mar.
rem
No tinc cap més desig,
                 lam
vull tenir feina i sostre
fa         sol       lam
segurament tu ja ho tens.

rem
Allà d´on vinc la misèria
uneix el meu poble
   lam
i deshonra el nostre passat.
fa
I ara a les portes d´Europa
sol                     lam
el meu somni s´està acabant.

     rem                        lam
I ara el mar s´emporta el meu poble
         rem                          lam
quan de nit salpen les barques cap al Nord.

rem
He vist morir els meus amics,
es jugaven la vida
      lam

Català

per només un tros de pa.
rem
Han deixat molt enrera
dones, fills i quimeres,
    lam
per llençar-se a les rutes del mar.
rem
És molt trist esperar,
tots som fills del fracàs
lam
d´un món només just per uns quants.

fa
Potser Alà ens reserva
sol                     lam
llarga vida després del final.

I ara el mar s´emporta el meu poble
quan de nit salpen les barques.
I ara el mar s´emporta el meu poble
cap al Nord.

     rem                  lam
I si un dia per força no puc tornar mai
rem                 lam
els teus ulls no podré oblidar.
fa
Ets la meva esperança
sol                 lam
un camí que no té final.

I ara el mar s´emporta el meu poble
quan de nit salpen les barques.
Cap al Nord s´enfonsa el meu poble
quan de nit salpen les barques.
I ara el mar.

les tabulatures són a la 1ra corda i són els trasters següents:
7-8-10-10
7-8-10-10
10-12-13-12-10-12-10-8-7-8-5-5-8-5-5
13-12-8
13-12-8
8-7-8...

Els acords estan trets directamen d la canço, x kualsevol cosa rara envieume un mail.

el mar

        rem
Deu ser nit a Laaragi
                               lam
i, com aquí, els estels han sortit del seu niu.
       rem
Vaig venir en vaixell
                          lam
escortat per les ones del mar.
         rem
Quan jo era petit somiava que un dia
   lam
seria el teu marit,
        fa
però la sort se m´acaba
     rem                lam
i no sé si podré tornar mai.

	rem
Vull tornar a Marraquesh,
galopar cap al Sud
      lam
i tornar-me a banyar al teu mar.
	rem
No tinc cap més desig,

vull tenir feina i sostre
  lam

Català
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segurament tu ja ho tens.

	  rem
Allà d´on vinc la misèria
uneix el meu poble
       lam
i deshonra el nostre passat.
	    fa
I ara a les portes d´Europa
	rem 		lam
el meu somni s´està acabant.

	 fa			  rem
I ara el mar s´emporta el meu poble
	fa		   rem		lam
quan de nit salpen les barques cap al Nord.

	  rem
He vist morir els meus amics,
es jugaven la vida
    lam
per només un tros de pa.
	rem
Han deixat molt enrera
dones, fills i quimeres,
	lam
per llençar-se a les rutes del mar.
	rem
És molt trist esperar,
tots som fills del fracàs
      lam
d´un món només just per uns quants.

	rem
Potser Alà ens reserva
			  lam
llarga vida després del final.

I ara el mar s´emporta el meu poble
quan de nit salpen les barques.
I ara el mar s´emporta el meu poble
cap al Nord.

	fa		 mi
I si un dia per força no puc tornar mai
	 rem 		   lam
els teus ulls no podré oblidar.
	fa
Ets la meva esperança
     mi 	    sol
un camí que no té final.

I ara el mar s´emporta el meu poble
quan de nit salpen les barques.
Cap al Nord s´enfonsa el meu poble
quan de nit salpen les barques.
I ara el mar.

El més enllà

Acords trets per www.nusepas.es.vg
superlaur(arrova)telefonica.net

intro:
Rem ... Fa Do Sol Lam  Do Sol Sol

Lam Do Sol Sol
Eres fill d´un mestre quan ens vàrem conèixer,
Lam Do Sol Sol
la teva bona educació et feia anar pel món.
Lam Do Sol Sol
Sobre llibres de paper hi vas conèixer,
Lam Do Sol Sol... Do

Català

noves lleis per a deslligar, la gent sotmesa...

Do Sol Lam Fa Do
I si arribes a ser més gran -et deien-,
Sol Lam (Do Sol Sol)
ho podràs aconseguir.

Lam Do Sol
Els anys de pressa van passant
Sol Lam
i la il.lusió es va fent més gran.
Do Sol
Vaig voler ser jo el primer,
Sol
en provar de marxar.
Lam Do Sol
Els exèrcits desfilant,
Sol Lam
uns amunt, altres avall,
Do Sol
jo no hi veia cap color
Sol
que fos el millor.

Do Sol Lam, Fa
Quan arribis més enllà, voldràs conèixer
Do Sol Lam, Fa
i si arribes massa tard, fes-ho tot per...
Do Sol Lam, Fa
quan arribis més enllà , podràs conèixer
Do Sol Lam, Fa
i si arribes massa tard...

Lam Do Sol
El futur és la foscor
Sol Lam
i el teu amic és l´opressor,
Do Sol
digues-li molt clarament,
Fa
fins quan...

El rei

Vaig néixer en un barri de multituds
famílies pobres, però de molt bona sang.
I ara m´adono que m´he fet gran
i aquí no tinc prou aire per a respirar.

Mama me mima, mi papa se va
mama me mima i mi papa se va.

És que la vida, m´ho ha donat tot,
però em cal molt més
per a sentir-me realitzat,
és que les coses, no són com són
i és per això que del meu barri vaig marxar.

Mama me mima, mi papa se va
mama me mima i mi papa se va.

Tu seràs el rei de la comarca
tu seràs i no en tindràs mai prou.
Tu seràs el rei de la comarca
tu seràs i no estaràs mai sol.

I ara recordo com era tot,
abans que jo en la vida hagués triomfat.
I és que el meu barri per a mi ho és tot
la meva gent, la que sempre he estimat.

Mama me mima, mi papa se va
mama me mima i mi papa se va.

Tu seràs, el rei del teu barri
tu seràs, ara no tens por.

Català
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Tu seràs, el rei de casa teva,
tu seràs, i ara ja ho tens tot.

El Sol es pon

Quan em desperti et vindré a buscar,
la nit s´està fent molt llarga
però et vindré a buscar.

Espero que m´esperis, començo a caminar,
s´ajunten les coincidències,
en fila estan esperant,
per si de cas, oblido el que crec saber.

Si el Sol es pon i no torna a sortir,
els teus ulls brillaran per mi.
Els carrers semblen deserts,
només la nit a la ciutat,
les meves pors m´acompanyen,
els meus dubtes van de la mà
i discuteixen.

Si el Sol es pon i no torna a sortir,
els teus ulls brillaran per mi.

La nit no ho posa fàcil, vull arribar
abans que el Sol s´adormi
sobre el mar jo et vindré a buscar.

Si el Sol es pon i no torna a sortir,
els teus ulls brillaran per mi.

Si el Sol es pon i no torna a sortir,
la Lluna m´il·luminarà el camí.

Català

El sol solet

A cada moment veig el Sol,
surt del niu no sap on anar,
mil paraules deixarà.
Encara ningú li ha explicat
que la Lluna es va enfadar molt,
molt gelosa es va tornar.
Voldria que tu, vinguessis a mi
i un dia o altre et diria que sí.

Sol ella em va deixar,
boig el Sol es va tornar.

A cada moment el veig pitjor,
ara diu que es vol suïcidar,
diga’m tu el que faran.
Voldria que tu, vinguessis a mi
i un dia o altre et diria que sí,
però és que encara no has trobat,

diràs les mil paraules cridant de cara al vent,
diràs les mil paraules i aprendràs a volar.

Sol ella em va deixar,
boig el Sol es va tornar.

Sol, ella em va deixar,
boig el Sol es va tornar,
sol, el Sol es va quedar,
sol, la lluna el va deixar.

Català

en l´habana

Ja fa temps que et sento dir     fa sib do X2
que el teu somni és lluny d’aquí.
Et segueixen pensaments
on algú està deprimit

Buscant una sortida,             sib fa
et creus algú especial,          do rem
sempre mirant de cara al mar.    Sib fa do

Creu-me amic tu ets valent
s’ha de viure pel moment,
jo continuo desitjant
que el món aculli als meus germans.

Buscant una sortida,
et creus algú especial,
sempre mirant de cara al mar.

Oh! Vivo en l’Habana            fa solm sib do
Cerca del Malencón.
Oh! Vivo en l’Habana
Cariño y mucho ron.

Ara t’escric per dir-te         solm sib
tot va bé amic,                 fa
avui t’he sentit prop de mi.    Solm sib fa
Vull veure aviat el dia         solm sib
en que tu i jo amic,            fa
tornem a estar junts.           Solm sib do

Oh! Vivo en l’Habana
Cerca del Malencón.
Oh! Vivo en l’Habana
Cariño y mucho ron.

Català

En un instant (Nit trista de patum)

Nit de primavera, aquesta segur q no té espera.
Dia de Corpus, dia sagrat, dia de purgues pel que queda d´any.
A la plaça el foc ja crema, l´àliga no és mai la primavera.
Tot és a punt, tot es preparat, es mouen les maces, tremolen les mans.

Ha quedat a la Ginesta, ja se sent ferum de festa.
Pel carrer costa avançar, massa strets per la gent que hi ha.
Pel carrer q va a la plaça hi ha una dona que escridassa.
La barreja de mà en mà, tot a punt de començar.

Però hi ha qui vol que tot s´acabi i que no tingui un bon final.
No em preguntis perquè això passa, com es que n´hi ha que volen mal.
Ningú va poder imaginar, però algú ho havia d´aturar.
El que havia de ser una gran festa, va acabar en un bany de sang.

No fugis, no em deixis, no et separis mai del meu costat.
Tornarem a trenc d´alba, quan tot hagi acabat.

Es troben les colles, amics que s´abracen.
Després dels salts ens trobem a barraques.
I la música sona des de dalt de les escales.
Veig els balcons de l´infern i els llums ja s´apaguen.

Salten els plens, es crema la plaça.
Ell sempre al mig, ningú no l´atrapa.
Gira l´àliga, gira la gent,
els àngels s´ho miren, ja ha arribat el moment.

I a barraques tot es torça
hi ha qui vol fer servir la força.
I ell que corre a defensar la salut del seu germà
al bell mig de la baralla, el xisclar d´una navalla:

Català
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taques de sang, crida la gent, ha caigut un innocent.
Ei fum digue´m què hem de fer.

No fugis, no em deixis, no et separis mai del meu costat.
Tornarem a trenc d´alba, quan tot hagi acabat.

On ets? On et puc anar a buscar? Per què? Per què s´ha d´acabar?
Tota una vida per davant, es perd la vida en un instant.

Enmig del camí

Enmig del camí
--------------

RE  LA      SOL RE         LA               SOL
Quí sap on dorm la bella guàrdia que mou el món?
RE  LA      SOL  RE        LA                SOL
Quí sap qué fan aquells barbuts valents triomfants?

LA SOL LA SOL

RE        LA               SOL
Vam despertar-nos tot just ahir
    RE    LA            SOL
generàvem moltes espectatives
RE        LA                    SOL
hem après molt d´aquells que un dia
          RE       LA            SOL
ens van obrir les portes del paradís
   LA 			 mi-
tapats del sol entre les pedres
LA                       SOL
hem d´aguantar fins al final.

   RE                  SOL
No sé que farè si te´n vas
mi-                SOL
em quedaré sol al mig del camí.
RE                     SOL
No sé que faré si te´n vas
mi-                         SOL
tot el que m´importa és ara lluny d´aquí.

Qui sap que vol, qui en sap el dol?
d´algú que trenca amb els vells patrons.
Quí sap quí és? Qui sap cóm és?
aquell a qui puc agafar-me.

Vull pardalar amb propostes
no podem esperar més.
Els que callen encara, potser un dia parlaran
i mentrestant es viuran tempestes
fins aque arribi el que ha de venir.

LA                       mi-
Tapats del sol entre les pedres
LA	              mi-
cercant missatges endevant
LA                     mi-
per poder vèncer les misèries
LA                       SOL
hem d´aguantar fins el final.

No sé que faré si te´n vas
em quedaré sol al mig del camí.
No sé que faré si te´n vas
tot el que m´importa ara és lluny d´aquí
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RE                        SOL
No t´apaguis, no vull que marxis
         mi-                  SOL
vull seguir amb tu fins al final (3)

(Solo del Juanjo)

No t´apaguis, no vull que marxis
vull seguir amb tu el final (2)

És amor

Miràvem junts pel finestral
plovia i tot estava moll,
la pluja ens feia estar a prop, tan a prop...
Mai hauríem vist aquell final.
Ara la pluja s´ha acabat
la teva absència em deixa sol,
segurament el cel no em vol
la pluja no et farà tornar.

És amor, el que tinc al cor...

El meu cor està plorant,
t´enyora tant o més que jo
està ferit malalt d´amor, sí d´amor,
quan et somia li fas mal.

És amor el que tinc al cor...

Català

Esperant en va (Helplessly Hoping)

Esperant en va el seu arlequí, ronda prop seu,
ningú diu: què hi ha?
Empassant-se esparpells d’un esperit gentil
ell corre, però el que vol és volar,
només per viatjar, al so de l’adéu.

Mirant no dir res ell espera rera la finestra
i es pregunta quan vindrà,
i sense cor es serví ell mateix els mals somnis
que d’ella va robar.
Va sentir, oh benvingut.

      Ells són un home,
      ells són dos de sols,
      ells van tres de junts,
      ells són l’un per l’altre...

Si estàs vora el primer graó,
algú amable et dirà: enrera has de tornar.
L’amor no menteix et va dir una noia de blanc,
que després va marxar;
s’ofega, tot somiant.

      Ells són un home,
      ells són dos de sols,
      ells van tres de junts,
      ells són l’un per l’altre...

Català

Fills de l´abundància

FILLS DE L´ABUNDÀNCIA (gossos)

Tu, tu vigila no ensopeguis amb la por	Fa Sib Fa
amb la por que distorciona els teus sentits. 	Sib rem
No et sentis incapaç.			Sib
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Perquè tots apostem per viure amb pressa el nostre temps      		Fa Sib Fa
per no aturar-te i veure com t´estan venent 				Sib rem
gran part del teu temps, allò que un dia era or.		Sib Fa
Com pot ser que hi hagi gent que passi gana per tot arreu?	Sib Fa
El progrés és la distància entre la gent			Sib rem
Què és el que ens passa? És tan difícil, potser?		Sib Fa

Si et veus capaç de decidir per tu i per mi, un sol camí.	Do rem Sib Fa Do rem Fa
                                                                                                                    Do
Digues en veu baixa:

   FILLS DE L´ABUNDÀNCIA, LLUNY DEL IMPOSSIBLES, NEIXEN CADA DIA
   DO FA DO SIB DO FA
   SENSE SABER QUÈ ÉS VIURE.				Do Sib

Tu, tu vigila....

Nina de draps bruts, quadres blancs i vermells, que espatllada gires	Fa Sib Fa Sib
els ulls cap al cel. Què és el que et passa? T´has quedat sola?	Rem Sib Fa

Si et veus....

FILLS DE L’ABUNDÀNCIA

   Fills de l´esperança, d´un futur possible, 			Do Fa Do Sib
   neixen cada dia   sense poder ser lliures			Do Fa Do Sib

FILLS DE L’ABUNDÀNCIA

Fixa't què passa

Surto de casa
mastego l’aire pel camí,
m’encenc una "tatxa"
la noto més intensa avui,
i me n’adono
que ha canviat el lloc i el temps per mi,
i m’enamoro
d’allò que penso,
d’allò que invento...
Faré que els dies que em queden,
siguin tots per mi.

Em giro i crido!

Dins la mancança,
invento el fàrmac del destí.
Ja no puc fer-me enrera
ha despertat el que dormia en mi.

Faré que els dies que em queden,
siguin tots per mi.
Em giro i crido!

Fixa’t que passa
el món pot ser claror,
que no et sentin en veu baixa.

Si tens l’esperança
que el tot sigui per tots,
pregunta’t tu mateix que passa!

Dins d’una bossa,
llenço la nostàlgia de l’ahir.
Es tracta de voler-ho

Català

pots saltar la tanca amb mi.
Si un dia torno t’ofereixo venir amb mi,
em giro i crido!

Fixa’t que passa
el món pot ser claror,
que no et sentin en veu baixa.
    Qui ets?, què fas?, què veus?, on vas?
    Sé que tu busques.
Si tens l’esperança
que el tot sigui per tots,
pregunta’t tu mateix que passa!

Històries.

Ja torno a arribar tard,
avui no sento passar el temps.
No he escollit bé el camí.
Hi han històries que no acaben bé,
també hi ha històries que no acaben...
històries que no acaben.

Bandera negra al mar
i una calma que espenta.
Em disposo a saltar,
però trobo a faltar l´aire.

No m´ha canviat la sort,
topant sempre en el mateix lloc.
Seguint la teva pista, m´he perdut,
i torno a començar.

Quan arribi el moment , ho sabré.
Que ressonin els canons.
Pren el teu temps.
Mou.te per instint que les coses pasen devant teu.
Hi ha històries que no acaben bé,
també hi ha històries que no acaben...
històries que no acaben.

Sento sorolls de frens,vénen del carreró,
hi ha algú a l´habitació.
I jo amb la meva sort,
començo un altre joc, dona´m la carta oberta.
Vull veure el que tens,
saber el què m´amagues.
Encadenat al present,
vull saber com acaba.

Bandera negra al mar
i una calma que espenta.
Algú m´està mirant
i una porta que es tanca.
i una porta que es tanca...
 que es tanca.

Català

La calle 24

En la calle 24 ha ocurrido un asesinato.
Una vieja mató un gato
con la punta de un zapato.
Pobre gato;
Con la punta se fue,
de un zapato.

En la esquina de la "Maquila"
va un obrero caminando,
muere el gato sin zapato,
mata el hambre, crece un árbol.
Pobre hombre, mata el hambre a sudor
sin zapato, alguien le negó su valor.

El va con sombreo
y el gato sin zapato es feliz,
le sobra el dinero,
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se lo quita el obrero.

Muere uno más
para calmar
la enfermedad
que nos va a matar.
Han comprado una porción de su cuerpo y alma
y que siga subiendo el valor, si no no le van a pagar.
Pobre hombre, mata el hambre a sudor
sin zapatos, alguien le negó su valor.

El va con sombreo...

Muere uno más
para calmar
la enfermedad
que nos va a matar.

El va con sombreo...

En la calle 24 ha ocurrido un asesinato...

La carta

He buidat l´armari i he vist la carta
Que tan de temps he estat buscant
Hem parlaves dels teus somnis
D´allà on volies arribar.

I em deies... no paris de donar-me forces per demà
Buscaré una bandera on hi cabrem tots junts
Amb força fest-te una imatge dins del cap
D´allò que vols que et passi et passarà.

El temps ha fet de tu i de mi una casa
Plena de llums i de miralls
Hi ha una nena a fora el porxo
Amb una tassa entre les mans.

No paris de donar-me forces per demà
Bucaré la bandera on hi cabrem tots junts
Amb força fes-te una imatge dins del cap
D´allò que vols que et passi i et passarà.

Se t´acava el temps, l´hivern passa corrent
No et deixis d´abrigar pel que pugui passar
Serà i serem com bufa el vent sense quedar-nos quiets
L´entament caminant els dies van passant, van passant.

Queden tan lluny les primaveres
Que ens inventavem al mal temps
Ara jo penso en les que ens queden
I no vull que siguin diferents.

Ja cau el sol en la distància
La nit arriba al seu moment
Hi ha una nena a fora el porxo
Que riu i ens mira fixament.

No paris de donar-me forces per demà
Buscaré la bandera on hi cabrem tots junts
Amb força fes-te una imatge dins del cap
D´allò que vols que et passi i et passarà.

Se t´acava el temps, l´hivern passa corrent
No et deixis d´abrigar pel que pugui passar
Serà i serem com bufa el vent sense quedar-nos quiets
L´entament caminant els dies van passant, van passant. (x3)

Català

La Casa

Fa cinc anys i un dia
de casa va marxar,
volia alliberar-se,
tornar a començar.
Va ser un gir en la vida
difícil d’explicar.
Quan semblava que ho tenia
no s’ho va repensar.

Dins la bossa dues mudes,
un CD “Devi Bianz”
el poema d’una amiga,
el camí “d’Arqueoag”,
la foto de família
i el carnet d’identitat,
i un pot amb quatre herbetes
és tot el que se’n va emportar,
quan un dia va marxar
per viure lluny de tot.

Va ser des d’un principi
el que havia imaginat
tenia el que volia,
però tambéla soledad
i buscava tot sovint
per camins desafinats.
Tan li era una extranya
per sentir-se acompenyat.

Tens una nit per enamorar-te.
Tens un matí per abraçar-me
i un altre nit per expressar-te
i un nou matí per oblidar-me,
per oblidar-me
per sempre no m’esperis.

Quan el sol, barroer, il·lumina aquella casa,
tot es calma i comença un nou espectacle
fins que se’n va a dormir.
I ara sol, amb la llum d’una trista espelma
se’n recorda com un dia ell era un altre
i sap que ara és feliç.

Tens una nit...

Serà un miracle si al final
em puc entendre amb algú com tu.

Quan el sol, barroer, il·lumina aquella casa...

Català

La Isabel

No tens massa clar dona
d´allà on véns.
Tampoc tens més sorpreses
que un duro a l´inrevés.
Cada matí vas al mercat
a comprar el peix
i el teu marit, a taula,
res no t´agraeix.
I és que tu voldries ser
com aquella, "La Isabel".
Però no tens un marit "torero",
ni un amant al Parlament,
que et faci sortir a la "tele",
al programa del Punyal
o als anuncis de rajoles
on guanyar un dineral.
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Ser famosa, per tot el món,
sortir a la tele, revistes del cor.

I és que tu voldries ser
com aquella, "La Isabel".
Però no tens un marit "torero",
ni un amant al Parlament,
que et faci sortir a la "tele",
al programa del Punyal
o als anuncis de rajoles
on guanyar un dineral.

Ser famosa, per tot el món,
sortir a la tele, revistes del cor.

La nit s´acaba

Només ens queda una nit
i no vull passar-me-la dormint.
Drogat amb les teves promeses,
allà on els somnis s´acompleixen.

El temps es para quan t´acostes a mi
i a tu t´agrada quan em veus així.
I és que em sembla que avui el món s´acaba,
quan s´acabi aquesta nit.

Hagués estat molt bé
fer vacances i viatjar per un estiu etern.
Però el temps es para quan t´acostes a mi,
és una cosa que no puc decidir.

La nit s´acaba...

Posa´t aquell vestit que tant m´agrada
aquell amb el que et vaig descobrir.
Seràs el centre de totes les mirades
i junts podrem cridar...
La nit s´acaba i amb ella la nostra cançó,
la nit s´acaba,
la nit s´acaba...

Sé molt bé que em deixaràs
amb un pam de nas.
Fet malbé com un llibre sota la pluja.
Xino-xano tornaré,
direcció al no-res.
Potser faré un cafè si trobo un lloc obert.

La nit s´acaba i amb ella la nostra cançó.
La nit s´acaba... pot ser que avui s´acabi el món.
La nit s´acaba...

Català

La nit s´acaba

Només ens queda una nit
i no vull passar-me-la dormint.
drogat amb les teves promeses,
allà on els somnis s´acompleixen.

El temps es para quan t´acostes a mi
i a tu t´agrada quan em veus així.
i és que em sembla que avui el món s´acaba,
quan s´acabi aquesta nit

Hagués estat molt bé
fer vacances i viatjar per un estiu etern
Però el temps es para quan t´acostes a mi,
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és una cosa que no puc decidir.

La nit s´acaba...

Posa´t aquell vestit que tant m´agrada,
aquell amb el que et vaig descobrir.
seràs el centre de totes les mirades
i junts podrem cridar...

La nit s´acaba i amb ella la nostra cançó,
la nit s´acaba,
la nit s´acaba!!!

Sé molt bé que em deixaràs
amb un pam de nas.
fet malbé com un llibre sota la pluja.
xino-xano tornaré,
direcció al no-res.
Potser faré un cafè si trobo un lloc obert.

La nit s´acaba i amb ella la nostra cançó.
La nit s´acaba... pot ser que avuí s´acabi el món.
La nit s´acaba!!!

La nit s´acaba

La Nit s´acaba (Oxigen)

C4

Lam                 FaM
Només ens queda una nit
     DoM
i no vull passar-me-la dormint.
Lam                     FaM
Drogat amb les teves promeses,
            DoM
allà on els somnis s´acompleixen.

Lam                              FaM
El temps es para quan t´acostes a mi
                              DoM
i a tu t´agrada quan em veus així.
Lam                                  FaM
I és que em sembla que avuí el món s´acaba,
      DoM
quan s´acabi aquesta nit.

Lam FaM DoM (x2)

Hagués estat molt bé
fer vacances i viatjar per un estiu etern.
Però el temps es para quan t´acostes a mi,
És una cosa que no puc decidir.

La nit s´acaba...

SolM                              FaM
Posa´t aquell vestit que tant m´agrada,
       DoM           FaM   DoM
aquell amb el que et vaig descobrir.
SolM                           FaM
Seràs el centre de totes les mirades
         DoM
i junts podrem cridar...
La nit s´acaba i amb ella la nostra cançó,
la nit s´acaba,
la nit s´acaba...

FaM                    DoM
Sé molt bé que em deixaràs
amb un pam de nas.
FaM                   DoM
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Fet malbé com un llibre sota la pluja.
FaM            DoM
Xino-xano tornaré,
direcció al no-res.
FaM                     DoM
Potser faré un cafè si trobo un lloc obert.

La nit s´acaba i amb ella la nostra cançó.
La nit s´acaba... pot ser que avuí s´acabi el món.
La nit s´acaba...

La selva negra

LA SELVA NEGRA
--------------

sim LA SOL

sim
Iba de excursión perdido en la selva negra
      LA				sim  SOL LA
y en eso se me aparecio una afligida hormiga
sim
Ella me conto que alguien le quiere quitar su tierra
    LA					  sim
y no entiende el porque,si siempre estado ahi.

LA                             sim
Que pasó, que pasó en la selva negra
LA			   SOL  FA#
Que pasó, que pasó en la selva
		    sim
Les dieron de madrugada
	    LA		   SOL
Que sera de mi, que sera de ti
    sim			      RE    LA
Oye dime que paso en el hormiguero
Que sera de mi, que sera de ti
Oye dime que paso en la selva negra.

sim
La hormiga no quiere ver
que le destruyan su selva negra
     LA	 	  		      sim
ella siempre defendera su hogar donde nacio

Picale la panza o te va a pisar
Pica, picale la panza o te va moler
Ya no te puedes dejar pisar
Ya no te puedes dejar vencer
Oh no! Te quieren pisotear

Que paso...
Les dieron...

Castellà

La Solución

Yo no tengo la solución
pa´ que las cosas vayan mejor,
no sabria aconsejarte.
No tengo ni corazón,
lo perdí en la habitación
de aquella chica tan bonita.

No, no tengo la solución
no sabría aconsejarte.
No, no tengo la solución.

No se pa´ donde has de tirar,
derecha, izquierda,

Castellà

tierra o mar,
pero podría acompañarte.

Se lo que buscas,
lo que los demás.
Si tu no te asustas
me viees a buscar.

No, no tengo la solución
aunque podría acompañarte.
Porque ya se lo que buscas
lo mismo que los demás
si tu no te asustas
me vienes a buscar.

Leix!!!!!!! Ja me la podrias cantar algun dia no?? Q soc = q aksta cançó... sempre
m´acompanyes a tot arreu, encara q no sapiga x on hagi d tirar... moltes acies wapuuuu!!!
Ets el millo!! TTM!!!! i a tu Xandra, Gemma, Ester, Miky, Jimmy, Polo, Mari, Miriam, Ester,
Sergio... A tota la colla q som!!! Som els millors!!!

La solución

Yo no tengo la solución
pa que las cosas vayan mejor,
no sabria aconsejarte.
No tengo ni corazón,
lo perdí en la habitación
de aquella chica tan bonita.

No, no tengo la solución
no sabría aconsejarte.
No, no tengo la solución.

No se pa donde has de tirar,
derecha, izquierda,
tierra o mar,
pero podría acompañarte.

Se lo que buscas,
lo que los demás.
Si tu no te asustas
me vienes a buscar.

Yo no pretendo rivalizar
com los que cren tener la verdad
peró me asusta, su seguridad.

Aunque yo.

No, no tengo la solución
aunque podría acompañarte.
Porque ya se lo que buscas
lo mismo que los demás
si tu no te asustas
me vienes a buscar.

Castellà

les ampolles

e||----------------------------|
B||----------------------------|
G||--0-----1-----2-----2-------|
D||-----2-----2-----2-----3----|
A||----------------------------|
E||----------------------------|

1i) (repetint les notes inicials)

Eren dues ampolles juntes
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que un bon dia van començar
un viatge sense límits
amb un missatge dins del mar

1) (El mateix per cada vers)
Do                       Mi
 Ningú sap què hi van escriure,
lam                 Fa
 ningú sap qui les va botar.
Do                   Mi
 I ara n´han trobada una,
lam                 Fa
 encallada en un corall.

1) Do Mi lam Fa (2 vegades)
  ah ah ah ah

1) Do Mi lam Fa (2)
Do                      Mi
 Tots els homes van confusos.
lam                 Fa
 Corren rumors d´un desenllaç,
Do                          Mi
 que qui ajunti els dos missatges
lam                  Fa
 tindrà la clau per poder entrar.

1) (amb guitarra segona veu)
Do                       Mi
 I ara mig món cerca l´ampolla,
lam                Fa
 i l´altre mig va atabalat.
Do                     Mi
 Què hi haurà rere la porta ?
lam                   Fa
 I a quina porta han de trucar ?

1) Do Mi lam Fa
  ah ah ah ah

2) (dues vegades)
Mi                          Fa
 No tinc temps per perdre, anem.
                Do
 Potser hem de fugir,
                 Sol
 potser hem de marxar.
Fa                        lam
 Cercarem el qui ho va escriure,
                              Do
 que ara es deu fer un fart de riure,
                  Sol                (Mi) (segona vegada Do)
 amb dues ampolles més per llençar al mar.

1) Do Mi lam Fa (2 vegades)

1)
Do                           Mi
 He sentit que al sud hi ha vides
lam              Fa
 d´altre fer, d´altre pensar.
Do                          Mi
 I crec que ens ha arribat l´hora,
lam                    Fa
 l´hora bruixa per parlar.

Do                        Mi
 Per parlar dels nostres somnis,
lam                   Fa
 dels somnis de tots els humans.
Do                       Mi
 Tots som fills de la mateixa mare,
lam                     Fa
 la mare Terra que ens ha criat.

2)
Mi                          Fa
 No tinc temps per perdre, anem.
                Do
 Potser hem de fugir,
                 Sol
 potser hem de marxar.
Fa                        lam
 Cercarem el qui ho va escriure,
                              Do
 que ara es deu fer un fart de riure,
                  Sol
 amb dues ampolles més per llençar...

1i) (seguint notes introducció)
Eren dues ampolles juntes
que un bon dia van començar
un viatge sense límits
amb un missatge dins del mar

2) (dues vegades)
Mi                          Fa
 No tinc temps per perdre, anem.
               Do
 Potser hem de fugir,
                 Sol
 potser hem de marxar.
Fa                        lam
 Cercarem el qui ho va escriure,
                              Do
 que ara es deu fer un fart de riure,
                  Sol                (Mi) (segona vegada Do)
 amb dues ampolles més per llençar al mar.

1) Do Mi lam Fa  (4 vegades)
  ah ah ah ah

Do

Lliure com l´aire

Com un objecte estrany, caient a l’infinit,
buscant el meu espai, segueixo el meu instint.
He de sortir d’aquí...
Lluny de mi, un sol cremant l’horitzó,
desdibuixant els terrats.
Vull fugir, creuar nedant tot l’estany,
i quan sigui aquí vull que arribi l’abril,
que els sentits se’m disparen i el dia és cada cop més llarg,
com un iceberg que se l’emporta el vent...

Lliure com l’aire, desafiaré la sort,
no seré un hostatge...
D’on som? On anem? Tirem endavant,
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai...

Com un planeta estrany, perdut a l’infinit,
no importa el que jo sóc, importa el que jo faré.
Nota aquest sol i tanca bé els ulls,
com a segona pell, la que es toca amb l’ànima...
Deixo la ment en blanc, veig un espiral,
no tornaré a ser un covard, avui seré valent.
Cap més pas enrere, no...
Començo a emprendre el vol, cada cop més alt,
fins on es perd el mal...

Lliure com l’aire, desafiaré la sort,
no seré un hostatge...
D’on som? On anem? Tirem endavant,
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai...

Sóc dins del laberint, dibuixa una sortida
o moriré aquí dins...
Agafa’t bé, no tinguis por,
i agafa’t fort, que no estem sols.
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Deixo la ment en blanc, veig un espiral,
no tornaré a ser un covard, avui seré valent.
Cap més pas enrere, no...

Lliure com l’aire, desafiaré la sort,
no seré un hostatge...
D’on som? On anem? Tirem endavant,
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai...

Lliure com l´aire

Sol1:
mi  --3--
si  --3--
sol --0--
re  --0--
la  --2--
mi  --3--

Sol2:
mi  --3--
si  --3--
sol --0--
re  --2--
la  --3--
mi  --0--

Sol3:
mi  --3--
si  --3--
sol --0--
re  --2--
la  --2--
mi  --0--

Sol4:
mi  --3--
si  --3--
sol --2--
re  --0--
la  --0--
mi  --2--

Sol1 Sol2 Sol3 Sol4
Com un objecte estrany,
caient a l’infinit,
buscant el meu espai,
segueixo el meu instint.
He de sortir d’aquí...
Lluny de mi, un sol cremant l’horitzó,
desdibuixant els terrats.
Vull fugir, creuar nedant tot l’estany,
i quan sigui aquí vull que arribi l’abril,
que els sentits se’m disparen i el dia és cada cop més llarg,
com un iceberg que se l’emporta el vent...

Sol2   Sol3        Sol4      Sol1
Lliure com l’aire, desafiaré la sort,
no seré un hostatge...
Sol1 Sol2 Sol3 Sol4      SOl1
D’on som? On anem?Tirem endavant,
         Sol2              Sol3       Sol4
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai...

Com un planeta estrany, perdut a l’infinit,
no importa el que jo sóc, importa el que jo faré.
Nota aquest sol i tanca bé els ulls,
com a segona pell, la que es toca amb l’ànima...
Deixo la ment en blanc, veig un espiral,
no tornaré a ser un covard, avui seré valent.
Cap més pas enrere, no...
Començo a emprendre el vol, cada cop més alt,
fins on es perd el mal...

Català

Lliure com l’aire, desafiaré la sort,
no seré un hostatge...
D’on som? On anem? Tirem endavant,
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai...

Sóc dins del laberint, dibuixa una sortida
o moriré aquí dins...
Agafa’t bé, no tinguis por,
i agafa’t fort, que no estem sols.

Deixo la ment en blanc, veig un espiral,
no tornaré a ser un covard, avui seré valent.
Cap més pas enrere, no...

Lliure com l’aire, desafiaré la sort,
no seré un hostatge...
D’on som? On anem? Tirem endavant,
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai...

Lliure com l´aire

Com un objecte estrany caient a l´infinit,
buscant el meu espai, segueixo el meu instint.
He de sortir d´aquí.

Lluny de mi,
un sol cremant l´horitzó, desdibuixant els terrats.
Vull sortir,
creuar nedant tot l´estany.

I quan sigui aquí vull que arribi l´abril,
quan tot val per mil.
Que els sentits se´m disparen;
i el dia és cada cop més llarg,
com un iceberg, el que s´emporta el vent cap a aigües càlides.

Lliure com l´aire, desafiaré la sort.
No seré un hostatge,
nàufrag aquell el que no arriba enlloc.
D´on som? On anem?
Tirem endevant,
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai.

Com un planeta estrany perdut a l´infinit;
no importa el què jo sóc, importa el què jo faré.
Nota aquest sol i tanca bé els ulls.
Com la segona pell, la que es toca amb l´ànima.

Deixo la ment en blanc, veig un espiral.
No tornaré a ser un covard, avui seré valent.
Cap més pas enrere, no.
Començo a emprendre el vol, cada cop més alt, fins on és perd el blau.

Lliure com l´aire, desafiaré la sort.
No seré un hostatge,
nàufrag aquell el que no arriba enlloc.
D´on som? On anem?
Tirem endevant,
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai.

Sóc dins del laberint,
dibuixa una sortida o moriré aquí dins.
Agafa´t bé. No tinguis por.
Agafa´t fort que no estem sols.

Deixo la ment en blanc, veig un espiral.
No tornaré a ser un covard, avui seré valent.
Cap més pas enrere, no.

Lliure com l´aire, desafiaré la sort.
No seré un hostatge,
nàufrag aquell el que no arriba enlloc.
D´on som? On anem?
Tirem endevant,
que avui et miro i sento coses que no havia sentit mai

Català
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L´Illa

Camines,
vas perdut tot el dia.
Camines per sobre una via
que encara no té un destí final.

Contes tots els dies que fan falta
i és que no perds l´esperança;
després diuen que no tenim ideals.

Vius en un món que canvia,
on poques coses t´inspiren.
Jo estic amb tu...

Contemplarem el món des d´un miratge perdut enmig del mar,
i esperarem que arribi el dia en que tot torni a ser especial.
No deixarem entrar suïcides que ens governin com abans;
i esperarem que la distància ens ensenyi a tots que som iguals.

Sospires.
Busques conscient la màgia,
aquell anhel de la infància,
aquella energia que no s´acaba mai.

Emprens el repte d´una vida solitària,
com una bona pregària,
la que surt de dins del cor.

Ja has trobat una sortida.
Vols prendre el pols a la vida.
Es veu millor en la distància.
Vull venir amb tu...

Contemplarem el món des d´un miratge perdut enmig del mar,
i esperarem que arribi el dia en que tot torni a ser especial.
No deixarem entrar suïcides que ens governin com abans;
i esperarem que la distància ens ensenyi a tots que som iguals.

No puc esperar...
Ha de ser aviat...
Vull canviar el món amb tu, si vols.

Català

L´Ocell

L´OCELL
-------

LA		          lam
Avui els ocells no han pogut sortir volant
LA			 lam
no tenen res a veure, ni tan sols des d´allà dalt
   LA			   lam
el fum, les xemeneies són núvols artificials
  LA			  lam
però com deia la mare, potser el sol torna a brillar.
  RE			    LA  lam  RE LA
I si aquest sol torna a brillar

			    RE	        MI
Els llops a la muntanya, ja no poden plorar
LA			   RE	  	   MI
tenen por i saben que un home els vol disparar.
   LA	     	  lam	    RE		  MI
Potser després de tot per a ells sigui millor,
  LA		  lam
així no hauran de veure, com els seus fills moren de por
	       RE		LA lam RE LA
I si aquest el Sol torna a brillar

  MI     LA     RE	 LA
I si el Sol tornés a brillar

Català

    MI   LA        RE         LA
potser tots hi veuríem més enllà,
i si el Sol tornés a brillar
potser tots hi veuríem més enllà...

Manolo

La Re Mi
Tota la vida volent anar a jamaica
La Re Mi
De Calafell no he passat
La Re Mi
I es que de voluntat no me´n falta
La Re Mi
Per mai ho he sabut trobar            (x2)

La Re
Bevent del teu amor, oh, oh          (x4)
La Mi Re
Bevent del teu amor, oh, oh, oh

La Re Mi
Jo vaig néixer en un mal dia
La Re Mi
En un poble de mar
La Re Mi
I no era allí perquè plovia
La Re Mi
Però se que vaig marxar

Tota la vida.....
Oh, oh, oh, oh

Si La Mi
Aquí no esta, aquí no esta Manolo       (x2)

Bevent del teu amor....

La Re Mi
Pom, pa, pom (tota la vida volent anar jamaica,
de Calafell no he passat...)

La Re
Bevent del teu amor, oh, oh (3veg.)
La La (trast 7)
Bevent del teu amoooo,oooooo,oooooor

Català

Mentre dormies

Desde la finestra puc veure el mar
i la roba estesa que amaga la ciutat.
Nit de Lluna nova i no puc dormir.
Tranquil·la, somies a l´altra habitació.
La meva maleta oberta en un racó...
Vet aquí un gos i un gat i el conte s´ha acabat.

El meu mar... qui l´enyorarà.
Parla amb mi i tu callaràs.
Somrient et regires.
T´he crida´t però dormies.

Hauré d´inventar un final especial,
un a reveure o un fins aviat.

M´entrestant et gires i abraces el coixí.
Conto cent estrelles i no arriba el matí.
Els records m´espien i arrenquen a volar.
I el meu pobre cor es llença balcó avall.

El meu mar... qui l´enyorarà.
Parla amb mi i tu callaràs.
Somrient et regires.
T´he crida´t però dormies.

Català
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Balles als teus somnis
dins postals que et vaig enviar.
Parles però no et sento
i quan dorms... jo ho intento.

ja no més mars
ja no més estrelles.
Ballaràs quan m´adormi.
Corro i ja t´abraço als teus somnis.

Ja no més mars.
Ja no més estrelles.

Mentre dormies

Desde la finestra puc veure el mar
i la roba estesa que amaga la ciutat.
Nit de Lluna nova i no puc dormir.
Tranquil·la, somies a l´altra habitació.
La meva maleta oberta en un racó...
Vet aquí un gos i un gat i el conte s´ha acabat.

El meu mar... qui l´enyorarà.
Parla amb mi i tu callaràs.
Somrient et regires.
T´he crida´t però dormies.

Hauré d´inventar un final especial,
un a reveure o un fins aviat.

M´entrestant et gires i abraces el coixí.
Conto cent estrelles i no arriba el matí.
Els records m´espien i arrenquen a volar.
I el meu pobre cor es llença balcó avall.

El meu mar... qui l´enyorarà.
Parla amb mi i tu callaràs.
Somrient et regires.
T´he crida´t però dormies.

Balles als teus somnis
dins postals que et vaig enviar.
Parles però no et sento
i quan dorms... jo ho intento.

ja no més mars
a no més estrelles.
Ballaràs quan m´adormi.
Corros i ja t´abraço als teus somnis.

Ja no més mars.
Ja no més estrelles.

Català

Més Lluny

Què hi ha més salvatge que la civilització?,
on tothom s´aixafa, cares que no tenen nom.
No vull ser civilitzat, la ciutat m´espanta,
enmig de la Diagonal oblido cap on anava,
bé, no canviaré mai.

Cada cop que tanco els ulls
em sembla que sóc més lluny.
Cada cop que tanco els ulls.

No em parlis de felicitat
no conec ningú molt afectat.
Què hi ha més salvatge que la civilització?,
on tothom s´aixafa, cares que no tenen nom.

Català

Sóc com tothom, tampoc tinc nom, no.

Cada cop que tanco els ulls
em sembla que sóc més lluny.
Cada cop que tanco els ulls.

Quilòmetres de ciutat, un cor amb venes de quitrà,
rius on perdre´s navegant, sense pressa no hi pots anar.

Cada cop que tanco els ulls
em sembla que sóc més lluny.
Cada cop que tanco els ulls

Tanco els ulls i m´imagino molt més lluny.
Tanco fort els punys i m´imagino molt més lluny.

Metamorfosi

Ja vaig solet pel món,
no em pots trepitjar.
Sóc capaç de tot,
ningú no em pot fer mal.
Miro d’allunyar-me prou
ja ho he aconseguit,
i dubto que amb els teus sermons
canviï el meu destí.

Faré que avui els meus sentits m’oblidin
ja no tinc por,
vull anar molt més enllà.

Faré que avui els meus sentits m’oblidin
ja no n’hi ha prou,
en saber que està passant.

Camino, corro veig al món inquiet
va cap a tu.
Resolc la vida, tu no ets
tu no ets ningú.
Veig la llum camino més,
m’he vist mort.
Ja no veure mai més ningú.

Faré que avui els meus sentits m’oblidin
ja no tinc por,
vull anar molt més enllà.

Faré que avui els meus sentits m’oblidin
ja no n’hi ha prou,
en saber que està passant

Català

Metamorfosi

mim      Do        lam
Jo vaig solet pel món
Do                mim Do lam Do
no em pots trepitjar.
mim    Do    lam
Sóc capaç de tot,
Do                  mim Do lam Do
ningú no em pot fer mal.
mim           Do     lam
Miru d´allunyar-me prou
Do               mim Do lam Do
ja ho he aconseguit,
mim                  Do       lam
i dubtu que amb els teus sermons
Do               mim Do lam Do
canviï el meu desti.

        Sol                lam           Do
Faré que avui els meus sentits m´oblidin
               Sol

Català
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ja no tenc por,
        lam              Fa
vull anar molt més enllà.

Faré que avui els meus sentits m´oblidin
ja no n´hi ha prou,
en saber què està passant.

Caminu, corru veig el món inquiet
va cap a tu.
Resolc la vida, tu no ets
tu no ets ningú.
Veig la llum caminu més,
m´he vist mort.
Ja no veuré mai més ningú...

Faré q avui els meus sentits m´oblidin
ja no tenc por,
vull anar molt més enllà.
Faré que avui els meus sentits m´oblidin
ja no n´hi ha prou,
en saber què està passant...

Aquesta cançó és per aquells que mai han perdut l´esperança amb res... Cèlia, Júlia,
Gemma,hos la dedicu a voltrus, xq os stimu moltissim!!!!!! Os trobare a faltar!!!!!!

Metamorfosi

	GOSSOS - METAMORFOSI
	--------------------

Mim       Do      Lam
Ja vaig solet pel món,
Do               Mim Do Lam Do
no em pots trepitjar.
Mim    Do    Lam
Sóc capaç de tot,
Do                  Mim Do Lam Do
ningú no em pot fer mal.
Mim           Do    Lam
Miro d´allunyar-me prou
Do              Mim Do Lam Do
ja ho he aconseguit,
Mim                 Do           Lam
i dubto que amb els teus sermons
Do              Mim Do Lam Do
canviï el meu destí.

        Sol              Lam                 Do
Faré que avui els meus sentits m´oblidin
                Sol
ja no tinc por,
        Lam              Fa
vull anar molt més enllà.

Faré que avui els meus sentits m´oblidin
ja no n´hi ha prou,
en saber que està passant.

Camino, corro veig al món inquiet
va cap a tu.
Resolc la vida, tu no ets
tu no ets ningú.
Veig la llum camino més,
m´he vist mort.
Ja no veure mai més ningú.

Faré que avui els meus sentits m´oblidin
ja no tinc por,
vull anar molt més enllà.

Català

Faré que avui els meus sentits m´oblidin
ja no n´hi ha prou,
en saber que està passant
---------------------------------
Transcripció facilitada pel Santi

Bernat

Mira´m bé

Sol Re Do Re (x4)

Sol Re Do Re Sol
Avui el dia, rere el sol ja s&#8217;ha aixecat,
Re
els núvols van de pressa
Do Re Sol
i la tempesta ja ha passat.
Re Do Re Sol
Rera la porta, un mirall m&#8217;està mirant.
Re Do Re Do
És la dolça rialla, que de mi s&#8217;esta mofant.
Re Sol Re Do
Ella m&#8217;odia, el camí serà molt llarg.
Re
Marxo de pressa, i no para de cridar:

Sol Re Mim Do
Mira&#8217;m bé, la meva vida no val res
Sol Re Mim Do
Mira&#8217;m bé.

Sol Re Do Re (x2)

Sol Re Do Re Sol
Va arribar la matinada, i altre cop al seu costat
Re Do Re Do
sense aquella rialla, les ferides fan molt mal.
Re Sol Re Do
Ella m&#8217;odia, el matí se l&#8217;endurà;
Re
no vol tornar-hi, jo ja sé que es massa tard.

Mira&#8217;m bé...   (x2)

Sol Re Do Re (x2)

Sol Re Do Re
Ara toca creure, que podrem tirar endavant
Sol Re Do Re
però és un joc estúpid, que ens està fent mal.
Sol Re Do Re
Ja no somio en un amor que s&#8217;ha acabat,
Sol Re Do Re
però no sóc res, sense tu al meu costat.

Mira&#8217;m bé...

Català

Mira´m bé

Avui el dia
rere el sol ja s´ha aixecat
els núvols van depressa
i la tempesta ja ha passat.

Rere la porta
un mirall m´està mirant
és la dolça rialla
que de mi s´està mofant.

Ella m´odia
el camí serà molt llarg

Català
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marxo depressa
i no para de cantar

Mira´m bé
la meva vida no val res
Mira´m bé
uoh oh uoh ooh

Va arribar la matinada
i altre cop al seu costat
sense aquella rialla
les ferides fan molt mal

Ella m´odia
el matí se l´endurà
no vol tornar-hi
jo ja sé que és massa tard

Mira´m bé
la meva vida no val res
Mira´m bé
uoh oh uoh ooh

Mira´m bé
la meva vida no val res
Mira´m bé
uoh oh uoh ooh

Ara toca creure
que podrem tirar endavant
no és un joc estúpid
que ens està fent mal

Ja no somio en un amor que s´ha acabat
però no sóc res sense tu al meu costat

Mira´m bé
la meva vida no val res
Mira´m bé
uoh oh uoh ooh

Mira´m bé
la meva vida no val res
Mira´m bé
uoh oh uoh ooh

Nits de Glòria**

Nits de glòria i conquestes.
I el matí adormit, castiga.
Nits de plors i tempestes.
Vam creuar el límit,
saltant barreres.

Ofegarem les penes en un got trencat.
Dissimulant,
no em diguis res perquè avui no hi sóc.
Em busco, però no hi sóc.

I allà en l´oblit hi ha algú, que crida desesperat.
No sap d´on ve ni on va, ni el que queda.
I allà en l´oblit hi ha algú a qui tu ja no escoltes mai.

Nits de glòria i conquestes.
Vam saltar el camí, vam fer drecera.
Caminarem, enrere i amb els ulls tancats.
Recordarem les nits en què ens volíem menjar el món,
i que ens vam menjar el món.

Català

I allà en l´oblit hi ha algú que crida desesperat.
No sap d´on ve ni on va, ni el que queda.
I allà en l´oblit hi ha algú a qui tu ja no escoltes mai,
com sempre...

Ja no puc continuar dissimulant,
em sento cada cop més perdut.
I a les nits busco bar,
busco bar, rere bar.
Vull tornar al que per mi varen ser...
Nits de glòria
Nits de glòria

No és nou

Van ser dies de gloria
vam fer nostre el carrer,
tots junts una sola cosa
el crit de molta gent.
Vull despertar un bon dia,
he somiat un món diferent
No t´ofenguid si et pregunto tu què en penses.
Saps que passa, doncs passa que és el teu temps

Qui vol entrar en un joc ben diferent
tu pots engega de seguida.
No és nou, deixa enrere els teus sentiments
perduts ens guanyen la partida.

El teu món,
per entendre qui ets necessites saber quin és el teu món
per entendre què hi fas necessites saber com és el teu món
per entendre els demés necessites passejar pel món.
El món és molt gran i és de tots.

Hem perdut les maneres,
què n´hem fet de l´honor,
passegem les mentides
com si fossin tresors.
Vulldespertar un bon dia
obrir els ulls i veure un mon diferent.
Quan et cremes, tu no esperes, fas un bon salt i crides,
no t´oblidis que hiha cosesque no poden esperar.

Català

No és nou

Van ser dies de gloria,

ven fer nostre els carrers,

tots junts una sola cosa,

el crit de molta gent.

Vull despertar un bon dia,

he somiat un món diferent,

no t´ofenguis,

si et pregunto tu que en penses,

saps que pasa

doncs pasa que és el teu temps.

Qui vol entrar en un joc ven diferent

tu pots engega de seguida.

No és nou

deixa enrrera els teus sentiments,

Català

Pàgina 757 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Gossos

perduts és guanya la partida. (x2)

Em perdut les maneres,

que n´hem fet del honor,

passegem les mentides,

com si fossin tressors.

Vull despertar un bon dia

he somiat un món diferent

quan et cremes,

tu no esperas,

fas un bon salt i crides.

No t´oblidis que n´hi ha cose,

que no poden esperar.

Qui vol entrar en un joc ven diferent

tu pots engega de seguida.

No és nou

deixa enrrera els teus sentiments,

perduts és guanya la partida. (x3)

no és nou

 Per vindre aqui es necessita saber quin es el teu món,
per entendre que fas necessites saber com es el teu món,
per entendre els demes necessites passejar pel món

Va ser dies de gloria
vem fer nostres els carrers
tots junts una sola cosa
el crida molta gent

Vui depertar un bon dia, he somiat un món diferent
no tofenguis si et preguntu tu que en penses
saps que passa? doncs pasa que es el teu temps

qui vol entrar entrar en un joc ven diferent?
tu pots, engega de siguida
no es nou deixar enrrera els teus sentiment
perduts en guanyen la partida (x2)

Hem perdut les maneres
que n´hem fet de l´honor
passajem les mentides com si fosin tresors

Vui despertar un bon dia,
obrir els ulls i veure un mon diferent,
quan et cremes, tu no frenes fan un bon salt i crides
no toblidis que hi ha coses que no poden esperar

qui vol entrar entrar en un joc ven diferent?
tu pots, engega de siguida
no es nou deixar enrrera els teus sentiment
perduts en guanyen la partida

Català

no has fet tard

...

...
has de trepitjar fort
si vols venir amb mi,
has de voler-ho tot
jo no vull escollir.

ens han ensenya´t tantes coses que no es veu l´escència.
i no vull girar a mig camí i veure el que m´he perdut.

per molt que estiguis sol,
coneixerem algú
que ens farà ser més purs
serens a mitja nit, ens treurem els vestits.

i ens sentirem grasos i lliures entre tanta merda
i ens desitjarem coses més bones de cara al futur.
perquè quan ja ningú creu co,ença a ploure
i ho mulla tot.

no has fet tard,
no has fet tard,
no has fet tard,
no has fet tard.

hem de cremar-ho tot,
hem d´anar molt més lluny,
pregunta tu que pots
i ens faràs veure el futur.

i ens sentirem fora de lloc d´on anaven els coses,
ja és hora que acceptis que avui has de jugar el teu paper.
per molt que et pensis que no ets una insignificancia, formes part del tot.

has de trepitjar fort...

Català

No tinguis por

Recordo de vegades
com érem tu i jo
gairebé no puc creure
com ha canviat tot
penso que potser sóc jo.

Potser ara estàs cansada
potser no saps que fer
ara la sort s’amaga
jo te la trobaré,
deixa que ho faci per tu...

No tinguis por
pots canviar-ho tot
però de moment
acostat i fes-me un petó.

Si la gent t’atabala
si busques un amic
si no veus les coses clares
enrecorda’t de mi
jo penso en tu,
pensa en mi.

Ja sé que tu ets molt dolça,
els mosquits m’ho van dir,
ja sé que tu ets molt dolça,
ja sé com ets per dins

No tinguis por,
pots canviar-ho tot.

Català

Pàgina 758 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Gossos

No tinguis por

NO TINGUIS POR
--------------

SIb
Recordo de vegades
com érem tu i jo
gairebé no puc creure
com ha canviat tot
Solm       FA        SIb
penso que potser sóc jo.

Potser ara estàs cansada
potser no saps que fer
ara la sort s´amaga
jo te la trobaré,
Solm         FA      Sib    Solm
deixa que ho faci per tu...

RE#        Sib      Solm
No tinguis por
RE#             SIb
pots canviar-ho tot
     Solm
però de moment
 RE#       FA         SIb
acostat i fes-me un petó.

Si la gent t´atabala
si busques un amic
si no veus les coses clares
enrecorda´t de mi
jo penso en tu,
pensa en mi.

Ja sé que tu ets molt dolça,
els mosquits m´ho van dir,
ja sé que tu ets molt dolça,
ja sé com ets per dins

No tinguis por,
pots canviar-ho tot.

Català

Noves Dances

Són les set del matí
plou i mig llit s´ha refredat
esperu que avui sigui un bon dia.

Fa temps que visc en un món diferent
em sembla que no m´he despertat.

Sé que no ajuda gaire la meva actitud
però estic, com tu, atrapat
Masses dies que no van enlloc
i no vaig bé,
potser em faig gran.

Inventant noves dances
t´esperaré, mirant el mar
Inventant noves dances t´esperaré
si vols parlar.

Sé que no n´hi ha prou en deixar passar el temps
també sé que ningú m´està jutjant,
seré un ingenu si haig d´estar esperant
que l´ajuda que em fa falta no vindrà.
Ningú me la donarà....ja ho saps.

Inventant noves dances
t´esperaré, mirant el mar

Català

Inventant noves dances t´esperaré
si vols parlar.

Inventant noves dances...

noves dances

Noves dances (gossos)

Intro: lam,do,sol,mim
       Lam,do,sol

Totes les estrofes són com la introducció

       lam
Són les set del matí
       Do            sol   mim
plou i mig llit s´ha refredat
    Lam         do            sol
esperu que avui sigui un bon dia.

Fa temps que visc en un món diferent
em sembla que no m´he despertat.

Sé que no ajuda gaire la meva actitud
però estic, com tu, atrapat
Masses dies que no van enlloc
i no vaig bé,
potser em faig gran.

lam     do           sol
   Inventant noves dances
     mimlam    do     sol
t´esperaré, mirant el mar

Inventant noves dances t´esperaré

si vols parlar.

fa                           sol
Sé que no n´hi ha prou en deixar passar el temps
      do            mim      fa
també sé que ningú m´està jutjant,
fa                         sol
seré un ingenu si haig d´estar esperant
       do          mim            lam
que l´ajuda que em fa falta no vindrà.
sol           re    fa
Ningú me la donarà....ja ho saps.

Inventant noves dances
t´esperaré, mirant el mar
Inventant noves dances t´esperaré
si vols parlar.

Inventant noves dances...

Català

ON Poder anaR

Sols hem vingut a les estrelles enllà i hem de tornar a ser partícules que floten en l´espai
nous reptes que faran moure les certeses vindran desperta a ti t´agrada el que t´envolta fa
massa temps que no t´escoltes hem buscat i nem a fer-te amic i quan ens hem perdut
surtir
sols a l´aventura de la vida hem jugat i ens hem preocupat hem pogut comprendre els
altres i els seus mals, mentides.. quedaran tant adormides no estaràn i junts anirem als
cims mes alts de les montanyes o a la profunditat del mar.
On poder anar si cal tornar a començar, on poder anar si cal tornar a

Català
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començar...
Mira al cel, quina nit mes especial penso els ulls (...) amb tu hi sere sempre. en la nostre
hi ha un dia ,una possible surtida una mar per a oblidar se que cal tornar a començar
cercant els dubtes dels teus somnis a tornar-los a pescar que refresquin les memories on
poder anar si cal tornar a començar..

On poder anar

ON PODER ANAR (GOSSOS)

Sols hem vingut a les estrelles enllà i hem de tornar a ser partícules que floten en l’espai
nous reptes que faran moure les certeses vindran, desperta a ti t’agrada el que t’envolta fa
massa temps que no t’escoltes hem buscat i hem anat fent camí i quan ens hem perdut
hem pogut sortir..
sols a l’aventura de la vida hem jugat i ens hem preocupat hem pogut comprendre els
altres i els seus mals, mentides.. quedaran tant adormides no es veuran i junts anirem als
cims més alts de les muntanyes o a les profunditats del mar.

On poder anar si cal tornar a començar, on poder anar si cal tornar a començar...

Mira al cel, quina nit més especial tens oberts els ulls de bat a bat amb tu hi seré sempre.
A davant nostra hi ha una via una possible sortida una mar per oblidar si cal tornar a
començar cercant els dubtes dels teus somnis per tornar-los a pescar que refresquin la
memòria on poder anar si cal tornar a començar..

Català

Oxigen

M´agradaria trobarme dins l´aire,
que respires per un moment.
M´agradaria trapitja a terra,
en ferm i tu al meu costat.

El meu reflexe dins dels teus ulls
vuits com aparadors,
i el silenci ens trenca,
m´agradaria poder fer-ho millor,
i rebotu,
i no et trobu,
a prop.

Tu sempre has esperat
alguna senyal observan rera la finestra.

Yo no et puc ensenyar
els colors del mar al teu davan,
tens la porta oberta.

Vuldria dirte tantes coses,
pero per a mi mai tens un moment,
per segeixo els nostres somnis,
i a tu tes indiferent.

Tantes mentides i tantes histories,
i sembla que no saps qui soc,
i el silenci ens trenca
m´agradaria, ser molt millor,
i no et trobu,
en lloc.

Tu sempre has espertat,
alguna senyal observan rera la finestra.
Yo no et puc ensenyar,
els colors del mar al teu davan,
tens la porta oberta.

He recordat el vell far de 8 braços,

Català

no vem dormir, vem parlar, fins veure el sol.
On puc trobar,
un nou camí,
fent els teus passos.
Vull un altre nit,
per poder dir tot el que sento.

Tu sempre has esperat,
alguna senyal observan rera la finestra.
Yo no et puc ensenyar,
els colors del mar al teu davan,
tens la porta oberta.

Oxigen

M´agradaria trobar-me dins l´aire
que respires per un moment.
M´agradaria trepitjar a terra en ferm
i tu al meu costat.

El meu reflex dins dels teus ulls
buits com aparadors.
I el silenci ens trenca,
m´agradaria poder fer-ho millor..

I reboto
i no et trobo aprop

Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

Voldria dir-te tantes coses
però per mi mai tens un moment
Persegueixo els nostres somnis
i a tu t´és indiferent.
Tantes mentides i tantes històries
i em sembla que no saps qui sóc.
I el silenci ens trenca,
m´agradaria ser molt millor.

I no et trobo
enlloc

Tu sempre esperat alguna senyal observant
rere la finestra
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

He recordat el vell far de vuit braçoc,
no vam dormir i vam parlar fins veure el sol.
On puc trobar un nou camí rere els teus passos?
Vull una altra nit per poder dir
tot el que sento.

Tu sempre esperat alguna senyal observant
rere la finestra
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

Dilluns no existeixes,
dimarts despertes,
i estem junts fins a dimecres.
Dijous veus la llum,
ja ve divendres, de festa,
dissabte i diumenge.

Tu sempre esperat alguna senyal observant
rere la finestra
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

Català
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  (fa#m)   (Re)    (Re)    (La)    (fa#m)   (Re)    (Re)    (Mi)
e- -------|-------|-------|-------||-------|-------|-------|-------|
B- -----2-|-----3-|-----3-|-----2-||-----2-|-----3-|-----3-|-----0-|
G- ---2---|---2---|---2---|---2---||---2---|---2---|---2---|---1---|
D- -4-----|-0-----|-0-----|-2-----||-4-----|-0-----|-0-----|-2-----|
A- -------|-------|-------|-------||-------|-------|-------|-------|
E- -------|-------|-------|-------||-------|-------|-------|-------|

1) Seguint notes (fa#m Re Re La - fa#m Re Re Mi)
M´agradaria trobar-me dins l´aire
que respires per un moment.
M´agradaria trepitjar a terra en ferm
i tu al meu costat.

1)
   fa#m            Re
El meu reflex dins dels teus ulls
Re             La
buits com aparadors.
fa#m             Re
I el silenci ens trenca,
        Re                 Mi
m´agradaria poder fer-ho millor.

    Re
I reboto
        Re
i no et trobo a prop.

2)
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-La]
Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra.
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-Mi)
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

1)
fa#m            Re
Voldria dir-te tantes coses
         Re               La
però per mi mai tens un moment.
fa#m            Re
Persegueixo els nostres somnis
    Re            Mi
i a tu t´és indiferent.
fa#m              Re
Tantes mentides i tantes històries
     Re                     La
i em sembla que no saps qui sóc.
fa#m             Re
I el silenci ens trenca,
        Re             Mi
m´agradaria ser molt millor.
        Re
I no et trobo

enlloc.

2)
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-La]
Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra.
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-Mi]
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

2)
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-La]
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-Mi]

3)
Re        La          Mi        Re
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He recordat el vell far de vuit braços.
Re          La          fa#m          Re
No vam dormir i vam parlar fins veure el sol.
Re        La             Mi            Re
On puc trobar un nou camí rere els teus braços ?
Re             La            fa#m           Re
Vull una altra nit per poder dir tot el que sento.

2)
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-La]
Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra.
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-Mi]
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

2)
[fa#m-do#m-fa#m-do#m]
Dilluns no existeixes,
           [Re-La-Re-La]
dimarts despertes,
i estem junts fins a dimecres.
[fa#m-do#m-fa#m-do#m]
Dijous veus la llum,
        [Re-La-Re-Mi]
ja ve divendres, de festa,
dissabte i diumenge.

2)
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-La]
Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra.
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-Mi]
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

2)
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-La]
[fa#m-do#m-fa#m-do#m         Re-La-Re-Mi]

Oxigen*

M´agradaria trobar-me dins l´aire
que respires per un moment.
M´agradaria trepitjar a terra en ferm
i tu al meu costat.

El meu reflex dins dels teus ulls
buits com aparadors.
I el silenci ens trenca,
m´agradaria poder fer-ho millor.

I reboto
i no et trobo a prop.

Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra.
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

Voldria dir-te tantes coses
però per mi mai tens un moment
Persegueixo els nostres somnis
i a tu t´es indiferent.
Tantes mentides i tantes històries
i em sembla que no saps qui sóc.
I el silenci ens trenca,
m´agradaria ser molt millor.

I no et trobo
enlloc.

Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra.
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

Català
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He recordat el vell far de vuit braços.
No vam dormir i vam parlar fins veure el sol.
On puc trobar un nou camí rere els teus passos?
Vull una altra nit per poder dir
tot el que sento.

Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra.
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

Dilluns no existeixes,
dimarts despertes,
i estem junts fins a dimecres.
Dijous veus la llum,
ja ve divendres, de festa,
dissabte i diumenge.

Tu sempre has esperat alguna senyal observant
rere la finestra.
Jo no et puc ensenyar els colors del mar,
al teu davant tens la porta oberta.

pareu el món

Un llarg camí, no hi ha drecera

no es fa tan llarg si algú t´espera

un altre cop la mateixa pedra

i les sensació de donar voltes a un cercle.

Agafa´m, agfa´m la mà

vull tornar-ho a provar

vul fer mal a "l´aprés"

o després de la nit saltem

No et puc prometre res is vens amb mi

només que no et deixaré a mig camí

ens esforcem per fer del viatge un laberint

crec que aquest món, no està fer per a mi.

Pareu el món, que aquí jo baixo

pareu el món, que jo ja passo

Pareu el món, que aquí jo baixo

que pari el món, que pari el món...

(Solo del Juanjo)

Pareu el món, que pari el món ...

Pareu el món, que aquí jo baixo

Pareu el món que jo ja passo,

que pari el món.

Pareu el món, que aquí jo baixo

que pari el joc, que pari el joc

Català

Pareu el món

Pareu el món
------------

DO         SOL       FA    DO
Un llarg camí, no hi ha drecera
             SOL        FA     DO
no es fa tan llarg si algú t´espera
         SOL      FA    DO
un altre cop la mateixa pedra
           SOL         FA          DO
i la sensació de donar voltes a un cercle.

 FA                   re-
Agafa´m... Agafa´m la mà
                    FA
vull tornar-ho a provar
                     re-
vull fer mal a "l´aprés"
                SOL
o després de la nit saltem

No et puc prometre res si vens amb mi
només que no et deixaré a mig camí
ens esforcem per fer del viatge un laberint
crec que aquest món, no està fer per a mi.

FA       DO         SOL   la-
Pareu el món, que aquí jo baixo
FA       DO        SOL   la-
pareu el món, que jo ja passo
FA       DO        SOL    la-
Pareu el món, que aquí jo baixo
FA          DO     SOL       la-
que pari el món, que pari el món...

(Solo del Juanjo)

Pareu el món, que pari el món ...

Pareu el món, que aquí jo baixo

Pareu el món que jo ja passo,

que pari el món.

Pareu el món, que aquí jo baixo

que pari el joc, que pari el joc
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Pensa en els dies

Sol Re Mim Do

Sol Re Mim Do
Pensa en els dies que anaves amb mi,
Sol Re Mim Do
jo deia que no, tu ho vas escollir.
Sol Re
I ara estàs sola,
Mim Do
vas ser tu qui va dir prou,
Sol Re
i ara estàs sola
Mim Do
i no tens ningú.

Recorda les nits que no vàrem dormir,
i uns ideals que no vàrem seguir
i ara recordes,
aquelles nits.
Aquelles nits
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i no pots dormir

Re Do/Re Re (x4)

Cartes obertes a sobre el teu llit,
i un paper en blanc que no saps que vol dir.
I ara recordes,
aquelles nits.
Aquelles nits
i no pots dormir

Re Do/Re Re (x4)

La Sol Sim Fa#m
Somies desperta,    mirant el futur
La Sol Sim La
però tot a les fosques,    esperant la llum.  (x2)

Re Re-sus4

Pensa en els dies que anaves amb mi...

Re Do/Re Re(x4)

Somies desperta, mirant el futur...  (x4).

Pilar

Que guapa estàs amb la teva samarra dels Rolling Stones,
em passaria hores, tardes, dies, nits fent-te petons.
Trec el cap com un gat i miro al meu voltant,
darrera la finestra espero que avui tornis a passar.

Quedem a la nit, ja sé que m´ho faràs passar malament,
mentre sopem el teu peu comprova si avui estic valent.
Sé que t´agrada que em posi vermell,
tu ho passes bé i millor quan hi ha molta gent.

Ahh Pilar, em passaria tot el dia fent-te petons,
Ahh Pilar, tu només vols sexe a qualsevol lloc.

Esborres de la frase les drogues i el rock & roll.
Això m´agrada però tu t´enfades si no sintonitzo els teus mugrons,
ohh Pilar, no em miris d´aquesta manera
que se´m queden petits els pantalons.

Ahh Pilar, em passaria tot el dia fent-te petons,
Ahh Pilar, tu només vols sexe a qualsevol lloc.

Que guapa estàs amb la teva samarra dels Rolling Stones,
satisfet, ja ho crec, no em dones ni em demanes res més.
Sé que t´agrada, que em posi vermell
sé que t´agrada , posar-me calent
tu ho passes bé i millor quan hi ha molta gent.

Ahh Pilar, em passaria tot el dia fent-te petons,
Ahh Pilar, (satisfacció) tu només vols sexe a qualsevol lloc.

Català

Pinta un somriure

Posen preu a tot
diuen que el dia és aprop
el dia en que podràs comprar l’amor
a preu de pomes i de flors.

Mentrestant esperant, l’inevitable final
viure en bombolles de cristall
ningú s’atrevirà a trencar.

Català

Si això ho vols canviar
punys de mans faràs
podràs atravessar
fronteres i fangs
i si busques dins teu
no t’aturaran...

Potser estàs d’acord
amb el que veus i el que no,
però si vols inventar colors
tu i jo podem pintar-ho tot.

Si el que vols és pintar
girat cap per avall
fes servir els teus cabells
com un nou pinzell,
pinta un somriure al Sol
que ho vegi tothom.

Si vols canviar el guió
suca la ploma tu mateix
escriu el que volies que passés
i llença-ho a la bústia del present.

Si tot ho vols canviar,
punys de mans faràs,
podràs atravessar
fronteres i fang.
Pinta un somriure al Sol,
que ho vegi tothom.

Tanco els ulls i veig la llum del Sol
no tinc temps de despedir-me de tu.
Obro els ulls i sé que estàs somiant
i sé que el somni també pot ser veritat.

Quan et sentis de marbre

QUAN ET SENTIS DE MARBRE (GOSSOS)

Quan la gola et cremi com un got d&#8217;aiguardent		Sol Do
I t&#8217;en veguis un altre i bufi el vent de ponent.		Re Sol Re
Aixuga les desgràcies millor que em facis cas		Sol Do
Ja no pots deixar-ho fins demà.				Re Do Sol

Quan la gola et cremi com un got d&#8217;aiguardent		Sol Do
I te&#8217;n veguis un altre i bufi el vent de ponent.		Re Sol Re
Quan et cansis de córrer per carrers sense fi 		Sol Do
Busca un lloc on amagar-te en la nit.			Re Do Sol

Quan es perdi de vista tot el que es va somniar	Sol Do
I vegis la teva història com cau en un forat.		Re Sol Re
Aixuga les desgràcies millor que em facis cas		Sol Do
Ja no pots deixar-ho fins demà.				Re Do Sol

Fuig d&#8217;aquí, fes-ho per mi					Re mim
No pots viure en l&#8217;ahir.					Do Sol
Fuig d&#8217;aquí pel teu camí					Re mim
Quan les ombres t&#8217;ho diguin així.				Do Re Sol

Si el cap et dona voltes dins d&#8217;aquesta buidor		Sol Do
I no saps el que tens però no et passa res de bo.	Re Sol Re
Busques on agafar-te però tot passa de llarg		Sol Do
I és que no a tots ens tracten igual (Bis)			Re Do Sol

Fuig d&#8217;aquí....

Quan arribis si vols envia&#8217;m una postal			Do Sol Re
O si vols una carta explicant com t&#8217;ha anat.		Mim Do Re Do Sol
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Rera teu

Hauràs notat que et segueixo,
és que sense tu devant meu no sé pas on vaig,
t´hauràs fixat que pateixo,
fins i tot la teva mare m´ha vist rera teu.

Em fas sentir tantes coses,
quan et veig parlar amb algú altre em poso malalt
també em tremolen les cames
quan els teus ulls em despullen davant de tothom.

Si algun dia, algú et parla de mi,
digues que et sona el meu nom,
però que no se´t escapi mai que em vas estimar.

Les hores passen tan ràpid,
quan estic amb tu el temps corre i no puc parar,
tu dius que no sóc simpàtic,
quan estic amb tu canvio a presonalitat.

Si algun dia, algú et parla de mi,
digues que et sona el meu nom,
però que no se´t escapi mai que em vas estimar.

I si un dia em trobo sol, et trucaré,
per sentir la teva veu
i si em veus perdut en un carrer, sisplau,
només digue´m adéu.

Català

RERA TEU

GOSSOS
======

RERA TEU
--------

DO     SOL          FA      SOL
Hauràs notat que et segueixo
DO       SOL        FA               SOL
i és que sense tu davant meu no  sé pas on vaig
DO     SOL          FA      SOL
t´hauràs fixat que pateixo
DO     SOL          FA      SOL        DO SOL FA SIb SOL
fins i tot la teva mare m´ha vist rera teu
DO     SOL           FA      SOL
Em fas sentir tantes coses
DO      SOL             FA            SOL
quan et veig parlar amb algú altre em poso malalt
DO       SOL          FA    SOL
també em tremolen les cames
DO       SOL          FA           SOL       DO SOL FA SIb SOL
quan els teus ulls em despullen davant de tothom
FA                   SOL
Si algún dia algú et parla de mi
           DO             FA
digues que et sona el meu nom
                SOL
però que no se t´escapi mai
LAm             DO SOL FA SOL DO SOL FA SIb SOL
que em vas estimar
DO     SOL          FA      SOL
Les hores passen tan ràpid
DO       SOL          FA              SOL
quan estic amb tu el temps corre i no puc parar
DO     SOL          FA      SOL
tu dius que no sóc simpàtic
DO        SOL          FA      SOL    DO SOL FA SIb SOL
quan estic amb tu  canvio la personalitat
FA                   SOL
Si algún dia algú et parla de mi
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           DO             FA
digues que et sona el meu nom
                SOL
però que no se t´escapi mai
LAm             DO
que em vas estimar
               SOL                LAm
I si un dia em trobo sol, et trucaré
DO     SOL         DO
per sentir la teva veu
                SOL          LAm
i si em veus perdut en un carrer
          DO   SOL          DO
si us plau, només digue´m adéu

Res és per sempre

Vius en una tele-movie que no te escrit el final,
es com una gran parodia,
no te desperdici,
és molt original.

Homes sorts del nou mil·leni,
Mares, dones asfixiades,
nens arreu que passen gana,
ganes de viure
de ser normals..

(Res és per sempre)
per molt que t´hi esforcis no res és per sempre.
(no tens res a perdre)
és el misteri que ens fa tots iguals.
(Viu-la i connecta)
El millor de la vida es que encara t´ha de sorpendre.
(no miris enrera)
Tot va endevant.

Cau la nit dels mil suplicis,
cau la nit més fosca i infernal,
cada cop que es oblidada la teva lluita,
i a tu t´es igual.

M´he perdut en la miseria,
m´he perdut als camps de fam.
He perdut la ingenua mirada,
ja no em fan efecte els vells calmants.

Hem decicit, volem un final feliç,
com els de sempre.
No dormirem, tindrem els ulls ben oberts,
per quan faci falta.

Hi ha que sintonitza un nou canal per tot el món. Amics que tenen ideals per moure el
món,
per moure el món..

(Res és per sempre)
per molt que t´hi esforcis no res és per sempre.
(no tens res a perdre)
és el misteri que ens fa tots iguals.
(Viu-la i connecta)
El millor de la vida es que encara t´ha de sorpendre.
(no miris enrera)
Tot va endevant.

Hem decicit, volem un final feliç,
com els de sempre.
No dormirem, tindrem els ulls ben oberts,
per quan faci falta.
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Resistirem

Sempre buscant la tàctica perfecta.
Publicitat indigesta.
M’emprenyo perquè a mi no em cal.

Brutícia sorda, llorda que m’angoixa.
Sempre hi ha algú que intenta vendre’m
la clau de la felicitat.

Ara podem triar, decidir com i quan.
Però el compte enrere no atura, no espera.

Aixeca bé el teu cap.
Vull que et miris al mirall.
Ja res és com abans.
Ho hauries d’acceptar.

Fins que canviïn les coses, ens voldran humiliar.
Fins que ens tractin com cal, doncs ens hauran d’aguantar.
Fins que ens tallin les ales, no deixarem de cridar.
Fins que algú ens faci cas.

Si mai em pares per fer-me una enquesta,
et diré el que em molesta.
Sembla que ens han buidat el cap.

Des del sofà , la cel•la que et dispersa.
La tele encesa com sempre.
Veuràs un dia el teu final.

Ara podem triar, decidir i remenar.
Però el compte enrere no atura, no espera.
Connectat a la realitat, tarifa plana ideal.
Però si no pagues no et miren, no et senten.

Fins que canviïn les coses, ens voldran humiliar.
Fins que ens tractin com cal, doncs ens hauran d´aguantar.
Fins que ens tallin les ales, no deixarem de cridar.
Fins que algú ens faci cas.
Fins que canviïn les coses, ressorgirem tots del fang.
Fins que ens tractin com cal, no ens deixarem atrapar.
Fins que ens tallin les ales, resistint l´eix del mal.
Seguirà tot igual.

AGREGUEUME SI US PLAU: maryy_16_pink@hotmail.com

^^
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Rodamón

Ve i ara se´n va,
no sap mai on despertarà.
Viu arreu i enlloc,
no ha tingut tanta sort com tu o com jo.

Dorm amb el cel com a sostre,
encén la Lluna quan té por.
Amb una manta de cartró
i com a coixí un graó,
ell sempre dorm així.

Tu i jo sabem que sense vestit
tant és el pobre com el ric,
els seus ulls et diran si esta content o trist.
Entre els gossos, espera els trossos
del que ens ha sobrat aquesta nit.

Català

Si mai et perds,
busca pel barri vell, pregunta, sabran on és.
Deixa´l fer si creu que és un príncep de l´orient
si té una ampolla entre les mans,
rei serà d´aquí uns anys.

Dorm amb el cel com a sostre,
encén la Lluna quan té por.
Amb una manta de cartró
i com a coixí un graó,
ell sempre dorm així.

si el sol es pon

re
Quan em desperti et vindré a buscar,
la nit s´està fent molt llarga
però et vindré a buscar.

re
Espero que m´esperis, començo a caminar,

s´ajunten les coincidències,

en fila estan esperant,
          sol
per si de cas, oblido el que crec saber.

do           sol     re
Si el Sol es pon i no torna a sortir,
do             sol           re
 els teus ulls brillaran per mi.

Els carrers semblen deserts,
només la nit a la ciutat,
les meves pors m´acompanyen,
els meus dubtes van de la mà
i discuteixen.

Si el Sol es pon i no torna a sortir,
els teus ulls brillaran per mi.

sol                 mim                 sol
  La nit no ho posa fàcil, vull arribar
                    mim
abans que el Sol s´adormi
la           sol               re
sobre el mar jo et vindré a buscar.

Si el Sol es pon i no torna a sortir,
els teus ulls brillaran per mi.

Si el Sol es pon i no torna a sortir,
la Lluna m´il•luminarà el camí.

Català

Si estàs amb mi

Si vaig al nord tu vas cap el sud,
Sé que et trobaré quan em senti perdut.
Ara vaig a l´est i tu cap a l´oest,
però sé que quan ens trobem ens reconeixerem.

Perdo el temps guanyant temps que després gastaré intentant no arribar tard,
Jo vull correr però en els fons m´afanyo i desperto suant.

Potser em podries receptar un cosell,
que m´ajudi a soportar el pes del temps.

Es de nit i el sol s´enfonsa sota el cel,
El mar s´ha convertit en un jardí d´estels.
M´adono que tot ho he guanyat i tot ho he perdut, però ara res no importa si et tinc a tu.

Potser em podries receptar un cosell,
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que m´ajudi a soportar el temps quan tu no hi ets.
Potser em podries receptar un cosell...

Ho he guanyat tot i tot ho he perdut,
però et tinc a tu.

Ara fins hi tot m´agrada la foscor,
si estas amb mi...

Potser em podries receptar un cosell,
que m´ajudi a soportar el pes del temps.

No sé a quina hora passaré per casa,
però trobaràs la clau on sempre.

Potser em podries receptar un cosell,
que m´ajudi a soportar el temps quan tu no hi ets.

Sola

Encara és dora per anar a dormir
Però no pot més vol estar sola
Passa les nits desperta dins del llit
Veu mil colors quan no hi ha boira.

S´ha anat desfent el seu pensament
I ara la nit vol parlar amb volta
Ja fa quatre anys que vius tancada dins
Dins del seu cap el temps no plora
Ningú no sap com tornar a construïr
Un poble nou perdut a fora.

S´ha anat desfent a contracorrent
I ara no pot volar més alt
Tan sols tingués una sortida
Algú amb qui poguer parlar
Va trencar el seu pudor de plata
Quan era al més enllà, i ara no pot volar més alt.

La gent recorda encara com erets abans
No et miren mai directament als ulls
Potser tenen por del que veuen al seu davant
Algú perdut que poc a poc s´enssorra.

S´ha anat desfent, s´ha anat desfent el vent
S´ha anat desfent, desfent entre la gent a contracorrent
S´ha anat desfent, desfent des del peresent és diferent
S´ha anat desfent, el seu pensament.

Tan sols tingués una sortida, s´ha anat desfent
Tan sols algú amb qui parlar, s´ha anat desfent
(x4)

I ara no pot volar més alt.

Català

Solstici

D´esquena a terra,
Mirant els punts de llum que es difuminen
a la meva habitació.

Fa soroll la nevera,
els cotxes fora reneguen,
i una multitut de sons s´apoderen de mi.

He tractat d´oblidar-me
del teu últim missatge
i que possiblement
no torni a veure mai.

Català

No, no sé com puc sortir,
estic atrapat en mi.
I no tinc forces per mirar-te als ulls
Necessito un llarg hivern,
per fondre´m en la neu.
partir en un llarg viatge,
que em capturi un nou onatje.

Lluny d´aqui
creuant el mar dels desesperants.
Inquiet, perdut.
Encara ets al meu cap.
em vaig deixar, vivint com un arreglegat
buscant el solstici.

Estic cargadissim
i el meu veí no para de posar una merda de cançó.
I se que és només l´inici,
que soc d´alt d´un precipici,
desfent els meus patrons,
per programmar la situació.

No, no sé com puc sortir,
estic atrapat en mi.
I no tinc forces per mirar-te als ulls
Necessito un llarg hivern,
per fondre´m en la neu.
partir en un llarg viatge,
que em capturi un nou onatje.

Lluny d´aqui
creuant el mar dels desesperants.
Inquiet, perdut.
Encara ets al meu cap.
em vaig deixar, vivint com un arreglegat
buscant el solstici.
(x4)

Superheroi

Aneu alerta aquells que no sou inocents
que us amagueu entre la gent,
per sobre els vostres caps sempre els vigila algú
per prevenir el nostre futur.

És invencible,creu-me
pot fer el que li dóna la gana,
és seu el superpower
un poder que no tenim cap de nosaltres.

És molt dur sempre estar alerta
fa muntanyes d´hores extres
ell no cobra per estar sempre apunt.
Ell voldria ser un artista
que li facin entrevistes
ser una gran estrella del rock.

És el més gran
es un gengant
els deixa a tots fora de combat.
És el meu superheroi.

Si mai tinc un fill vull que sigui com ell
demanare permís al rei,
portarà els cabells llargs i una capa al damunt
per poder volar ben lluny.

Que tremoli el terra.
Si mai teniu una emergència
deixeu pas a l´eminència.

És el més gran,és una eminència
és un gegant,si mai tens una emergència
els deixa tots fora de combat,és un pou de ciència.
És el meu superheroi.

És espectacular
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com ell no n´hi ha dos d´iguals,
si mai el veus passar
saluda´l amb la mà.

temps mort

    sim        Re  Sol
e|| ----------|---|---|            |-----
B|| -3-@(2)-3-|-3-|---|            |-3-3-
G|| -4-@(2)-4-|-2-|-0-|(2 vegades) |-2-2-
D|| -4-@(2)-4-|-0-|-0-|            |-0-0-
A|| ----------|---|---|            |-----
E|| ----------|---|---|            |-----

@ aixecant els dits esquerre fent sonar la corda

sim Re Sol* (Re* mim*)  (4 vegades) (Re* - traste 5) (mim* - traste7)

Sol*  (millor així)
e|| ---
B|| -8-
G|| -7-
D|| -5-
A|| ---
E|| ---

sim           Re            Sol*          Re
Eren temps de canvis per viure amb intensitat,
     sim             Re      Sol*  Re
eren temps que pronosticaven llum.
sim        Re             Sol*     Re
Mai teníem peles, sempre anàvem penjats,
          sim               Re        Sol   La
però al final sempre ens quedava el futur.

          sim           Re      Sol*     [Re* mim*]
Compràvem llibres de lectures estranyes,
          sim           Re         Sol* [Re* mim*]
viatjàvem junts a les vacances d´estiu.
           sim            Re      Sol* [Re* mim*]
Somniàvem que un dia marxaríem de casa,
          sim            Re        Sol
per viure junts en el nostre propi niu.

     [Re]    [La]  [fa#m]                 [Sol]
Sovint, de nit, recordo els meus companys.
        [Re]              [La]
Com prodria reviure de nou
             sim
tots aquells anys.

    Re Sol* [Re* mim*]
sim Re Sol* [Re* mim*]
sim Re Sol* [Re* mim*]
sim Re Sol*

3)
   (sim)       Re*       Sol               sim       Re*       Sol
e|| -----2---|-----0---|-----3-------0---|-----2---|-----0---|-----3-2-0----|
B|| ---3---3-|---3---3-|---3---3---3---3-|--3---3--|---3---3-|---3-------3--|
G|| -4-------|-2-------|-0-------0-------|-4-------|-2-------|-0-----------0|
D|| ---------|---------|-----------------|---------|---------|--------------|
A|| ---------|---------|-----------------|---------|---------|--------------|

Català

E|| ---------|---------|-----------------|---------|---------|--------------|

3) arpegis o acords
sim            Re             Sol
Han passat els anys més ràpid del que havíem pactat
        sim             Re           Sol
i ja fa temps que no sé res d´aquell grup.
sim        Re             Sol
No vull pensar que tot ha quedat enllà
              sim            Re    Sol
i ja sé que això no és culpa de ningú.

         sim        Re       Sol    [Re* mim*](acord o nota)
Passàvem hores fent fum a la plaça,
       sim         Re       Sol     [Re* mim*]
bevíem birres a la vora del riu.
         sim       Re       Sol     [Re* mim*]
Parlàvem d´uns hipotètics orgasmes,
            sim        Re          Sol
i somniàvem que un dia serien de debò.

[Re* mim*] sim  Re Sol
     Temps mort.  (4 vegades)

      [Re]    [La] [fa#m]                [Sol]
Sovint, de nit, recordo els meus companys.
        [Re]             [La]
Tornaria a reviure de nou
                  [mim] [Sol]
tots aquells anys.

   Re                   La
Al temps no se´l pot obeir.
            mim   fa#m      Sol
Ens queden tantes coses per dir.
   Re         La
De pressa, contesta´m.
          mim     fa#m Sol
Ens queda una oportunitat

La            sim  Sol*
Un temps mort.
      sim     Sol*
Temps mort...        (3 vegades)

       Sol Re sim La - Sol Re La
Un temps...          (4 vegades)

Sol

Tens un amic

Si et sents trist i enboirat
i necessites una mà;
si les coses, les coses no et roden bé.
Tanca els ulls i pensa en mí,
que prest jo seré aquí.
Com un raig de llum
dins la teva foscor.

Digues baix el meu nom
i on se vulgui que estigui vindré
de seguida, a fer-te costat.
Primavera, estiu o tardor
tot el que has de fer és dir-ho,
i vindré de cop.
Saps cert que tens un amic.

Si la boira t´enrevolta,
i els núvols tapen el cel,
si el vent fred del nord
sembla gelar-te el cor.
Tanca els ulls i pensa en mi,
que prest jo seré aquí
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tocant la porta a punt d´entrar.

Digues baix el meu nom
i on se vulgui que estigui vindré
de seguida, a fer-te costat.
Primavera, estiu o tardor
tot el que has de fer és dir-ho
i vindré de cop.
Saps cert que tens un amic.

És esperançador saber que tens amics
la gent pot ser indiferent
quan sufreixes, t´ignoren.
No perdis mai el coratge;
mo et desanimis.

Digues baix el meu nom
i on se vulgui que estigui vindré
de seguida, a fer-te costat.
Primavera, estiu o tardor
tot el que has de fer és dir-ho
i vindré de cop.

Tens un amic...
En mi tens un amic....

Tens un amic

Si et sents trist i embullat
I necessites una mà
Si les coses, les coses no et roden bé
Tanca els ulls i pensa en mi
Que prest jo seré aquí
Com un raig de llum
Dins la teva foscor.
Digues baix el meu nom, i on se vulgui que estigui vindré
De seguida, a fer-te costat.
Primavera, estiu o tardor
Tot el que has de fer, dir-ho, i vindré de cop,
Saps cert
Que tens un amic...
Si la boira t’enrevolta,
I els núvols tapen el cel,
Si un vent fred del nord
sembla gelar-te el cor
tanca els ulls i pensa en mi
que prest jo seré aquí,
tocant la porta a punt d’entrar...
És esperançador saber que tens amics
La gent sol ser indiferent
Quan sofreixes, t’ignoren
No perdis mai el coratge
No et desanimis...

Català

TENS UN AMIC  (disc de La Marató 2006)

********TENS UN AMIC********

"Si et sents trist i enboirat... si les coses no et van bé...
tanca els ulls i pensa en mí que prest jo seré aquí
com un raig de llum dins la teva foscor...

Digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré
de seguida a fer-te costat
primavera, estiu o tardor...
tot el que has de fer es dir-ho i vindré de cop
Saps cert, que tens un amic...

Si la boira t´enrevolta i els núvols tapen el cel
si el vent fred del nord sembla gelar-te el cor
tanca els ulls i pensa en mi que prest jo seré aquí
tocant la porta a punt d´entrar...

Català

Digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré
de seguida, a fer-te costat
primavera, estiu o tardor...
tot el que has de fer es dir-ho i vindré de cop
Saps cert, que tens un amic...

És esperançador saber que tens amics
la gent pot ser indiferent
quan sufreixes, t´ignoren
No perdis mai el coratge
No et desanimis

Digues baix el meu nom....

Tens un amic... en mí tens un amic...."

Gossos.   (Adaptació de you´ve got a friend en motiu del disc de La Marató 2006)

Tens un amic (amb acords)

TENS UN AMIC

intro:  G  C  G  B7

             Em          B7
Si et sents trist i enboirat
       Em    B7  Em
i necessites una mà;
        Am         Dadd9            G C G
si les coses, les coses no et roden bé.
F#m                     B7
Tanca els ulls i pensa en mí,
        Em       B7 Em
que prest jo seré aquí.
       Am             Bm           D7sus   D7
Com un raig de llum dins la teva foscor.

        G
Digues baix el meu nom
        C                     Am
i on se vulgui que estigui vindré
       G                D7sus   D7
de seguida, a fer-te costat.
G                      G7
Primavera, estiu o tardor
C                          Em
tot el que has de fer és dir-ho,
C      E               Am     D         G
i vindré de cop. Saps cert que tens un amic.

        Em        B7
Si la boira t´enrevolta,
       Em       B7    Em
i els núvols tapen el cel,
      Am            Dadd9
si el vent fred del nord
                   G     C   G
sembla gelar-te el cor.
F#m                    B7
Tanca els ulls i pensa en mi,
    Em        B7    Em
que prest jo seré aquí
Am                 Bm     D7sus    D7
tocant la porta a punt d´entrar.

         G
Digues baix el meu nom
         C                    Am
i on se vulgui que estigui vindré
       G              D7sus   D7
de seguida, a fer-te costat.
G                     G7
Primavera, estiu o tardor
C                           Em
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tot el que has de fer és dir-ho,
C      E                Am     D         G
i vindré de cop. Saps cert que tens un amic.

F                                 C
És esperançador saber que tens amics
     G                 G7
la gent pot ser indiferent
             C        Fm
quan sufreixes, t´ignoren.
        Em           A7
No perdis mai el coratge;
A7          D7sus   D7
no et desanimis.

        G
Digues baix el meu nom
         C                    Am
i on se vulgui que estigui vindré
      G               D7sus   D7
de seguida, a fer-te costat.
G                     G7
Primavera, estiu o tardor
C                          Em
tot el que has de fer és dir-ho,
C            E
i vindré de cop.

D           G
Tens un amic...
D                  G
En mi tens un amic....

Toma tu tiempo...

Atrevidos a mirar por la cerradura alguna vez
decididos a aprender las artes del placer,
fue ayer, dos niños se perdieron en un desván,
a la luz de una bombilla y poco más...

El verano tardaba en llegar, cada año mucho más
y el preciado veneno del amor se tomó
en serio su función
enloquecí y me perdí,
y ahora no sé muy bien lo que hago aquí.

Aún queda algo entre tu y yo,
tomate tú tiempo.
Aún queda algo entre tu y yo,
y sé que quieres algo más.
Aún queda algo entre tú y yo
tomate tú tiempo...

Atrevidos a extender lo que aprendimos ateayer,
nos empezamos a alejar y el tiempo izo lo demás,
cahí sin red, al pozo del silencio y la oscuridad
un viaje sin retorno, un mal final...

Pero la vida amigo es todo corazón
mientras no pierdas la ilusion,
y por si fuera poco siempre sale el Sol
para poder pedir perdón.

Te esperaré, no preguntaré
aunque no sé muy bien lo que he de hacer...

Aún queda algo...

Castellà

Tot és fosc

GOSSOS - TOT ÉS FOSC

SOL RE
Tot és fosc, només una espurna
lam DO SOL RE
és la nineta dels teus ulls, va pampallugant
SOL RE
Avui potser em diràs adéu
lam DO SOL RE
i una llàgrima pels teus ulls caurà
SOL RE lam
Vols ser lliure vols ser una altre falcó en el cel
DO SOL RE
però tot just del niu acabes de marxar
SOL RE lam
Pensa en tu i pensa en el que vols trobar
DO SOL RE
i pensa en mi i en el que et puc donar
mim DO
Encara no sé, no, no, com et diré que t´estimo
SOL RE
i que amb tu vull continuar
mim DO
I que les llàgrimes no són de plorar, no, no
SOL RE
sinó és el cor que no para de sagnar
SOL RE lam
Encara no saps quin camí has de seguir
DO SOL RE
el blanc o el negre, aquí no hi ha entremig
SOL RE
I al final, al final segur trobaràs lam do allò que sempre has desitjat
SOL RE
algú que estigui al teu costat
mim DO
Encara no sé, no, no, com et diré que t´estimo
SOL RE
i que amb tu vull continuar
mim DO
I que les llàgrimes no són de plorar, no, no
SOL RE
sinó és el cor que no para de sagnar

Català

Tot és fosc

L´intro és així:

sejeta 5è traster i amb el dit 3 i 4 fem un reamb l´ultima corda d´estapada, és a dir;
--|--|--|--|1-|--|--|--|---------->3
--|--|--|--|1-|--|--|4-|----------->2
--|--|--|--|1-|--|3-|--|----------->1
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------> greu de re
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è 8è
I s´arpegia de la forma seguent: greu de re, 1,2,1,3,2,1,2
Tot seguit es posa el dit petit al costa de l´altre dit, és a dir;
--|--|--|--|1-|--|--|--|---------->3
--|--|--|--|1-|--|4-|--|----------->2
--|--|--|--|1-|--|3-|--|----------->1
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------> greu de re
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è 8è
I s´arpegien de la mateixa forma: greu de re, 1,2,1,3,2,1,2
Aleshores totes les cordes sueltes sense aixecar el dit 1 que és el que fa de sejeta:

--|--|--|--|1-|--|--|--|---------->3
--|--|--|--|1-|--|--|--|----------->2
--|--|--|--|1-|--|--|--|----------->1
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------> greu de re
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--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è 8è
i s´arpegien com hem fet anteriorment: greu de re, 1,2,1,3,2,1,2
 Ara es posa el dit 4 a la primera corda del 8è traster:
--|--|--|--|1-|--|--|4-|---------->3
--|--|--|--|1-|--|--|--|----------->2
--|--|--|--|1-|--|--|--|----------->1
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------> greu de re
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è 8è
I s´arpegia així: 3,2,1
Ra es fa el mateix el dit 3 un traster més amunt:
--|--|--|--|1-|--|3-|--|---------->3
--|--|--|--|1-|--|--|--|----------->2
--|--|--|--|1-|--|--|--|----------->1
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------> greu de re
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è 8è
i s´arpegia: 3,2,1
i per acabar es fa aixó amb les cores sueltes:
--|--|--|--|1-|--|--|--|---------->3
--|--|--|--|1-|--|--|--|----------->2
--|--|--|--|1-|--|--|--|----------->1
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------> greu de re
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
--|--|--|--|1-|--|--|--|-----------
1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è 8è
i s´arpeiga: 3,2,1
Ara ja odem començar amb la cançó i els acords normals.
SOL RE
Tot és fosc, només una espurna
lam DO SOL RE
és la nineta dels teus ulls, va pampallugant
SOL RE
Avui potser em diràs adéu
lam DO SOL RE
i una llàgrima pels teus ulls caurà
SOL RE lam
Vols ser lliure vols ser una altre falcó en el cel
DO SOL RE
però tot just del niu acabes de marxar
SOL RE lam
Pensa en tu i pensa en el que vols trobar
DO SOL RE
i pensa en mi i en el que et puc donar
mim DO
Encara no sé, no, no, com et diré que t´estimo
SOL RE
i que amb tu vull continuar
mim DO
I que les llàgrimes no són de plorar, no, no
SOL RE
sinó és el cor que no para de sagnar
SOL RE lam
Encara no saps quin camí has de seguir
DO SOL RE
el blanc o el negre, aquí no hi ha entremig
SOL RE
I al final, al final segur trobaràs lam do allò que sempre has desitjat
SOL RE
algú que estigui al teu costat
mim DO
Encara no sé, no, no, com et diré que t´estimo
SOL RE
i que amb tu vull continuar
mim DO
I que les llàgrimes no són de plorar, no, no
SOL RE
sinó és el cor que no para de sagnar

triada

On van les il·lusions?
Com és que estàs tot sol?

Com estàs? quant de temps que no et veia la cara

que lluent et veig, serà que has quedat amb algú aquesta nit

no fa tant fred, no cal que em vinguis a buscar

tornaré tot caminant

no em tornare a perdre, no cal que m´esperis llevat

ja m´he d´espavilar

Els carrers estrets, tots tenen secrets i fan patir

en tan poc temps, has perdut un tros de vida

per això jo sempre et dic, al mal temps fes-li bona cara

has de ser valent

al mal temps fes-li bona cara

On van les il·lusions? Cóm és que estàs tot sol?

On van les il·lusions?

Perquè és tan simple que tu ja ets dintre

has de correr més, has de fer saber

perquè és tan simple, que tu ja ets dintre.

On van les il·lusions?

Perquè és tan simple que tu ja ets dintre

has de correr més, has de fer saber

perquè és tan simple, que tu ja ets dintre.

On van les il·lusions? com és que estàs tot sol?

és molt més simple

On van les les il·lusions?

surt a buscar-les

despert, fins el dia que et creguis tots els teus somnis.

Català

Tu i jo

Dius que no sóc massa divertit
que no tinc un cotxe ben parit
dius que sóc un nen sense pèl al pit
però tinc algo que tu no tens.

Tu tens un A3 i un GTI,
cinc cases i totes amb jardí
jo vaig amb la Puch del meu veí
però tinc algo que tu no tens.

A les tres tens classe de taixí
jo timba d´UNO amb els meus amics
tens clar que el cine ha de ser en versió original
jo no ho veig tan clar, el divendres codificat.
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Fem alguna cosa que sigui pecat
Podem empenedir-nos més tard.

Vine i anem a fer un volt,
vull ensenyar-te una cosa.
Puja, hi ha lloc per a tots dos,
agafa´t fort.

Fem alguna cosa que sigui pecat
Podem empenedir-nos més tard.

No saps la diferència entre tenir poder i poder tenir,
ara et queixes de que no vaig ben vestit,
Dius que faig pudor de sofregit,
ja sé que et banyes en Chanel 5.

Le, le, le, le, le, lerele, le, le, le....

Vine i anem a fer un volt,
vull ensenyar-te una cosa.
Puja, hi ha lloc per a tots dos,
agafa´t fort

Vine i anem-hi,
vull ensenyar-te una cosa.
Puja, hi ha lloc per a tots dos
agafa´t fort.

tu i jo sols

Avui el carrer és ple de bassals
Bassals plens de reflexes
De la gent que va passant
Però no mira el seu voltant

Planetes desorbitats
Venen sabates nens sense mitjons
I una noia amb un walkman
I un vell que dorm
I pels carrerons
Un vell que arrasa i mata

A qui no riu l’últim
A qui riu sempre el primer
Tu i jo sols
Tu i jo sols
Som tu i jo sols
Som tu i jo sols

No faig res
No em fa falta res
Només noto el vent
Que em fa volar els cabells
Que em fa volar
Que et fa volar
Que ens fa volar

Serà el destí
Serà coincidencia
Serà tot casualitat
Doncs si d’innocència
Potser imprudència
Son i curiositat
Nosaltres sabem
com brillava la lluna ahir a la nit
i que s’amaga dins els teus recòrds d’estiu.

Dins un llit
Jo m’hi estic
Si tu hi ets amb mi
Buscarem aquest petó
Amb gust de primera vegada

Català

Trobarem el camí llarg
Esperarem que demà
Sigui millor
Sigui millor

Tots sols tu i jo sols
Tu i jo sols
Tu i jo sols
Tu i jo sols
Som tu i jo sols
Som tu i jo sols
Som tu i jo sols
Som tu i jo sols

Turquesa

Vas entrar en la meua vida
sense fer un gran enrenou,
i ara ja no tenc surtida
i no sé com arribar a port.

A sa vida m´ha tocat ser lleuger
com un tros de paper.
Vaig i venc i em deix recaure
com es núvols i sa pluja es gener.

Però em queda aquell turquesa de la mar
que em brindava la magia dels teus ulls,
era tret d´una donzella medieval,
rere ell sempre hi ets tu.

Deixo enrera les barreres
que tu i jo un dia vàrem tancar.
On abans vivien tots els somnis
i ara sols s´hi troba el silenci.

Sempre em queda aquell turquesa de la mar,
que em brindava la màgia dels teus ulls,
era tret d´una donzella medieval,
rere ell sempre hi ets...

Amb la mar dolça q fa de pont,
entre tots dos.
És la mar que em duu es teu color
... sa teua olor
... sa teua olor.

M´he complicat, he volgut caminar
sota el cel que m´encén, tot allò que no es veu,
i et sentu més enfora que mai.

Amb la mar dolça que fa de pont,
entre tots dos.
És la mar que em duu es teu color
... sa teua olor.
Ara et veig millo i més gran que mai,
et tenc inmensa.
Ara entenc i aprenc aquest present,
sa teua absència...

La token en aksta gira la canço... Basicament es dl Rock&Cat, Gossos&Cris Juanico....

Molt bona canço

Català

turquesa

    sim        Re  Sol
e|| ----------|---|---|            |-----
B|| -3-@(2)-3-|-3-|---|            |-3-3-
G|| -4-@(2)-4-|-2-|-0-|(2 vegades) |-2-2-
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D|| -4-@(2)-4-|-0-|-0-|            |-0-0-
A|| ----------|---|---|            |-----
E|| ----------|---|---|            |-----

@ aixecant els dits esquerre fent sonar la corda

sim Re Sol* (Re* mim*)  (4 vegades) (Re* - traste 5) (mim* - traste7)

Sol*  (millor així)
e|| ---
B|| -8-
G|| -7-
D|| -5-
A|| ---
E|| ---

sim           Re            Sol*          Re
Eren temps de canvis per viure amb intensitat,
     sim             Re      Sol*  Re
eren temps que pronosticaven llum.
sim        Re             Sol*     Re
Mai teníem peles, sempre anàvem penjats,
          sim               Re        Sol   La
però al final sempre ens quedava el futur.

          sim           Re      Sol*     [Re* mim*]
Compràvem llibres de lectures estranyes,
          sim           Re         Sol* [Re* mim*]
viatjàvem junts a les vacances d´estiu.
           sim            Re      Sol* [Re* mim*]
Somniàvem que un dia marxaríem de casa,
          sim            Re        Sol
per viure junts en el nostre propi niu.

     [Re]    [La]  [fa#m]                 [Sol]
Sovint, de nit, recordo els meus companys.
        [Re]              [La]
Com prodria reviure de nou
             sim
tots aquells anys.

    Re Sol* [Re* mim*]
sim Re Sol* [Re* mim*]
sim Re Sol* [Re* mim*]
sim Re Sol*

3)
   (sim)       Re*       Sol               sim       Re*       Sol
e|| -----2---|-----0---|-----3-------0---|-----2---|-----0---|-----3-2-0----|
B|| ---3---3-|---3---3-|---3---3---3---3-|--3---3--|---3---3-|---3-------3--|
G|| -4-------|-2-------|-0-------0-------|-4-------|-2-------|-0-----------0|
D|| ---------|---------|-----------------|---------|---------|--------------|
A|| ---------|---------|-----------------|---------|---------|--------------|
E|| ---------|---------|-----------------|---------|---------|--------------|

3) arpegis o acords
sim            Re             Sol
Han passat els anys més ràpid del que havíem pactat
        sim             Re           Sol
i ja fa temps que no sé res d´aquell grup.
sim        Re             Sol
No vull pensar que tot ha quedat enllà
              sim            Re    Sol
i ja sé que això no és culpa de ningú.

         sim        Re       Sol    [Re* mim*](acord o nota)
Passàvem hores fent fum a la plaça,
       sim         Re       Sol     [Re* mim*]

bevíem birres a la vora del riu.
         sim       Re       Sol     [Re* mim*]
Parlàvem d´uns hipotètics orgasmes,
            sim        Re          Sol
i somniàvem que un dia serien de debò.

[Re* mim*] sim  Re Sol
     Temps mort.  (4 vegades)

      [Re]    [La] [fa#m]                [Sol]
Sovint, de nit, recordo els meus companys.
        [Re]             [La]
Tornaria a reviure de nou
                  [mim] [Sol]
tots aquells anys.

   Re                   La
Al temps no se´l pot obeir.
            mim   fa#m      Sol
Ens queden tantes coses per dir.
   Re         La
De pressa, contesta´m.
          mim     fa#m Sol
Ens queda una oportunitat

La            sim  Sol*
Un temps mort.
      sim     Sol*
Temps mort...        (3 vegades)

       Sol Re sim La - Sol Re La
Un temps...          (4 vegades)

Sol

un món de flors i violes

 ..oH...jesus..

Hi ha qui no veu perill al camí
hi ha qui no creu que es hora de fer feina
mentre tu estàs dormint ells decideixen per tu
ells fan, desfàn i tu..

Hi ha qui no vol hi ha qui no vol partir
hi ha qui té por de perdre-ho tot pel camí
hi ha qui no vol, hi ha qui no pot seguir
i despullar els seus pensaments reprimits

...bOh!...

Farem un món de flors i violes
buscant el que queda de l´ésser humà
si vols farem el hippie una estona
si creus que això t´ha d´ajudar

Farem un món de flors i violes
buscant el que queda de l´ésser humà
si vols farem el hippie una estona
si creus que això t´ha d´ajudar

No, no va tan bé, tot et cansa i et molesta
No, no va tan bé mentre pases de la resta
No, no va tan bé, no, no va tan bé
amb la patxorra amb que tu sempre et manifestes

..aH!..kábron..

Vius en un món que va del revés
En un sistema que et distreu de la resta
T´han venut un paradís que sempre està protegit
amb uns murs tan alts que no pots veure res més

I jo vull viure concient
I riure amb la meva gent
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Que cada dia que paso en aquest món es un regal
I no vull viure pendent
de liders molt inconcients
que es tornen agres cuan son adalt del poder

Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, arrr

...BoH!...

Farem un món de flors i violes
buscant el que queda de l´ésser humà
si vols farem el hippie una estona
si creus que això t´ha d´ajudar

Farem un món de flors i violes
buscant el que queda de l´ésser humà
si vols farem el hippie una estona
si creus que això t´ha d´ajudar

Farem un món de flors i violes
buscant el que queda de l´ésser humà..
Farem un món, farem un lloc
Farem un món més just
farem un lloc per tu
farem un món, farem un lloc
Farem un món més just
farem un lloc per tu
farem un món, farem un lloc
Farem un món més just
farem un lloc per tu
....

UNA OPORTUNITAT

***** UNA OPORTUNITAT *****

Avui m´enrrecordat de que estic viu,
feia anys que no ho penssava.
El que fa un moment era important
m´adono ara que no importava

I demano disculpes al nen que vaig ser
aquell que somniava que podia fer de:
domador de lleons,
pilot d´avions,
jugador de futbol
o apagador de focs.
alquimista, que converteix la pedra en or i en riure el plor.

cada dia tens una oportunitat, no la pots perdre, has de seguir endevant.
cada dia tens una oportunitat, no la pots perdre, dema potser sera tard.

la moneda esta girant si surt cara hem kedo si surt creu m´envaig.
Potser dema, no hem torneu a veure digueu que he marxat.
No vull seure a la banqueta ni d´acussat ni de reserva.

cada dia tens una oportunitat, no la pots perdre, has de seguir endevant.
cada dia tens una oportunitat, no la pots perdre, dema potser sera tard.
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Vestit de melmelada

Cada matí sembla una nit,
sento que el temps passa i tu no ets amb mi.
Cansat de jugar, tot sol amb la mà,
malgastant vides que tu no voldràs.
No em vas triar, te´n vas voler anar,
em vas deixar sol amb la nit al costat
i ara somicant davant del mirall
m´has trencat el cor i te´n vas.(BIS)

Tenies els teus llavis morts,
i jo no hi podia fer res.
Qui sap si jo et puc donar sort
treiem-nos de sobre aquest fred.
Potser demà, tot canviarà,
despertaràs del teu somni daurat.
Potser demà, l´estel fugaç
et dirà que has de fer amb el passat.

No t´embrutis el vestit, de melmelada
no t´embrutis el vestit, nena embruixada.

Potser demà, tot canviarà,
despertaràs del teu somni daurat.
Potser demà, l´estel fugaç
et dirà que has de fer amb el passat.

No t´embrutis el vestit, de melmelada
no t´embrutis el vestit, nena embruixada.(BIS)

Català

Vine amb mi

És la nit que esperàvem
Per fi podem marxar d’aquí
Tot allò que somiàvem avui es mes a prop que ahir
Els teus ulls, la guitarra, es tot el que m’enduc d’aquí
Avui dibuixarem a terra un altre camí.
Vine amb mi, t’estaré esperant despert tota la nit
Vine amb mi, jo no puc saber si ets fora o estàs a dins
Vine amb mi, t’estaré esperant despert tota la nit
Vine amb mi, jo no puc saber si ets fora o estàs a dins
Vint-i-dos de novembre
Ja he fet un llarg camí
Miro enrera sobre els meus passos
Semàfor verd jo corro i marxo
Tu no vas venir
Vine amb mi, t’estaré esperant despert tota la nit
Vine amb mi, jo no puc saber si ets fora o estàs a dins
Vine amb mi, t’estaré esperant despert tota la nit
Vine amb mi, jo no puc saber si ets fora o estàs a dins

Català

Viure per sempre

Cavalcant entre somnis i records
entre somriures i plors
víctima de la innocència.

Ara veig com ningú no està content
l’infantesa es va perdent
símptoma d’intel·ligència.

Quan la nit et porti de nou al llit
et demano recordis que vas fer ahir,
no perdis ni un segon, són les regles del joc,
tan sols et queda una vida.

Sé que el teu desig és molt lluny d’aquí
no busques la màgia la portes dins,
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vols immortalitzar la teva joventut,
vols ser una pedra lloada...

Vols viure per sempre!

Cavalcant entre somnis i records
entre somriures i plors
víctima de la innocència.

Encara veig com la llum se’n va,
sense cap altre lloc on anar...

Vols viure per sempre!

Voldràs tornar amb mi

Molt lluny de mi, fa un temps,
vas voler marxar,
tu ignoraves, perquè volies canviar,
ja estaves farta de viure sempre aquí,
però ara enyoro quan estaves amb mi.
Voldràs tornar amb mi,
veuràs, et faré feliç.

Voldràs tronar amb mi,
veuràs, et faré feliç. Molts dies penso en tu i en els vells temps,
els dies van cremar allò que volies ser,
només em queda seure sota els cel
i sé que és el mateix, estiguis no amb mi.

Voldràs tornar amb mi,
veuràs, et faré feliç.
Voldràs tornar amb mi,
la lluna cau sobre els estels
veuràs et faré feliç
I volen peixos de color.
Voldràs tornar amb mi, la lluna cau sobre els estels (i tard o d´hora)
veuràs et faré feliç
Voldràs tornar amb mi

I Encara ens queden moltes coses a dir.

Voldria dir-te tant però en sé tan poc,
el cas que et miro i estàs amb mi,
encara no sé com fer-te feliç
però encara ens queden
moltes coses a dir.

I Encara ens queden moltes coses a dir.

Català

Green Day

American Idiot

Don´t want to be an american idiot
Don´t want a nation under the new mania
Can you hear the sound of hysteria?
The subliminal mind fuck america
Welcome to a new kind of tension
All across the alienation
Where everything isn´t meant to be ok
Television dreams of tomorrow

Anglès

We´re not the ones meant to follow
For that´s enough to argue
Maybe I am the faggot america
I´m not a part of a redneck agenda
Now evarybody do the Propaganda!
And sing along to the age of paranoia
Don´t want to be an american idiot
One nation controlled by media
Information age of hysteria
CALLING OUT TO IDIOT AMERICA!

American Idiot

DON´T WANT TO BE AN AMERICAN IDIOT
DON´T WANT A NATION UNDER THE NEW MANIA
CAN YOU HEAR THE SOUND OF HISTERYA?
THE SUBLIMINAL MIND FUCK AMERICA

WELCOME TO A NEW KIND OF TENSION
ALL ACROSS THE ALIENATION
WHERE EVERYTHING ISN´T MEANT TO BE O.K.
TELEVISION DREAMS OF TOMORROW
WE´RE NOT THE ONES MEANT TO FOLLOW
FOR THAT´S ENOUGH TO ARGUE

MAYBE I AM THE FAGGOT AMERICA
I´M NOT A PART OF REDNEK AGENDA
NOW EVERYBODY DO THE PROPAGANDA!
AND SING ALONG TO THE AGE OF PARANOIA

SON´T WANT TO BE AN AMERICAN IDIOT
ONE NATION CONTROLLEDBY MEDIA
INFORMATION AGE OF HYSTERIA
CALLING OUT TO IDIOT AMERICA

Anglès

Basket case

Do you have the time
to listen to me whine
About NOTHING and EVERYTHING
all at once
I am one of those
Melodramatic fools
Neurotic to the bone
No doubt about it

Sometimes I give myself the CREEPS
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I´m CRACKING UP
Am I just PARANOID?
Or am I just STONED

I went to a shrink
To analyze my dreams
SHE says it´s lack of sex
that´s bringing me down
I went to a whore
HE said my life´s a bore
So quit my whining cause
it´s bringing HER down

Sometimes I give myself the CREEPS
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I´m CRACKING UP
Am I just PARANOID?
Uh,yuh,yuh,ya

Grasping to CONTROL
So I BETTER hold on

Sometimes I give myself the CREEPS
Sometimes my mind plays tricks on me

Anglès
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It all keeps adding up
I think I´m CRACKING UP
Am I just PARANOID?
Or am I just STONED

Basketcase

Do you have the time
To listen to me whine
About NOTHING and EVERYTHING
All at once
I am one of those
Melodramatic fools
Neurotic to the bone
No doubt about it

Sometimes I give myself the CREEPS
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I´m CRACKING UP
Am I just PARANOID?
Or am I just STONED

I went to a shrink
To analyze my dreams
SHE says it´s lack of sex
That´s bringing me down
I went to a whore
HE said my life´s a bore
So quit my whining cause
It´s bringing HER down

Sometimes I give myself the CREEPS
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I´m CRACKING UP
Am I just PARANOID?
Uh, yuh, yuh, ya

Grasping to CONTROL
So I BETTER hold on

Sometimes I give myself the CREEPS
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I´m CRACKING UP
Am I just PARANOID?
Or am I just STONED

Anglès

Basketcase ( traducció )

Tens el temps per escoltar-me
Plorar de tot i de res i tot a la vegada.
Jo soc un d´ aqquests tontos melodramàtics neuròtic fins als ossos,no en tenim dubtes d´
això.

De vegades em faig por a mi mateix
de vegades la meva ment fa trucs amb mi,
i tot es segueix sumant,
crec que m´ estic tornant boig,
només estic paranoic? o només estic drogat.

vaig anar a un psiquiatra per analitzar els meus poensaments,
eella em va di que es falta de sexe el meu problema,
vaig anar amb una puta,
va dir que la meva vida era aburrida,
aixi que paro el meu plor perquè l´ està parant ella.
De vegades em faig por a mi mateix
de vegades la meva ment fa trucs amb mi,
i tot es segueix sumant,
crec que m´ estic tornant boig,
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només estic paranoic? o només estic drogat.

De vegades em faig por a mi mateix
de vegades la meva ment fa trucs amb mi,
i tot es segueix sumant,
crec que m´ estic tornant boig,
només estic paranoic? o només estic drogat.

boulevard of broken dreams

I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don´t know were it goes
But it´s home to me and I walk alone
I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Were the city sleeps
And I´m the only one and I walk alone
I walk alone I walk alone
I walk alone and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that´s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
´Till then I´ll walk alone

Ah..ah..

I´m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line of the edge
And where I walk alone
Read between the lines
What´s fucked up and everything´s alright
Check my vital signs to know I´m still alive
And I walk alone
I walk alone I walk alone
I walk alone and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that´s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
´Till then I´ll walk alone

Ah..ah..
I walk alone and I walk a-

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Were the city sleeps
And I´m the only one and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that´s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
´Till then I´ll walk alone

Anglès

boulevard of broken dreams

Intro: FA  SOL#  RE#  LA#  (2)

FA       SOL#
I walk a lonely road
RE#               LA#
The only one that I have ever known
FA         SOL#
Don´t know were it goes
RE#            LA#
But it´s home to me and I walk alone

FA  SOL#  RE#  LA# Solo(notes):
                        sol sol# do la# sol sol#

FA          SOL#
I walk this empty street
RE#              LA#
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On the Boulevard of broken dreams
FA       SOL#
Were the city sleeps
RE#              LA#
And I´m the only one and I walk alone
FA#  SOL#  RE#          LA#
           I walk alone I walk alone
FA#  SOL#  RE#          LA#
           I walk alone and I walk a-
DO#    SOL# RE#          LA#
My shadows the only one that walks beside me
DO#    SOL# RE#          LA#
My shallow hearts the only thing that´s beating
DO#    SOL# RE#          LA#
Sometimes I wish someone out there will find me
DO#    SOL# DO
´Till then I´ll walk alone
FA  SOL#  RE#  LA#
Ah..ah..

I´m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line of the edge
And where I walk alone

Read between the lines
What´s fucked up and everything´s alright
Check my vital signs to know I´m still alive
And I walk alone
I walk alone I walk alone
I walk alone and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that´s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
´Till then I´ll walk alone

Ah..ah..
I walk alone and I walk a-

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Were the city sleeps
And I´m the only one and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that´s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
´Till then I´ll walk alone

FINAL: FA  DO#  RE#  RE  SOL# MI (4)

Boulevard Of Broken Dreams

Green Day
Boulevard Of Broken Dreams

These are the acoustic chords for this song.

Em        G
I walk a lonely road
      D      A                  Em
The only one I that have ever known
            G
Don´t know were it goes
 D              A               Em
But its home to me and I walk alone

Em          G
I walk this empty street
 D          A                 Em
On the boulevard of broken dreams
                 G

Anglès

Where the city sleeps
     D        A                  Em
And I´m the only one and I walk alone
D        A            G
I walk alone I walk a-

		C   G          D              E
My shadows the only one that walks beside me
C   G      D                 E
My shallow hearts the only thing that´s beating
C             G               D           E
Sometimes I wish someone out there will find me
C       G   D       E
Till then I´ll walk alone

Em        G
I´m walking down the line
D          A                 Em
That divides me somewhere in my mind
        G                  D
On the border line of the edge
      A          Em
And were I walk alone

Em        G
Read between the lines of what´s
D          A                 Em
Fucked up and every things all right
                 G
Check my vital signs to know I´m still alive
        G                  D
And I walk alone
      A          Em
I walk alone I walk alone
I walk alone I walk a-

C   G          D              E
My shadows the only one that walks beside me
C   G      D                 E
My shallow hearts the only thing that´s beating
C             G               D           E
Sometimes I wish someone out there will find me
C       G   D       E
Till then I´ll walk alone

Em          G
I walk this empty street
 D          A                 Em
On the boulevard of broken dreams
                 G
Where the city sleeps
     D        A                  Em
And I´m the only one and I walk alone
D        A            G
I walk alone I walk a-

C   G          D              E
My shadows the only one that walks beside me
C   G      D                 E
My shallow hearts the only thing that´s beating
C             G               D           E
Sometimes I wish someone out there will find me
C       G   D       E
Till then I´ll walk alone
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Extraordinary girl

Extraordinary girl
Green Day

Extraordinary Girl-

She´s an extraordinary girl,
In an ordinary world,
And she can´t seem to get away

He lacks the courage in his mind,
Like a child left behind,
Like a pet left in the rain

She´s all alone again,
Wiping the tears from her eyes

Somedays he feels like dying,
She gets so sick of crying

She sees the mirror of herself,
An image she wants to sell,
To anyone willing to buy

He steals the image in her kiss,
From her hearts apocalypse,
From the one called whatsername

She´s all alone again,
Wiping the tears from her eyes

Somedays he feels like dying
She gets so sick of crying

She´s all alone again,
Wiping the tears from her eyes

Somedays he feels like dying
Somedays it´s not worth trying,
Now that they both are finding,
She gets so sick of crying

She´s an extraordinary girl, an extraordinary girl, an extraordinary girl, an extraordinary
girl.

Anglès

Holiday

Hear the sound of the falling rain
Coming down like an armageddon flame
the shame
the ones who died without a name
hear the dogs howling out of key
to a hymn called "faith and misery"
and bleed the company lost the war today
I beg to dream and differ from the hollow lies
this is the dawning of the rest of our lives
on holiday
hear the drum pounding out of time
another protester has crossed the line
to find the monkey´s on the other side
can I get another amen?
there´s a flag wrapped around a score of men a gag
a plastic bag on a monument
the representative of california has the floor
zieg heil to the president hasman
bombs away is your punishment
pulverize the Eiffel Towers
who criticize your government
BANG BANG! goes the broken glass
kill all the fags that don´t agree

Anglès

trials by fire setting fire
is not a way that´s meant for me
justcause-justcause because we´re outlaws yeah!
I beg to dream and differ from the hollow lies
this is the dawning of the rest of our lives
this is our lives on holiday

HOLIDAY

Hear the sound of the falling rain
Coming down like an Armageddon flame (Hey!)
The shame, the ones who died without a name

Hear the dogs howling out of key
To a hymn called Faith and Misery (Hey!)
A plead, the company lost the war today

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
On holiday

Hear a drum pounding out of time
Another protestor has crossed the line (Hey!)
The line, the money´s on the other side

Can I get another Amen (Amen)
There´s a flag wrapped around the score of men (Hey!)
A gag, A plastic bag on a monument

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
On holiday

"The representative from California has the floor"

Seek out to the president gasbag
Bombs away is your punishment
Pulverize the Eiffel tower
who criticized your government
Bang bang goes the broken glass man
Kill all the fags that don´t agree
Triumph by fires, sinning buyers
Is that a way that´s meant for me
Just cause
Just cause because we’re all ok

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
This is our lives on holiday

Anglès

Jesus of suburbia

[Part I]

I´m the son of rage and love
The Jesus of suburbia
From the bible of none of the above
On a steady diet of

Soda pop and Ritalin
No one ever died for my sins in hell
As far as I can tell
At least the ones I got away with

And there´s nothing wrong with me
This is how I´m supposed to be
In a land of make believe
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That don´t believe in me

Get my television fix
sitting on my crucifix
A living room on my private womb
While the moms and brads are away
To fall in love and fall in debt
To alcohol and cigarettes
And mary jane
To keep me insane
Doing someone else´s cocaine

And there´s nothing wrong with me
This is how I´m supposed to be
In a land of make believe
That don´t believe in me

[Part II: City Of The Damned]

At the center of the Earth
In the parking lot
Of the 7-11 were I was taught
The motto was just a lie
It says home is where your heart is
But what a shame
Cause everyone´s heart
Doesn´t beat the same
It´s beating out of time
City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
city of the damned
Lost children with dirty faces today
Noone really seems to care
I read the graffiti
In the bathroom stall
Like the holy scriptures of a shopping mall
And so it seemed to confess
It didn´t say much
But it only confirmed that
The center of the earth
Is the end of the world
And I could really careless

City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
city of the damned
Lost children with dirty faces today
Noone really seems to careeeeee
HEY!

[Part III: I Don´t Care]

I don´t care if you don´t
I don´t care if you don´t
I don´t care if you don´t care X5
I don´t careeeeeeeeee

Everyone´s so full of shit
Born and raised by hypocrits
Hearts recycled but never saved
From the cradle to the grave
We are the kids of war and peace
From Anaheim to the Middle East
We are the stories and disciples of
The Jesus of suburbia

Land of make believe
And it don´t believe in me
Land of make believe
And I don´t believe
And I don´t care!
I don´t care!

[Part IV: Dearly Beloved]

Dearly beloved are you listening?
I can´t remember a word that you were saying
Are we demented or am I disturbed?
The space that´s in between insane and insecure
Oh therapy, can you please fill the void?
Am I retarded or am I just overjoyed
Nobody´s perfect and I stand accused
For lack of a better word, and that´s my best excuse

[Part V: Tales Of Another Broken Home]

To live and not to breathe
Is to die in tragedy
To run, to run away
To find what you believe

And I leave behind
This hurricane of fucking lies
I lost my faith to this
This town that don´t exist

So I run
I run away

The light of masochist
And I leave behind
This hurricane of fucking lies
And I walked this line
A million and one fucking times
But not this time

I don´t feel any shame
I won´t apologize
When there ain´t nowhere you can go

Running away from pain
When you´ve been victimized
Tales from another broken HOME

You´re leaving...
You´re leaving...
You´re leaving...
Ah you´re leaving home...

King for a day

Started at the age of 4.
My mother went to the grocery store.
Went sneaking through her bedroom door to find something in a size 4.

Sugar and spice and everything nice wasn´t made for only girls.
GI Joe in panty hose is making room for the one and only.

King for a day, princess by dawn.
King for a day in a leather thong.
King for a day, princess by dawn.
Just wait ´til all the guys get a load of me.

My daddy threw me in therapy.
He thinks I´m not a real man.
Who put the drag in the drag queen.
Don´t knock it until you tried it

King for a day, princess by dawn.
King for a day in a leather thong.
King for a day, princess by dawn.
Just wait ´til all the guys get a load of me.
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Minority

Minority"

I want to be the minority
I don´t need your authority
Down with the moral majority
´Cause I want to be the minority

I pledge allegiance to the underworld
One nation under dog
There of which I stand alone
A face in the crowd
Unsung, against the mold
Without a doubt
Singled out
The only way I know

I want to be the minority
I don´t need your authority
Down with the moral majority
´Cause I want to be the minority

Stepped out of the line
Like a sheep runs from the herd
Marching out of time
To my own beat now
The only way I know

Minority"

I want to be the minority
I don´t need your authority
Down with the moral majority
´Cause I want to be the minority

I pledge allegiance to the underworld
One nation under dog
There of which I stand alone
A face in the crowd
Unsung, against the mold
Without a doubt
Singled out
The only way I know

I want to be the minority
I don´t need your authority
Down with the moral majority
´Cause I want to be the minority

Stepped out of the line
Like a sheep runs from the herd
Marching out of time
To my own beat now
The only way I know

One light, one mind
Flashing in the dark
Blinded by the silence of a thousand broken hearts
"For crying out loud" she screamed unto me
A free for all
F*** ´em all
You are your own sight

I want to be the minority
I don´t need your authority
Down with the moral majority
´Cause I want to be the minority

One light, one mind
Flashing in the dark
Blinded by the silence of a thousand broken hearts
"For crying out loud" she screamed unto me
A free for all
F*** ´em all

Anglès

You are your own sight

I want to be the minority
I don´t need your authority
Down with the moral majority
´Cause I want to be the minority

Time of your live

Time of your live – Green day

G G Cadd D   G G Cadd D   G G Cadd D  (això es fa amb puntejat)

G
Another turning point
Cadd        D
A fork stuck in the road 		(Verse 1)
G
Time grabs you by the wrist
Cadd        D
Directs you where to go

Em                D
So make the best of this test
C           G
And don´t ask why        	       (Pre-Chorus 1)
Em           D
It´s not a question
C            G
But a lesson learned in time

Em            G
It´s something unpredictable
Em           G
But in the end it´s right 		(Chorus)
Em             D
I hope you had the time of your life

G G Cadd D  G G Cadd D

G
So take the photographs
Cadd             D
And still-frames in your mind
G
Hanging on a shelf			(Verse 2)
Cadd             D
In good health and good times

Em         D
Tattoos and memories
G             G
And dead skin on trial
Em         D
for what it´s worth			(Pre-Chorus 2)
G             G
It was worth all the while

Em            G
It´s something unpredictable
Em           G
But in the end it´s right 		(Chorus)
Em             D
I hope you had the time of your life

Em G Em G Em D

G G Cadd D  G G Cadd D

Em G Em G Em D

Aquesta canço es la primera que faig no se si està gaire bé però a mi em sona prou be
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wake me up when september ends

Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when september ends
Like my father´s come to pass
Seven years has gone so fast
Wake me up when september ends
Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are
As my memory rests
But never fotgets what i lost
Wake me up when september ends
Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when september ends
Ring out the bells again
Like we did when spring began
Wake me up when september ends
Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are
As my memory rests
But never fotgets what i lost
Wake me up when september ends
Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when september ends
Like my father´s come to pass
Twenty years has gone so fast
Wake me up when september ends

Anglès

Welcome to paradise

Dear mother,
Can you hear me whining?
It´s been trhee whole weeks
Since that i have left your home
This suden fear has left me trembling
Cause now it seems that i am out here on my own
And i´m feeling so alone

Pay attention to the cracked streets
and broken homes
Some call it the slums
som call it nice
I want to take you through
a wasteland i like to call
my home
welcome to paradise

A gunshot rings out at the station
Another urchin snaps and left dead on his own
It makes me wonder why I´m still here
for some strange reason I´ts now
feeling like my homes
and I´m never gonna go

Pay attention to the cracked strets
and broken homes
some call it slums
some call it nice
I want to take you through
a wasteland I like to call
my home
Welcome to paradise

Dear mother,

Anglès

Can you hear me laughing
it´s been six whole months since
Since that i have left your home
It makes me wonder why I´m still here
for some strange reason i´ts now
feeling like my home
And I´m never gonna go

Pay attention to the cracked streets
and broken homes
some call it slums
some callit nice
I want to take you through
a wasteland I like to call
my home
Welcome to paradise

Guaranà

Échame a mi la culpa

Sabes mejor que nadie Que me fallaste, Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a
ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo. Lleno estoy de
razones Pa´ despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz. Y allá en el otro mundo En
vez de infierno Encuentres gloria, Y que una nube de tu memoria Me borre a mí. Y allá en
el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria, Y que una nube de tu memoria Me
borre a mí. Dile al que te pregunte Que no te quise, Dile que te engañaba, Que fui lo peor.
Échame a mí la culpa De lo que pase, Cúbrete tú la espalda Con mi dolor. Y allá en el otro
mundo En vez de infierno Encuentres gloria, Y que una nube de tu memoria Me borre a
mí. Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria, Y que una nube de tu
memoria Me borre a mí. Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria, Y
que una nube de tu memoria Me borre a mí. Y allá en el otro mundo En vez de infierno
Encuentres gloria, Y que una nube de tu memoria Me borre a mí.

Castellà

En la casa de Inés

Bésame, bésame

Me levanté en la estación
y en mi reloj marcaban las diez
Corrí, cogí el primer tren
que me llevó a la casa de Inés

Dijo:
"Hazme lo que quieras,
hazme enloquecer"
Luego yo se lo tuve que hacer

Toda la noche besando
toda la noche en la casa de Inés
Toda la noche besando
toda la noche en la casa de Inés

Házme enloquecer

Me levanté esta mañana
hacía frío y tenía calor
y sus braguitas colgando
sobre las aspas del ventilador
"Oye,
hazme lo que quieras,
hazme enloquecer"
Luego yo se lo tuve que hacer

Toda la noche besando
toda la noche en la casa de Inés

Castellà
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Toda la noche besando
toda la noche en la casa de Inés

Dijo:
"Hazme lo que quieras,
hazme enloquecer"
Luego yo se lo tuve que hacer

Toda la noche besando
toda la noche en la casa de Inés
Toda la noche besando
toda la noche en la casa de Inés

"Oye,
hazme lo que quieras,
hazme enloquecer"
Luego yo se lo tuve que hacer

Toda la noche besando
toda la noche en la casa de Inés
Toda la noche besando
toda la noche en la casa de Inés

Ay, Inesita
"Hazme lo que quieras"
Y luego yo se lo tuve que hacer

la furgonet del amor

Parece que es cierto, todo lo que he bebido y no, aún no me he muerto.
Me siento en tu cama, dos pájaros se dan amor, sobre una rama.
Hay que ver que cosas se me ocurren, me ha sobrao´ un culito de champange...
No sé si volveré, hoy marcharé sin ti
nos vimos una noche y luego desaparecí.
Y tú me llamarás desde cualquier rincón,
donde una vez paró mi furgoneta del amor.
Yo nunca te miento, soy marinero y volveré,
a entrar en tu cuerpo.
Me siento cansado, han sido cien de minibar,
haré testamento.
Hay que ver que cosas se te ocurren, dices que me quede un día más...
No sé si volveré, hoy marcharé sin ti, nos vimos una noche y luego desaparecí.
Y tú me llamarás desde cualquier rincón, donde una vez paró mi furgoneta del amor...
Aún recuerdo tu canción
y esa forma de mirar;
ya no sé nada de ti
no eres un recuerdo más...
No sé si volveré, hoy marcharé sin ti
nos vimos una noche y luego desaparecí
y tu me llamarás desde cualquier rincón
donde una vez paró mi furgoneta del amor

no eres un recuerdo mas...
no se si volvere, hoy marchare sin ti
nos vimos una noche y luego desapareci
y tu me llamaras desde cualquier rincon
donde una vez paro mi furgoneta del amooooor

Castellà

Noche en vela

Cuanto tiempo he de esperar
Para tenerte
Bajo la luna
Besar tu piel que es de aceituna

Cuantos años pasaran
Sin que te acune
Como a un tesoro

Castellà

Peinar tu pelo que es de oro

Me “pasao” la noche en vela
Como la vez primera en que te vi me…
No quedan luces en el puerto
Así que estaré atento por si confundiste el mar

Dices que es para mejor
Que la distancia
Es el olvido
Yo solo quiero estar contigo

No me importara esperar
Por tus recuerdos
Vuelan gaviotas
Guitarras, niños, amapolas

Me “pasao” la noche en vela
Como la vez primera en que te vi me…
No quedan luces en el puerto
Así que estaré atento por si confundiste el mar  (bis)

Que la distancia
Es el olvido
Yo solo quiero estar contigo

Me “pasao” la noche en vela
Como la vez primera en que te vi me…
No quedan luces en el puerto
Así que estaré atento por si confundiste el mar  (bis)

Guns & roses

14 years

I try and feel the sunshine
You bring the rain
You try and hold me down
With your complaints
You cry and moan and complain
You wine an tear
Up to my neck in sorrow
The touch you bring
You just don´t step inside to 14 years
So hard to keep my own head... that´s what i say
You know... i´ve been the beggar...
I´ve played the theif
I was the dog... they all tried to beat

But it´s been
14 years of silence
It´s been
14 years of pain
It´s been
14 years that are gone forever
And i´ll never have again, well...

Your stupid girlfriends tell you
That i´m to blame
Well - they´re all used-up has-beens
Out of the game
This time i´ll have the last word
Hear what i say
I tried to see it your way
It won´t work today
You just don´t step inside to 14 years
So hard to keep my own head... that´s what i say
You know... i´ve been the dealer...
Hangin´ on your street
I was the dog... they all tried to beat
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But it´s been
14 years of silence
It´s been
14 years of pain
It´s been
14 years that are gone forever
And i´ll never have again, well...

Let´ get naughtier!

Bullshit and contemplation
Gossip´s their trade
If they knew half the real truth
What would they say
Well i´m past the point of concern
It´s time to play
These last 4 years of madness
Sure put me straight
Don´t get back 14 years
In just one day
So hard to keep my own head
Just go away
You know... just like a hooker she said
Nothing´s for free
Oh i tried to see it your way
I tried to see it your way...

Bad obssesion

I can´t stop thinkin´
Thinking ´bout sinkin´
Sinkin´ down into my bed
I call my mother
She´s just a cunt now
She said I´m sick in the head
She said you ain´t special
So who you foolin´
Don´t try ta give me a line
But I can´t stop thinkin´ ´bout seein´ ya
One more time
(oh no)
But I already left you
And you´re better off left behind

It´s a bad obsession
It´s always messin´
It´s always messin´ my mind
It´s a bad obsession
It´s always messin´
It´s always messin´ my mind

Too bad you´re fucked up

I used to be wasted
Always tried to take it
Take it down into my vein
I call the doctor
He´s just another
He said I´m sick in the brain
He said you ain´t special
So who you foolin´
Don´t try ta give me a line
But I can´t stop thinking ´bout doin´ it
One more time
(oh no)
But I already left you
And you´re better off left behind
(oh yeah)
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It´s a bad obsession
It´s always messin´
It´s always messin´ my mind
It´s a bad obsession
It´s always messin´
It´s always messin´ my mind

So bad...

Boy

It´s a
It´s a
Heads up
It´s a bad obsession
It´s always messin´
It´s always messin´ my mind
It´s a bad obsession
It´s always messin´
It´s always messin´ my mind

But I can´t stop thinking ´bout doin´ it
One more time
(oh no)
See I already left you
And you´re better off left behind
(oh no, oh no)
It´s a bad obsession
And you´re always messin´ my mind
See I already left you
And you´re better off left behind
Uh huh...no

Maybe you´ll do better next time
Punk!!

Civil war

"what we´ve got here is failure to communicate
some men you just can´t reach...
so, you get what we had here last week
which is the way he wants it!
well, he gets it!
n´ i don´t like it any more than you men."

look at your young men fighting
look at your women crying
look at your young men dying
the way they´ve always done before

look at the hate we´re breeding
look at the fear we´re feeding
look at the lives we´re leading
the way we´ve always done before

my hands are tied
the billions shift from side to side
and the wars go on with brainwashed pride
for the love of god and human rights
and all these things are swept aside
by bloody hands time can´t deny
and are washed away by your genocide
and history hides the lies of our civil wars

d´you wear a black armband
when they shot the man
who said "peace could last forever"
and in my first memories
they shot kennedy
an i went numb when i learned to see
so i never fell for vietnam
we got the wall of d.c. to remind us all
that you can´t trust freedom
when it´s not in your hands
when everybody´s fightin´
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for their promised land

and
i don´t need your civil war
it feeds the rich while it buries the poor
your power hungry sellin´ soldiers
in a human grocery store
ain´t that fresh
i don´t need your civil war

look at the shoes you´re filling
look at the blood we´re spilling
look at the world we´re killing
the way we´ve always done before
look in the doubt we´ve wallowed
look at the leaders we´ve followed
look at the lies we´ve swallowed
and i don´t want to hear no more

my hands are tied
for all i´ve seen has changed my mind
but still the wars go on as the years go by
with no love of god or human rights
´cause all these dreams are swept aside
by bloody hands of the hypnotized
who carry the cross of homicide
and history bears the scars of our civil wars

"we practice selective annihilation of mayors
and government officials
for example to create a vacuum
then we fill that vacuum
as popular war advances
peace is closer"

i don´t need your civil war
it feeds the rich while it buries the poor
your power hungry sellin´ soldiers
in a human grocery store
ain´t that fresh
and i don´t need your civil war
i don´t need your civil war
i don´t need your civil war
your power hungry sellin´ soldiers
in a human grocery store
ain´t that fresh
i don´t need your civil war
i don´t need one more war

i don´t need one more war
whaz so civil ´bout war anyway

Dead horse

SICK OF THIS LIFE
NOT THAT YOU´D CARE
I´M NOT THE ONLY ONE WITH
WHOM THESE FEELINGS I SHARE

NOBODY UNDERSTANDS, QUITE WHY WE´RE HERE
WE´RE SEARCHIN´ FOR ANSWERS
THAT NEVER APPEAR

BUT MAYBE IF I LOOKED REAL HARD I´D
I´D SEE YOU´RE TRYIN´ TOO
TO UNDERSTAND THIS LIFE,
THAT WE´RE ALL GOING THROUGH
(THEN WHEN SHE SAID SHE WAS GONNA LIKE
WRECK MY CAR...I DIDN´T KNOW WHAT TO DO)

SOMETIMES I FEEL LIKE I´M BEATIN´ A DEAD HORSE

Anglès

AN I DON´T KNOW WHY YOU´D BE BRINGIN´ ME DOWN
I´D LIKE THAT OUR LOVE´S
WORTH A TAD MORE
IT MAY SOUND FUNNY BUT YOU´D THINK BY NOW
I´D BE SMILIN´
I GUESS SOME THINGS NEVER CHANGE
NEVER CHANGE

I MET AN OLD COWBOY
I SAW THE LOOK IN HIS EYES
SOMETHIN´ TELLS ME HE´S BEEN HERE BEFORE
´CAUSE EXPERIENCE MAKES YOU WISE
I WAS ONLY A SMALL CHILD
WHEN THE THOUGHT FIRST CAME TO ME
THAT I´M A SON OF A GUN AND THE GUN OF A SON
THAT BROUGHT BACK THE DEVIL IN ME

BUT SOMETIMES I FEEL LIKE
I´M BEATIN´ A DEAD HORSE
AN I DON´T KNOW WHY YOU´D BE BRINGIN´ ME DOWN
I´D LIKE THAT OUR LOVE´S
WORTH A TAD MORE
IT MAY SOUND FUNNY BUT YOU´D THINK BY NOW
I´D BE SMILIN´
I GUESS SOME THINGS NEVER CHANGE
NEVER CHANGE

I AIN´T QUITE WHAT YOU´D CALL AN OLD SOUL
STILL WET BEHIND THE EARS
I BEEN AROUND THIS TRACK A COUPLE O´ TIMES
BUT NOW THE DUST IS STARTIN´ TO CLEAR
OH YEAH!!!

SOMETIMES I FEEL LIKE I´M BEATIN´ A DEAD HORSE
AN I DON´T KNOW WHY YOU´D BE BRINGIN´ ME DOWN
I´D LIKE THAT OUR LOVE´S
WORTH A TAD MORE
IT MAY SOUND FUNNY BUT YOU´D THINK BY NOW
I´D BE SMILIN´
OOH YEAH, I´D BE SMILIN´
NO WAY I´D BE SMILIN´
OOH SMILIN´

SICK OF THIS LIFE
NOT THAT YOU´D CARE
I´M NOT THE ONLY ONE
WITH WHOM THESE FEELINGS I SHARE

Dolça nina meva

Ella sempre te un somriure per mi
que em porta records de quan era petit,
alla on tot era tan fresc cm el brillant cel blau.

Ara i abans cuan veig la seva cara
ella em porta luny,a aquell lloc especial
on si miras massa temps
provabement rompria a plorar.

Dolça nina meva
dolç amor meu.

Els seus ulls son com el més blau del cels,
com si pensasin amb la pluja.
Odi mirar dins aquets ulls
i veure una mica de dolor.

El seu cabell em recorda un lloc segur i calent
on tenia la pell com la d´un nen
i resava perque el trons
i la puja
no em pasasin gaire aprop.

Dolça nina meva,
dolç amor meu.
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Don´t cry

Guns N’ Roses - Don´t Cry

Talk to me softly
There´s something in your eyes
Don´t hang your head in sorrow
And please don´t cry
I know how you feel inside I´ve
I´ve been there before
Somethin´s changin´ inside you
And don´t you know

Don´t you cry tonight
I still love you baby
Don´t you cry tonight
Don´t you cry tonight
There´s a heaven above you baby
And don´t you cry tonight

Give me a whisper
And give me a sigh
Give me a kiss before you tell me goodbye
Don´t you take it so hard now
And please don´t take it so bad
I´ll still be thinking of you
And the times we had baby

And don´t you cry tonight
Don´t you cry tonight
Don´t you cry tonight
There´s a heaven above you baby
And don´t you cry tonight

And please remember that I never lied
And please remember
How I felt inside now honey
You gotta make it your own way
But you´ll be all right now sugar
You´ll feel better tomorrow
Come the morning light now baby

And don´t you cry tonight
And don´t you cry tonight
And don´t you cry tonight
There´s a heaven above you baby
And don´t you cry
Don´t you ever cry
Don´t you cry tonight
Baby maybe someday
Don´t you cry
Don´t you ever cry
Don´t you cry
Tonight

Anglès

Estranged

When you´re talking to yourself
And nobody´s home
You can fool yourself
You came in this world alone...(alone)

So nobody ever told you baby, how it was gonna be
So What´ll happen to you baby?
Guess we´ll have to wait and see
...one, two....

Old at heart. But I´m only 28
And I´m much too young to let love break my heart
Young at heart. But it´s getting much too late
To find ourselves so far apart
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I don´t know how you´re supposed to find me lately
And what more could you ask from me?
How could you say that I never needed you
When you took everything
Said you took everything from me...

Young at heart. And it gets so hard to wait
When no one I know can seem to help me now
Old at heart. But I mustn´t hesitate
If I´m to find my own way out
Still talking to myself. And nobody´s home.....(alone)

So nobody ever told us baby, how it was gonna be
So What´ll happen to us baby?
Guess we´ll have to wait and see

When I find all of the reasons
Maybe I´ll find another way
Find another day
With all the changing seasons of my life
Maybe i´ll get it right next time
And now that you´ve been broken down
Got your head out of the clouds
You´re back down on the ground
You don´t talk so loud, and you don´t walk so proud
Anymore. and what for?

Well I jumped into the river
Too many times to make it home
I´m out here on my own
Drifting all alone
If it doesn´t show
Give it time to read between the lines
´Cause I see the storm is getting closer
And the waves, they get so high
Seems everything we´ve ever known is here
Why must it drift away and die?

I´ll never find anyone to replace you
Guess I´ll have to make it through
This time, oh this time, without you
I knew the storm was getting closer
And all my friends said I was high
But everything we´ve ever known´s here
I never wanted it to die

I used to love her

Jo l´estimava,pero vaig haver de matar-la.
Jo l´estimava,pero vaig haver de matar-la.

Vaig haver de ficar-la,sis peus sota terra
i encara puc sentir com es queixa.

Jo l´estimava,pero vaig haver de matar-la.
Jo l´estimava,pero vaig haver de matar-la.

Sabia que la trobaria a faltar,
vaig haver de guardar-la tan aprop,
que vaig enterrar-la al pati del darrera.

Jo l´estimava,pero vaig haver de matar-la.
Jo l´estimava,pero vaig haver de matar-la.

Ella era tan puta,va apretar-me tan el perns
que ara som mes feliços d´aquesta manera.

Jo l´estimava,pero vaig haver de matar-la.
Jo l´estimava,pero vaig haver de matar-la.

Vaig haver de ficar-la,sis peus sota terra
i encara puc sentir com es queixa.
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November Rain

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin´ when I hold you
Don´t you know I feel the same
´Cause nothin´ lasts forever
And we both know hearts can change
And it´s hard to hold a candle
In the cold November rain
We´ve been through this such a long long time
Just tryin´ to kill the pain
But lovers always come and lovers always go
An no one´s really sure who´s lettin´ go today
Walking away
If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin´ that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin´ don´t refrain
Or I´ll just end up walkin´
In the cold November rain

Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time...on their own
Don´t you know you need some time...all alone
I know it´s hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn´t time be out to charm you

Sometimes I need some time...on my
own Sometimes I need some time...all alone
Everybody needs some time...on their own
Don´t you know you need some time...all alone

And when your fears subside
And shadows still remain, ohhh yeahhh
I know that you can love me
When there´s no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
´Cause nothin´ lasts forever
Even cold November rain

Don´t ya think that you need somebody
Don´t ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You´re not the only one
You´re not the only one
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november rain

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin´ when I hold you
Don´t you know I feel the same
´Cause nothin´ lasts forever
And we both know hearts can change
And it´s hard to hold a candle
In the cold November rain
We´ve been through this such a long long time
Just tryin´ to kill the pain
But lovers always come and lovers always go
An no one´s really sure who´s lettin´ go today
Walking away
If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head
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Just knowin´ that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin´ don´t refrain
Or I´ll just end up walkin´
In the cold November rain

Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time...on their own
Don´t you know you need some time...all alone
I know it´s hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn´t time be out to charm you

Sometimes I need some time...on my
own Sometimes I need some time...all alone
Everybody needs some time...on their own
Don´t you know you need some time...all alone

And when your fears subside
And shadows still remain, ohhh yeahhh
I know that you can love me
When there´s no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
´Cause nothin´ lasts forever
Even cold November rain

Don´t ya think that you need somebody
Don´t ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You´re not the only one
You´re not the only one

Pluja de Novembre

Quan mir-ho dins els teus ulls
puc veure un amor reprimit.
Peró nina,quan t´abraç-ho,
no saps que sent-ho el mateix?

Per que res dura per sempre
i els dos sabem que els cors poden canviar.
I es dur aguantar una espelma
sota la freda pluja de Novembre.

Hem estat aguantant durant un llarg llarg temps
simplement intentant matar el dolor.

Els amants sempre venen i els amants sempre van
i ningú està realment segur de qui se´n anirà avui.

Si poguesim a gafar el temps i parar-lo en un moment,
podria descansar el meu cap
simplement sabent que vas ser meva,
tota meva.
Si encar em vols estimar
llavors nina no et paris,
o si no acabaré caminant
sota la freda pluja de Novembre.

Necesites un poc de temps...per tu.
Necesites un poc de temps...tota sola.
Tothom necesita un poc de temps...per ell.
No saps que necesites un poc de tems...tota sola?

Se que es dur aguantar un cor obert
cuant fins i tot els amics poden ferir-te.
Peró si tu pots cicatritzar un cor romput
em faltaria el temps per encantar-te.

A vegades nececit un poc de temps..per mi.
A vegades nececit un poc de temps...tot sól.
Tothom necesita un poc de temps...per ell.
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No saps que nececites un poc de tems...tota sola.

I quan es desplomen les teves pors
i les sombres encara perduren,
se que encara pots estimar-me
quan no hi hagui ningú a qui culpar.
Si no ens importa la oscuritat
encara lrobarem el norte cami,
per que res dura per sempre,
fins i tot la freda puja de Novembre.

No penses que nececites algu.
No penses que nececites algu.
Tothom necesita algu,
tu no ets l´única,
tu no ets l´única.

Sweet child o´mine

She&#8217;s got a smile that it seems to me reminds me of childhood
memories where everything was as fresh as the bright blue sky.
Now and then when I see her face she takes me away
to that special place and if I stared too long
I&#8217;d probably break down and cry.
Sweet child o&#8217;mine.
Sweet love of mine.
She&#8217;s got eyes of the bluest skies as if they
thought of rain
I hate to look into those eyes and see an ounce of pain.
Her hair reminds me of a warm safe place where as child I&#8217;d hide,
and pray for the thunder
and the rain to quietly pass me by.
Sweet child o&#8217;mine
Sweet love of mine.
Sweet child o&#8217;mine
Sweet love of mine.
Sweet child o&#8217;mine
Sweet love of mine.
Where do we go,
where do we go now,
where do we go.
Where do we go,
where do we go now,
where do we go.
Where do we go
Sweet child
Where do we go now
Where do we go now
Where do we go
Where do we go now
Where do we go
Where do we go now
Where do we go
Where do we go now
Sweet child
Sweet child
o&#8217; mine
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sweet child o´mine

she´s got a smile that it seems to me
reminds me of childhoods memories
where everything
was as fresh as the bright blue sky
now and then when I see her face
she takes me away to that special place
and if I stared too long
I´d probably break down and cry
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sweet child o´mine
sweet love of mine
she´s got eyes of the blues skies
as if they thought of rain
Ihate to look into those eyes
and see an ounce of pain
her hain reminds me of warm safe place
where as a child I´d hide
and pray for the thunder
and the rain
to quietly pass me by
sweet child o´mine
sweet love of mine
where do you go
where do you go now
where do you go...
sweet child o´mine

Think about you

GUNS N’ ROSES - "Think About You"

Say baby you been lookin´ real good
you know that I remember when we met
Funny how it never felt so good
It´s a feelin´ that I know
I know I´ll never forget
Ooh it was the best time
I can remember
Ooh and the love we shared-
is lovin´ that´ll last forever

There wasn´t much
in this heart of mine
There was a little left
and babe you found it
It´s funny how I never felt so high
It´s a feelin´ that I know
I know I´ll never forget
Ooh it was the best thing
I can remember
Ooh and the love we shared-
is lovin´ that´ll last forever

I think about you
Honey all the time
my heart says yes
I think about you
Deep inside I love you best
I think about you
You know you´re the one I want
I think about you
Darlin´ you´re the only one
I think about you

Somethin´ changed
in this heart of mine
An´ I´m so glad that ya showed me
Funny how I never felt so high
It´s a feelin´ that I know
I know I´ll never forget
Ooh it was the best time
I can remember
Ooh and the love we shared-
is lovin´ that´ll last forever
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Think about you

GUNS N’ ROSES - "Think About You"

Say baby you been lookin´ real good
you know that I remember when we met
Funny how it never felt so good
It´s a feelin´ that I know
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I know I´ll never forget
Ooh it was the best time
I can remember
Ooh and the love we shared-
is lovin´ that´ll last forever

There wasn´t much
in this heart of mine
There was a little left
and babe you found it
It´s funny how I never felt so high
It´s a feelin´ that I know
I know I´ll never forget
Ooh it was the best thing
I can remember
Ooh and the love we shared-
is lovin´ that´ll last forever

I think about you
Honey all the time
my heart says yes
I think about you
Deep inside I love you best
I think about you
You know you´re the one I want
I think about you
Darlin´ you´re the only one
I think about you

Somethin´ changed
in this heart of mine
An´ I´m so glad that ya showed me
Funny how I never felt so high
It´s a feelin´ that I know
I know I´ll never forget
Ooh it was the best time
I can remember
Ooh and the love we shared-
is lovin´ that´ll last forever

welcome to the jungle

Welcome to the jungle
We got fun ´n´ games
We got everything you want
Honey we know the names
We are the people that can find
Whatever you may need
If you got the money honey
We got your disease

Chorus:

In the jungle
Welcome to the jungle
Watch it bring you to your shun n,n,n,n,,n,n,,n,n,n,,n,n,,n knees, knees
I wanna watch you bleed

Welcome to the jungle
We take it day by day
If you want it you´re gonna bleed
But it´s the price you pay
And you´re a very sexy girl
That´s very hard to please
You can taste the bright lights
But you won´t get them for free
In the jungle
Welcome to the jungle
Feel my, my, my serpentine
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I, I wanna hear you scream

Welcome to the jungle
It gets worse here everyday
Ya learn ta live like an animal
In the jungle where we play
If you got a hunger for what you see
You´ll take it eventually
You can have anything you want
But you better not take it from me

Chorus

And when you´re high you never
Ever want to come down, so down, so down, so down YEAH!

You know where you are
You´re in the jungle baby
You´re gonna die
In the jungle
Welcome to the jungle
Watch it bring you to your shu n,n,n,,n,n,,n,n,n,,n,n,,n,n,,n knees, knees
In the jungle
Welcome to the jungle
Feel my, my, my serpentine
In the jungle
Welcome to the jungle
Watch it bring you to your shun n,n,n,n,,n,n,,n,n,,n,n,,n.n, knees, knees
In the jungle
Welcome to the jungle
Watch it bring you to your
It´s gonna bring you down!
Ha!

Yesterdays

Yesterday, there was so many things
I was never told
Now that I´m startin´ to learn
I feel I´m growing old

´Cause yesterday´s got nothin´ for me
Old pictures that I´ll always see
Time just fades the pages
In my book of memories
Prayers in my pocket
And no hand in destiny
I´ll keep on movin´ along
With no time to plant my feet

´Cause yesterday´s got nothin´ for me
Old pictures that I´ll always see
Some things could be better
If we´d all just let them be

Yesterday´s got nothin´ for me
Yesterday´s got nothin´ for me
Got nothin´ for me

Yesterday, there was so many things
I was never shown
Suddenly this time I found
I´m on the streets and I´m all alone

Yesterday´s got nothin´ for me
Old pictures that I´ll always see
I ain´t got time to reminisce old novelties
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Yesterday´s got nothin´ for me
Yesterday´s got nothin´ for me
Yesterday´s got nothin´ for me
Yesterday

H.I.M.

Circle Of Fear

Heartache is knocking on her door
Shadows dance outside her window
Tears keep falling on the floor
As the world around her crumbles

If you want to save her
First you have to save yourself
If you want to free her from the hurt
Don&#8217;t do it with your pain
If you want to see her smile again
Don&#8217;t show her you&#8217;re afraid
Because your circle of fear is the same

Love can be as cold as grave
A one-way ticket to endless sorrow
An empire of gentle hate
Today without tomorrow

It&#8217;s the circle of regret
The circle of hate
The circle of death
Your circle of fear is the same
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Dark light

Shivers run through the spine
Of hope as she cries
the poison tears of a life denied
In the raven black night
Holding hands with

Dark light
Come shine in her lost heart tonight
And blind
All fears that haunt her
With your smile
Dark Light

In oblivion´s garden
Her body´s on fire
Writhing towards the angel defiled
To learn how to die
In peace with her God

Dark light
Come shine in her lost heart tonight
And blind
All fears that haunt her with
Your smile
Dark Light

Anglès

Death is in love with us

I know it hurts too much
I know that you´re scared
I know you´re running out of trust
Wishing you were dead

In your misery
You´re not alone
So come share your tears with me
And witness it all go wrong

I know it and I feel it
Just as well as you do, Honey
It´s not our fault if death´s in love with us oh oh
It´s not our fault if the reaper holds our hearts

41+66.6 = our loss
We´re breathing only to fade away
We´re running just to get caught

What love´s lies blessed
What love´s light cursed
Just fear for the best
And hope for our worst

I know it and I feel it
Just as well as you do, Honey
It´s not our fault if death´s in love with us oh oh
It´s not our fault if the reaper holds our hearts

Death´s in love with us oh oh
The Reaper holds our hearts oh oh
Death´s in love with us oh oh
And the Reaper holds our hearts oh oh

I know it and I feel it
Just as well as you do, Honey
It´s not our fault if death´s in love with us oh oh
It´s not our fault if the reaper holds our hearts
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Endless Dark

Softly the light shines in through
The gates of grace on me and you
Deceiving our restless hearts
A flickering flame so serene
Devours the night so we could see
The fear we hold on to so strong

But I know where I belong
Away from your gods
That heal all wounds
And light this endless dark

Lonely the light shines on you
Through the gates of fire entombed
Feeding on your love
Weak is the blaze that kept me away
From cruelty and tenderness embraced
Saving my soul no more

And I know where I belong
Away from your gods
That heal all wounds and light this endless dark
That shine on you and tame your burning heart
That bury my truth right into your arms
That worship the tomb of our forlorn love
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Pàgina 788 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

H.I.M.

Face of God

I´m drained but aching for more
And the devil inside is reading
The words of the saddest poem
To be engraved on the stone of my grave

I´d kill to share your pain
(And carry the shame)
And sell my soul for you just to say

I dream what you´re dreaming
And feel what you´re feeling
Love´s our shadow on the wall
With the face of god

Nothing will be enough
For the ones Who keep on stumbling
In the garden of withering trust
Without the courage to leave

Oh I´d take my life for your kiss
(Grant me my wish)
And lose it all to take you across the abyss

I dream what you´re dreaming
And feel what you´re feeling
Love´s our shadow on the wall
With the face of god

You dream what I´m Dreaming
And See what I´m seeing
Love´s our shadow on the wall
With the Face of God

Labrynth in a shape of a heart
Love´s secret architecture
I find myself to be lost in the
Arms of your feet

I´d kill to share you pain
(And carry the shame)
And sell my soul for you just to say
Love´s name in vein
Again and again

I dream what you´re dreaming
And feel what you´re feeling
Love´s our shadow on the wall
With the face of god

You dream what I´m Dreaming
And See what I´m seeing
Love´s our shadow on the wall
With the face of god
Love´s our shadow on the wall
With the face of
(Face of)
The face of
(Face of)
God

(Face of)
God

Anglès

Gone With The Sin

I love your skin oh so white
I love your touch cold as ice
And I love every single tear you cry
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I just love the way you´re losing your life
my Baby, how beautiful you are
my Darling, completely torn apart
You´re gone with the sin my Baby and beautiful you are
You´re gone with the sin my Darling
I adore the dispair in your eyes
I worship your lips once red as wine
I crave for your scent sending shivers down my spine
I just love the way you´re running out of life
my Baby, how beautiful you are
my Darling, completely torn apart
You´re gone with the sin my Baby and beautiful you are
You´re gone with the sin my Darling

Heaven tonight

"Heaven Tonight"

I hold your hand in mine
I hold your hand and you´re so lonely
Oh so lonely
Your eyes have lost their light
Your eyes have lost their light and you´re empty
Oh my God you´re so empty

(I´m in love with you)
You are my heaven tonight
(I´m in love with you)
You are my heaven tonight

Trying to find the heart you hide
Trying to find the heart you hide in vain
Oh in vain
And you´re my haven in life
And you´re my haven in death, Baby
Life and Death my Darling

(I´m in love with you)
You are my heaven tonight
(I´m in love with you)
You are my heaven tonight
(I´m in love with you)
You are my heaven tonight
(I´m in love with you)
You are my heaven tonight
(I´m in love with you)

That´s right
(I´m in love with you)
That´s right
(I´m in love with you)
That´s right
(I´m in love with you)
That´s right
(I´m in love with you)
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I love you (prelude to tragedy)

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

Can´t you see my darling
That the harder i try
The more we grow apart
Please believe me
The sweeter the kiss
The colder turn your arms
And the colder grows your heart
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And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

And you´re in my heart my darling
The closer i get
The more you´re out of love
Don´t you feel it
The colder your touch
The more it turns me on
And the faster beats my heart
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

I see it in your eyes
I feel it in your touch
I taste it from your lips
And baby more i love you

Join me in death

Baby join me in death
Baby join me in death
Baby join me in death

We are so young
our lives have just begun
but already we´re considering
escape from this world

and we´ve waited for so long
for this moment to come
was so anxious to be together
together in death

Won´t you die tonight for love
Baby join me in death
Won´t you die
Baby join me in death
Won´t you die tonight for love
Baby join me in death

This world is a cruel place
and we´re here only to lose
so before life tears us apart let
death bless me with you

Won´t you die tonight for love
Baby join me in death
Won´t you die
Baby join me in death

Anglès

Won´t you die tonight for love
Baby join me in death

this life ain´t worth living
this life ain´t worth living
this life ain´t worth living
this life ain´t worth living

Won´t you die tonight for love
Baby join me in death
Won´t you die
Baby join me in death
Won´t you die tonight for love
Baby join me in death

Baby join me in death

Poison Girl

I did it all just for her
I did it all just for her
And love´s heart is death
For me and my poison girl
A prey she was for the cruelty of love
While its serpent inside crawled
straight towards her heart
The coldest kiss love ceased to exist
While we grew apart like never before
I did it all just for her
I did it all just for her
And love wants us dead
Just me and my poison girl
I did it all just for her
I did it all just for her
And love´s heart is death
For me and my poison girl
the fire in her eyes
grew dim and then died
as the poison inside
reached her heart
And the coldest kiss
faith ceased to exist
as we grew apart
like never before
I did it all just for her
I did it all just for her
And love wants us dead
Just me and my poison girl
I did it all just for her
I did it all just for her
And love´s heart is death
For me and my poison girl And
the taste of the poison on her
lips is of a tomb
I did it all just for her
I did it all just for her
And love wants us dead
Just me and my poison girl
I did it all just for her
I did it all just for her
And love´s heart is death
For me and my poison girl
Poison girl
And love´s heart is death
For me and my poison girl
In this poison world

Anglès

Pàgina 790 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

H.I.M.

Soul On Fire

There&#8217;s a flame that leads all souls astray
No one&#8217;s safe from its tender touch of pain
Everyday it&#8217;s looking for new slaves
To celebrate the beauty of the grave

We are like the living dead
Sacrificing all we have
For a frozen heart and a soul on fire
We are like the living dead
Craving for deliverance
With a frozen heart and a soul on fire

Again we&#8217;re falling for disgrace
And hate will shelter us from the rain
We are enslaved by the sacred heart of shame
And gently raped by the light of day

Addicted to our divine despair
The venom of the cross we bear
The guilt will follow us to death

We are like the living dead
Sacrificing all we have
For a frozen heart and a soul on fire
We are like the living dead
Craving for deliverance
With a frozen heart and a soul on fire

Anglès

soul on fire

There´s a flame that leads our souls astray
No one´s safe from its tender touch of pain
And every day it´s looking for new slaves
To celebrate the beauty of the grave

We are like the living dead
Sacrificing all we have
For a frozen heart and a soul on fire
We are like the living dead
Craving for deliverance
With a frozen heart and a soul on fire

And again we´re falling for disgrace
And hate will shelter us from the rain
We are enslaved by the sacred heart of shame
And gently raped by the light of day

We are like the living dead
Sacrificing all we have
For a frozen heart and a soul on fire
We are like the living dead
Craving for deliverence
With a frozen heart and a soul on fire

Addicted to our divine despair
The venom of the cross we bear
The guilt will follow us to death

We are like the living dead
Sacrificing all we have
For a frozen heart and a soul on fire
We are like the living dead
Craving for deliverence
With a frozen heart and a soul on fire

With a soul on
Soul on
Soul on

Anglès

Fire

Soul on fire

Sweet Pandeonium

Today tomorrow seems so far away and the wait in vain
So safe in the blinding light of love unchained in yesterday&#8217;s grave

The truth that could set souls free
Is buried within sweet pandemonium
Concealed by disbelief
The riddle stays veiled in sweet pandemonium

Afraid that everything remains unchanged in this fragile dream
Ashamed of the shattered remains of promises made

Drained by the anger and grief
Fazed by the envy and greed
The secret cries for a release
The lucidity hidden deep in sweet pandemonium

Català

Sweet Pandeonium

Today tomorrow seems so far away and the wait in vain
So safe in the blinding light of love unchained in yesterday&#8217;s grave

The truth that could set souls free
Is buried within sweet pandemonium
Concealed by disbelief
The riddle stays veiled in sweet pandemonium

Afraid that everything remains unchanged in this fragile dream
Ashamed of the shattered remains of promises made

Drained by the anger and grief
Fazed by the envy and greed
The secret cries for a release
The lucidity hidden deep in sweet pandemonium

Anglès

The Funeral Of Hearts

Love´s the funeral of hearts
And an ode for cruelty
When angels cry blood
On flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
And a plea for mercy
When love is a gun
Separating me from you

She was the sun
Shining upon
The tomb of your hopes
And dreams so frail
He was the moon
Painting you
With it´s glow so vulnerable and pale

Love´s the funeral of hearts
And an ode for cruelty
When angels cry blood
On flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
And a plea for mercy
When love is a gun
Separating me from you

Anglès
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She was the wind, carrying in
All the troubles
And fears you for years tried to forget
He was the fire, restless and wild
And you were like a moth to that flame

The heretic seal beyond divine
a prayer to a god who´s deaf and blind
The last riles for souls on fire
Three little words and a question -why?

Love´s the funeral of hearts
And an ode for cruelty
When angels cry blood
On flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
And a plea for mercy
When love is a gun
Separating me from you

The Sacrament

I hear you breathe so far from here
I feel your touch so close and real

And I know my church is not of silver and gold
Its glory lies beyond judgment of souls
The commandments are of consolation and warmth

You know our sacred dream won&#8217;t fail
The sanctuary tender and so frail
The sacrament of love
The sacrament of warmth is true
The sacrament is you

I hear you weep so far from here
I taste your tears like you&#8217;re next to me

And I know my weak prayers are not enough to heal
The ancient wounds so deep and so dear
The revelation is of hatred and fear

Anglès

under the rose

I dream of the winter in my heart turning to spring
While the ice gives way under my feet
And so I drown with the sun

I´ve been burning in water and drowning in flame
To prove you wrong and scare you away
I admit my defeat and want back home
In your heart under the rose

I open my eyes with a sigh of relief
As the warmth of summer´s sunlight dances around me
And I see you with dead leaves in your hands

I´ve been burning in water and drowning in flame
To prove you wrong and scare you away
I admit my defeat and want back home
In your heart under the rose

Anglès

Wings of a butterfly

Heaven ablaze in our eyes
We´re standing still in time
The blood on our hands is the wine
We offer as sacrifice

[Chorus]
Come on, and show them your love
Rip out the wings of a butterfly
For your soul, my love
Rip out the wings of a butterfly
For your soul

This endless mercy mile
We´re crawling side by side
With hell freezing over in our eyes
Gods kneel before our crime

[Chorus]
Come on lets show, them your love
Rip out the wings of a butterfly
For your soul, my love
Rip out the wings of a butterfly
For your soul
(Rip out the wings of a butterfly)
Don’t let go
(Rip out the wings of a butterfly)
For your soul

[Chorus]
Come on, and show them your love
Rip out the wings of a butterfly
For your soul, my love
Rip out the wings of a butterfly
For your soul
(Rip out the wings of a butterfly)
Don’t let go
(Rip out the wings of a butterfly) [x2]

For your soul

Anglès

Hardy, Françoise

Tous les garçons et les filles

Tous les garçons et les filles de mon âge
se promènent dans la rue deux par deux
tous les garçons et les filles de mon âge
savent bien ce que c'est d'être heureux

et les yeux dans les yeux et la main dans la main
ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain
oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine
oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime

mes jours comme mes nuits
sont en tous points pareils
sans joies et pleins d'ennuis
personne ne murmure "je t'aime" à mon oreille

tous les garçons et les filles de mon âge
font ensemble des projets d'avenir
tous les garçons et les filles de mon âge
savent très bien ce qu'aimer veut dire

et les yeux dans les yeux et la main dans la main
ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain
oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine

Francès
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oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime

mes jours comme mes nuits
sont en tous points pareils
sans joies et pleins d'ennuis
oh! quand donc pour moi brillera le soleil?

comme les garçons et les filles de mon âge
connaîtrais-je bientôt ce qu'est l'amour?
comme les garçons et les filles de mon âge
je me demande quand viendra le jour

où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main
j'aurai le coeur heureux sans peur du lendemain
le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine
le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime

Havaneres

A cau d´orella

M´agrada el blau de la mar
m´agrada la tramuntana
m´agraden les nits d´estiu
i el cel rogent de l´albada.

M´agrada dels pins l´olor
i dels matins la rosada
però més m´agrada el teu cos
més m´agrada ta besada.

Res en el mon em plau tant
tu ets la raó del meu cant
la melodia vibrant del meu cor
que més m´agrada.

M´agraden els teus ulls verds
i ta mirada encisera
m´agraden els teus cabells
quan la ventada els esvera
m´agraden els teus petons
amb regust de primavera
i m´agrada el teu posat
quan et canto una havanera.

M´agrada el teu despertar
la teva veu riallera
m´agrada la teva pell
i el teu somrís vida meva
m´agrada quan dius que sí
ben fluixet i a cau d´orella
m´agrada dur el teu record
quan soc molt lluny de calella.

Del disc A CAU D´ORELLA del grup PORT BO

Català

Des del llagut

Des del llagut es veu el poble franc,
ara que el sol hi bat de cara;
es veu el poble tot pintat de blanc,
ara que sol no el desempara.

I darrera el pujol fet de graons,
vestit de vinya retallada i neta;
el poble ran deblau, la vinya al fons

Català

i al cel un xiscle d'oreneta.

Des del llagut es veu tot petitet;
els mariners són com un cap d'agulla,
la campana sospira molt baixet
i cada cep sembla una fulla.

Poble estirat a vora de la mar,
o delicada ratlla fina,
que te la menges amb un sol esguard
i et cap sencer dintre la nina!

Blanc fistonet damunt el blau marí
esmortuint la greca i la baralla,
et sento més del cor, vist des d'ací,
des del llagut que balla.

Et veig a tu, i penso amb tu només,
el blau i el bñanc m'han esborrat les
penes, des del llagut encar t'estimo més,
i em lligues més les venes.

Des del llagut que té un si és d'atzar,
un si és de recança ...
Totes les vistes des del mar,
quina mena de mel i d'enyorança!

El meu avi

Lam
El meu avi va anar a Cuba
             Mi
a bordo del "Català"

el millor barco de guerra
      Mi7          Lam
de la flota d'ultramar,

El timoner i nostre amo
              Re
i catorze mariners,
Mi      Mi7      Lam
eren nascuts a Calella,
Mi      Mi7           LaM
eren nascuts a Palafurgell.
                             Mi
Quan el "Català" sortia a la mar,
              Mi7               LaM
els nois de Calella feien un cremat,
             La7M                          LaM
mans a la guitarra solien cantar,solien cantar:
LaM       Mi    Mi7           LaM
Visca Catalunya! Visca el Català!

Arribaren temps de guerra
de perfidies i traicions
i en el mar de les Antilles
retronaren els canons
i els mariners de Calella
i el meu avi enmig de tots,
varen morir a coberta,
varen morir al peu del canó.
Quan el "Català" sortia a la mar
cridava el meu avi:apa nois que és tard!
Però els valents de bordo
no varen tornar,no varen tornar,
tingueren la culpa els americans.

Català
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La Barca Xica

Amb l´esclop d´un pescador
m´he fet una barca xica.
D´un llàpis el pal major
i la vela més bonica
d´un retall de mocador.

Els rems els he fet tallar
dels boixets d´una puntaire
i, per poder-la ancorar,
un ham que no pesi gaire
lligat amb fil de pescar.

Amb l´ala d´un papalló
i una agulla de pinassa
faig la canya i el timó
per si cas hi ha maregassa
no es posi gens al gairó.

La xarxa la fa un follet
amb tela de mosquitera
que jo conec un indret
per quan surti de pesquera
a on només hi ha xanquet.

La meva barca és així
petita com una engruna
i quan solqui el blau marí
tindrà la llum de la lluna
il.luminant-li el camí.

I el dia que arribi a port
carregat de proa a popa
vela inflada i remant fort
tot el poble farà tropa
pregonant la meva sort.

Tothom dirà: Déu n´hi do!
tanta pesca no s´explica!
tres unces del peix millor
amb una barca tant xica
com l´esclop d´un pescador.

Català

La bella Lola

Cuando en la playa
la bella Lola,
su larga cola,
luciendo va,
los marineros se vuelven locos,
y hasta el piloto
pierde el compás.
Ay que placer sentía yo,
cuando en la playa
sacó el pañuelo y me saludó
pero despues se acercó a mi
me dio un abrazo
y en aquel lazo
creí morir.

Despues de un año de no ver tierra
porque la guerra me lo impidió
llegué al puerto donde se hallaba
la que adoraba mi corazón

La cubanita lloraba triste
de veras sola y en alta mar
y el marinero la consolaba
no llores Lola
no te has de ahogar.

Castellà

La calma de la mar

Sol                   Do
Quan jo en tenia pocs anys
                     Sol
el pare em duia a la barca,
                       Re7
i em deia: quan siguis gran,
                     Sol
no et fiïs mai de la calma.

Bufa, ventet, ben fort,
infla de vent la vela,
que arribarem a port

He estat un home valent
i no he girat mai la cara
quan he sentit en la pell
l'urpa de la torbonada.

Bufa, ventet de garbí,
vent en popa i bonança;
anirem cap a llevant
fins a la ratlla de França!

Mes avui que ja sóc vell
i ja no em llevo a trenc d'alba,
compto les hores despert
i em fa basarda la calma.

Català

La gavina

Oh, gavina voladora,
que voltejes sobre el mar,
i al pas del vent mar enfora
vas voltant fins arribar
a la platja solejada
platja de dolços records,
on dia i nit i fa estada
la nina del meus amors

Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent
Digues-li que sento
dolça melangia,
i que en ella penso
en tot moment.

Oh, si igual que tu gavina
la mar pogués travessar,
fins arribar a la platja,
on tan dolç és recordar
i veure la imatge bruna
en el seu bell despertar
de la nina que entre somnis
és tan grat d'acariciar

Quan la vegis sola
prop la quieta onada,
don-li la besada
que li envio més fervent
Digues-li que sento
dolça melangia,
i que en ella penso
en tot moment.

Català

Mariners com que bufa el vent.

Mariners com que bufa el vent,
cantem tots una cançoneta!
Mariners com que bufa el vent,
cantem tots un petit moment.

Català
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I la veu del petit grumet
pujarà fins dalt de la cofa.
I la veu del petit grumet
sonarà com un vell concert.

Pel teu amor

Amb la llum de teu mirar,
has omplert la meva vida.
Si em poguessis estimar,
ma il.lusió fóra complida.
I viuria tan content,
que en mon rostre s'hi veuria,
la llum de l'agraïment,
i a tot hora et cantaria,
una cançó pels teus ulls,
que jo mateix et faria,
i una cançó pels teus ulls,
per què en mig de tants esculls,
ells fossin la meva guia ...

Rosor, Rosor,
llum de la meva vida,
Rosor, Rosor,
no desfacis ma il.lusió.

Presoner soc en tots moments,
de la teva veu tan clara,
que allunya mal pensaments,
i la bondat sols ampara.
Perquè és fresca i és suau,
i és un doll de poesia,
i s'assembla en el cel blau,
que al cor ens dóna alegria,
doncs ja que em tens presoner,
un dia i un altre dia,
i jo m'hi trobo tan bé,
Roser, la meva Roser,
vulgues fer-me companyia ...

Rosor, Rosor,
llum de la meva vida,
Rosor, Rosor,
no desfacis ma il.lusió.

Rosor, Rosor,
llum de la meva vida,
Rosor, Rosor,
no desfacis ma il.lusió.

Català

Perdut en la immensa mar blava

Ll/M: Popular escocesa
Adap: Oriol Martorell

Perdut en la immensa mar blava,
les mans al timó de la nau,
perdut en la immensa mar blava,
sols penso a tornar al teu costat.

	Bring back, bring back,
	oh bring back my bonnie to me, to me.
	Bring back, bring back,
	oh bring back my bonnie to me, to me!

De nit estirat jo somnio
els dies joiosos passats,
de nit estirat jo somnio
que no trigaran a tornar.

Tornada

Català

Un temporal va inflar les veles
i tot el vaixell va cruixir,
un temporal va inflar les veles
i va encaminar-nos a port.

Tornada

Contents tots els mariners canten,
ja veuen la fi dels seus mals,
contents tots els mariners canten
i jo penso en el meu amor.

Tornada

Perduts en la inmensa mar blava

Perduts en la inmensa mar blava   Do/Fa/Do
les mans al timó de la nau. Do/Sol
Perduts en la inmensa mar blava  Do/Fa/Do
Sols penso en tornar al teu costat. Fa/Sol/Do

Bring back, bring back   Do/Fa
Oh, bring back my bonnie to me, to me    Sol/Do

De nit estirat jo somio
els dies joiosos passats.
De nit estirat jo somio
que no trigaran en tornar.

Català

Quan jo tenia pocs anys

Quan jo tenia pocs (quatre) anys
el pare em duia a la barca
i em deia: - Quan siguis gran,
no et fïis mai de la calma
que és mare del temporal.

Bufa mestral ben fort,
infla de vent la vela
que arribarem a port
i allí veurem la Pepa, ai!
Ai, la Pepa, ai, ai mon amor.

La mar semblava un mirall
la lluna en el cel brillava,
la barca no en dava un pas
i jo a la nina cantava.

Bufa mestral ben fort, ...

Mentre anàvem navegant
el pare mai no callava:
-Les penes que estem passant,
les passaràs més vegades.

Bufa mestral ben fort, ...

Quan arribarem a port
allà hi trobarem la mare,
ella n'estava plorant
sense saber allà on paravem.

Bufa mestral ben fort, ...

Quan a casa vaig arribar
la mare encara plorava
i em deia: Ai fillet meu
fes-me un petó i una abraçada.

Bufa mestral...

Català
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Rosina

Rosina en un verde palmar cantaba feliz,
y un dia dejó de cantar dejó de reir,
y un guatemalo que estaba en un cafetal,
ansioso le preguntó "¿quién te hizo penar?"
y entonces la flor contestó mirando hacia el mar,
quien pierde su corazón no puede cantar,
y el mío se lo llevó un rubio oficial,
de un barco de Nueva York que no volverá.
Si un marino gentil te robo el corazón,
para hacerte feliz, yo del mío haré dos,
si me dices que si, si me dices que si,
y en un verde palmar, entre rosas y flores,
otra vez mi canción brindaré,
cual un himno al amor.

Rosina del verde palmar no sufras así,
y olvida este rubio oficial, y quiéreme a mi,
que amor con amor se olvida ya lo verás,
mis besos y mis canciones te harán olvidar,
y entonces la flor contestó mirando hacia el mar,
quien pierde su corazón no puede cantar,
y el mio se lo llevo un rubio oficial,
de un barco de Nueva York,
que no volverá.

Castellà

Tornaré

L´aire ardent de la terra enfebrada
sol d´estiu a les cales i al mar
tot pensant amb l´alota estimada
i el record d´una flor perfumada
feliç vaig cantant.
Tornaré quan es mori la tarda
tornaré pels camins de la mar
tornaré ple d´amor i esperança
a cercar la mirada encisera
d´aquests teus ulls blaus.

Tú també m´estimes.
Tú també penses en mí.
TÚ que dius coses tant belles, tú
quan tornaràs prop de mí.

Més enllà veig un cel ple d´estrelles
més enllà veig un arbre florit,
prop de mí una dolça mirada
i unes mans amoroses i ardents
a sobre el meu pit.
Tornaré quan la font vingui clara,
tornaré amb la lluna de maig,
tornaré quan la nit ample i bruna,
entre canyes i pàlids silencis
escolti el meu cant.

Tú també m´estimes.
Tú també penses en mí.
Tú que dius coses tant belles, tú
quan tornaràs prop de mi.

Tu seràs menorquina estimada,
tú seràs a la vora del mar,
tú seras com un so de campanes,
la gran font per la set dels meus llavis        que em crema la sang.

Canta el grup PORT BO al disc A CAU D´ORELLA

Català

Un llop de mar

amb setanta a l'esquena anys
pipa sempre a flor de llavi
contemplant la nit serena
vora la mar si passeja un avi.
Tota la vida gronxat per le ones
amb el bastó caminant a l'atzar
contemplant la nit serena
se passeja un llop de mar.

Quan el temporal i la tramuntana
inflaven les veles d'un vell bergantí
jove i aferrat al pal de messana
cridaba ben fort, EL MAR ES PER MI!

Ara que ja es vell, al vespre no marxa
ja no va a la pesca, ja no te companys
nomes va a passeig i enyora la xarxa
camina feixuc, pel pes de tants anys.

Català

himnes

A las Barricadas! (CNT)

A LAS BARRICADAS (Himno de la C.N.T.)

Negras tormentas agitan los aires
nubes oscuras nos impiden ver.
Aunque nos espere el dolor y la muerte
contra el enemigo nos llama el deber.
El bien mas preciado
es la libertad
hay que defenderla
con fe y con valor.
Alza la bandera revolucionaria
que llevara al pueblo a la emancipación
En pie obrero a la batalla
hay que derrocar a la reacción
A las Barricadas!
A las Barricadas!
por el triunfo
de la Confederación.

Castellà

Avanti o Popolo

Avanti o popolo,alla riscosa
Bandiera rossa,bandiera rossa,
Avanti o popolo, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa trionferà (ter)
Evviva il socialismo e la libertà.

Non piu nemici, non piu frontiere
Son i confini rosse bandiere.
O proletari, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa deve trionfà. (ter)
Evviva il socialismo e la libertà.

Dins de les fàbriques i dins les mines
aquells que malden i que esperen,
anem-ès l´hora- d´alçar banderes
Bandera roja triomfarà.
Bandera roja, tu has de triomfar. (ter)
i visca el socialisme i la llibertat.

Italià
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EL CANT DE LA SENYERA

Al damunt dels nostres cants
aixequem una senyera
que els farà més triomfants

Au companys, enharberem-la
en senyal de germandat
au germans, al vent desfem-la
en de llibertat,
que voleiï, comtemplem-la
en sa dolça majestat
contemplen-la en sa dolça magestat

Al damunt dels nostres cants
aixequem una senyera
que els farà més triomfants

OH, bandera catalana
nostre cor t´és ben fidel
volaras com au galana
pel damunt del anhel
Per mirar-te sobirana
alçarem els ulls al cel
Per mirar-te sobirana
alçarem els ulls al cel

Al damunt dels nostres cants
aixequem una senyera
que els farà més triomfants

I et durem arreu enlaire
et durem i tu ens duràs
voleiant al grat de l´aire,
el camí assenyalaràs
Dóna veu al teu cantaire
llum als ulls i força al braç
llum als ulls i força al braç

Al damunt dels nostres cants
aixequem una senyera
que els farà més triomfants

Català

EL CANT DEL POBLE

Glòria, catalans, cantem
cantem amb l´ànima!
Un crit i una sola veu
Visca la Pàtria!

La nostra terra és redimida!
El gran moment és arribat!
Fora els ultratges, lluny la mentida!
Ningú ens prendrà la nostra llibertat!

Joia que ha inflamat el cel,
falç i ginesta!
Voli sobre el front l´estel
de la senyera!

Tenim les venes per estimar-la,
i en la tempesta del combat
tenim els braços per defensar-la!
Ningú ens prendrà la nostra llibertat!

Català

Els Segadors

Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena!
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors!
Ara és hora d´estar alerta!
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l´enemic
en veient la nostra ensenya:
com fem caure espigues d´or,
quan convé seguem cadenes!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Català

Els Segadors

Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena!
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors!
Ara és hora d´estar alerta!
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l´enemic
en veient la nostra ensenya:
com fem caure espigues d´or,
quan convé seguem cadenes!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Català

Himne de Catalunya

Catalunya triomfant,
tornará a ser rica i plena
endarrere aquesta gent
tan ofana i tan soperba;

Bon cop de falç,
bon cop de falç defensors de la terra,
bon cop de falç.

Ara és hora segadors,
ara és hora d´estar alerta,
per quan vingui un altre juny
esmolem ben be les eines;

Català
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Bon cop de falç,
bon cop de falç defensors de la terra,
bon cop de falç.

Que tremoli l´enemic
empenyent la nostra ensenya,
com fent caure espigues d´or
quan convé seguem cadenes;

Bon cop de falç,
bon cop de falç defensors de la terra,
bon cop de falç.

HIMNE DEL BARÇA

Tot el camp és un clam
som la gent blau-grana
tant se val d´on venim
si del sud o del nord,
ara estem d´acord, estem d´acord
una bandera ens agermana

Blau-grana al vent
un crit valent
tenim un nom el sap tothom
Barça! Barça! Barça!

Jugadors, seguidors
tots units fem força
són molts anys plens d´afany
són molts gols que hem cridat,
i s´ha demostrat, s´ha demostrat
que mai ningú no ens podrà tòrcer

blau-grana al vent
un crit valent
tenim un nom el sap tothom
Barça! Barça! Barça!

Català

Himne del barça

Tot el camp
és un clam
som la gent blau-grana
tant se val d´on venim
si del sud o del nord,
ara estem d´acord, estem d´acord,
una bandera ens agermana.
Blau-grana al vent,
un crit valent,
tenim un nom
el sap tothom:
Barça, Barça, Barça !!!
Jugadors
seguidors
tots units fem força;
són molts anys plens d´afanys
són molts gols que hem cridat,
i s´ha demostrat, s´ha demostrat,
que mai ningú ens podrà tòrcer.
Blau-grana al vent,
un crit valent,
tenim un nom
el sap tothom:
Barça, Barça. Barça !!!

Català

Himne Osasuna

El "once" de Osasuna, valiente y luchador defiende
sus colores con brío arrollador
y por eso los hinchas le gritan sin cesar: Osasuna
¡aúpa! que tú sabes triunfar.
De tu blusa y tu bandera, fuerte y rojo es el color de
tu blusa y tu bandera,
como el roble montañés y el vino de la ribera vibra
en ti Navarra entera
en donde quiera que estés.
Artistas en el juego, dominan el balón derrochan
valentía y luchan con tesón
y el público entusiasta así suele gritar: Osasuna
¡aúpa! que tú sabes triunfar.
De tu blusa y tu bandera, fuerte y rojo es el color de
tu blusa y tu bandera,
como el roble montañés y el vino de la ribera vibra
en ti Navarra entera
en donde quiera que estés.
Osasuna valiente, no dejes de luchar que Navarra te
admira porque sabes jugar.
Osasuna valiente, juega con ilusión que jugando y
venciendo tú serás campeón.

Castellà

LA INTERNACIONAL

LA INTERNACIONAL
¡Arriba, parias de la tierras RE SOL
¡En pie, famélica legión! LA RE
Atruena la razón en marcha: RE SOL
es el fin de la opresión. LA RE
El pasado hay que hacer añicos. RE SOL
¡Legión esclava, en pie, a vencer! LA RE
El mundo va a cambiar de base.
Los nadie de hoy todo han de ser.
Agrupémonos todos RE SOL
en la lucha final LA RE
el género humano Re SOL
es la Internacional LA RE
Agrupémonos todos RE SOL
en la lucha final LA RE
el género humano RE SOL
es la Internacional LA RE
Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.
Para hacer que el tirano caiga
y el mundo siervo libertar,
soplemos la potente fragua
que al hombre libre ha de forjar.
Agrupémonos todos
en la lucha final
el género humano
es la Internacional
Agrupémonos todos
en la lucha final
el género humano
es la Internacional
La Ley nos burla, y el Estado
oprime y sangra al productor;
nos da derechos ilusorios
no hay deberes del señor.
Basta ya de tutela odiosa.
que la igualdad ley ha de ser:
«No más deberes sin derechos,
ningún derecho sin deber».
Agrupémonos todos
en la lucha final
el género humano
es la Internacional
Agrupémonos todos
en la lucha final
el género humano

Castellà
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es la Internacional

Les barricades

Negres tempestes
agiten els aires,
núvols sinistres
ens ceguen l´esguard,
encar que us espei
la mort més cruenta
contra l´adversari
havem de lluitar.

L´única riquesa
és la llibertat
i cal defensar-la
amb coratge i amb fe.
Alta la bandera
revolucionària
que sens repòs ens mena
al triomf del nostre anhel.

Alta la bandera
revolucionària
que sens repòs ens mena
al triomf del nostre anhel.
Dempeus tot el poble!
Tots a la lluita!
Esfondrem amb fúria
la reacció!

A les barricades!
A les barricades!
Per la victòria
de la Confederació.
A les barricades!
A les barricades!
Per la victòria
de la Confederació.

[notes]
>> Considerat l´Himne dels Anarquistes d´arreu del món.
És conegut a Europa amb el nom de "La Varchavianka", i encara més amb LA
VARSOVIANA, i sembla que fou compost (1885) per l´escriptor polonès Waclav
Sicroszevski, quan era a la presó.

Font: Equip Telstar (1977), Cançons per a un míting. Barcelona: Hogar del libro (Col·lecció
esplai núm. 51)

Català

M´ estimes més

Quan surt el sol
damunt la mar
cante la llum que arriba,
ai, amor, amot!,
un nou dia  clar
per poder-te jo estimaar.
Amb els teus ulls la nit s´amaga ja
i torna vermella la claredat
d´un sol que ens deixa senyals en la pell
d´ aquells comiats sota els nuvols blancs.
Amb els ulls la nit s´amaga ja
i torna vermella la claredat.

Què lluny que som!
On seràs tu?
Vull que les veus del sol,
ai, amor, amor!
et diguen ben fort

Català

que encara t´ estime tant...
Vull que, en sortir el sol cada matí,
m´estimes més i penses en mi.
Si arriba el dia en que serém lluny
no oblides mai el temps que hem viscut.
Vull que, en sortir el sol cada matí,
m´estimes més i penses en mi.

NàsTiC  dE  taRRaGoNa!!

La il.lusió de la nostra terra
és l´orgull de la meva ciutat
un equip que a tots identifica,
uns colors que a tots ha agermanat.

Seguidors d´un equip ple de glòria
tots plegats sempre l´hem d´estimar
i fer junts el camí a la victòria
disposats per jugar i per guanyar.

Tradició des de fa més d´un segle
patrimoni de la capital,
Tarragona romana per sempre
Patrimoni de la Humanitat.

Uns colors que tenyeixen de joia
uns colors que ens porten il·lusions
que ens fan viure l´esport i la glòria
amb orgull, a totes les seccions.

Nàstic Nàstic, crida l´afició
Nàstic Nàstic, ets el millor
ets la tradició i l´orgull,
el degà entre els clubs de l´esport.
Nàstic Nàstic, crida l´afició
Nàstic Nàstic, ets el millor
canten els petits, criden els més grans
Nàstic, ho sap tothom.

Sobre el blau de la Mediterrània
sobresurten el grana i el blanc,
competint en la lluita esportiva
són colors que es porten a la sang.

Un escut que escriu la nostra història,
un escut que neix d´un sentiment,
quatre barres i una corona,
campions coronats amb llorer.

Nàstic Nàstic ......

Català

Se canta (Occitània)

Se canta

És una vella cançó d´amor comuna a tot occitània, que s´ha imposat com a himne
nacional occità. . Donem diverses versions, el refrany i les tres cobles inicials són sempre
els mateixos.

(versió tolosana, pel que sembla)

Se canta que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu´es al luènh de ieu

Al fons de la prada
I a un píbol traucat
Le cucol i canta
Benlèu a nisat

Se canta que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia

Occità
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Qu´es al luènh de ieu

Aquelhas montanhas
Que tan nautas son
M´empachan de veire
Mas amors ont son

Se canta que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu´es al luènh de ieu

Aquelhas montanhas que s´abaisheràn
E mas amoretas que pareisheràn

Se canta que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu´es al luènh de ieu

Se canta

(versió de Tolosa)

Devath ma finèstra,
i a un auseron,
Tota la nuèit canta,
Canta sa cançon.

Se canta, que cante,
Canta pas per jo,
Canta per ma mia,
Qu´ei au près de jo !

Aqueras montanhas,
Que tan hautas son,
M´empachan de véser,
Mas amors ont son !

Se canta, que cante,
Canta pas per jo,
Canta per ma mia

Aqueras montanhas,
Que s´abaisheran,
E mas amoretas,
Se raprocharan !

Se canta, que cante,
Canta pas per jo,
Canta per ma mia

Se canta

(versió llenguadociana a l´aire)

Dejós de ma fenestra i a un aucelon
Tota la nuèit canta, canta sa cançon
Se canta que cante, canta pas per ieu
canta per ma mia qu´es al luènh de ieu

Aquelas montanhas que tan nautas son
m´empachan de veire mas amors ont son

A la font de Nimes i a un ametlièr
Que fa de flors blancas coma de papièr

Nautas son plan nautas mas s´abaissaràn
e mas amoretas se raprocharàn

Baissatz-vos montanhas, planas levatz-vos
per que pòsque veire mas amors ont son

Al fons de la prada i a un píbol traucat
Le cucol i canta, benlèu a nisat

Se chanto

(versió nord-occitana, sembla)

Devant de ma fenèstra i a un auselon
tota la nuèch chanta, chanta sa chançon

Se chanto que chante
chanto pas per ieu
chanto per ma mia qu´es da luènh de ieu

Aquelas montanhas que tan autas son
m´empachon de veire mes amors ont son

Se chanto que chante
chanto pas per ieu
chanto per ma mia qu´es da luành de ieu

Baissatz-vos montanhas, planas levatz-vos,
per que pòsque veire mes amours ont son

Se chanto que chante
chanto pas per ieu
chanto per ma mia qu´es da luènh de ieu

Hombres G

Lo noto

Lo noto, se que nos pasa algo,
aunque selles tus labios
el mal rollito entre los dos lo noto.
Tu siempre estas cansada y nunca dices nada
pero se que no estoy loco... y lo noto.
Me esta matando poco a poco... y lo noto.

Lo noto me lo dicen tus ojos
y esos besos tan flojos
que dejan un sabor amargo y roto.
aunque tu me lo niegues no queda mas que nieve
donde hubo calor y yo lo noto
puedo ser un cabron pero no un tonto y lo noto.

Noto que mi corazon no se, no va
que las miradas se caen y que muere el mar
tu y yo tenemos que hablar
porque se va acabando el aire entre nosotros...
y lo noto

Lo noto, noto que me esquivas que evitas mis caricias
que pones mala cara si te toco
y yo que estoy perdido no puedo hablar contigo
y cada dia me siento mas solo.
me voy hundiendo poco a poco.
todo se va a la mierda entre nosotros... y lo noto

Noto que mi corazon no se, no va
que las miradas se caen y que muere el mar
tu y yo tenemos que hablar
porque ya se va acabando el aire entre nosotros...
y lo noto.

Castellà
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Que soy yo para ti

Para mi tú eres el mar
eres la única verdad
mi razón para continuar
El motivo de vivir
planeando sobre ti
el alivio de mi soledad
para mi tú eres el centro
de mi pequeño universo
para mi tú eres la lluvia
resbalando sobre mi
y la luna que quieroszgdadgs sentir
mis palabras sin decir
las canciones sin cantar
y un millón de puertas por abrir

Si no quieres
no tienes que responder
pero quisiera saber
que soy yo para ti?
otra noche sin dormir
una escena de amor
o siempre un último adiós
que soy yo parsdga ti?
dime qué va a ser de mí
volver a abrazarte así
dímelo qué soy yo para tí

Para mi tú eres el sol
que inundo mi corazón
el camino de mi salvación
para mi tocar tu pelo
es como estar en el cielo
entre tu luz azul ysgdg tu calor

Si no quieres
no tienes que responder
pero quisiera saber
dime si estarás aquí mañana junto a mi
si vas a quererme como yo te quiero a ti
qué soy yo para ti?
otra noche sin dormir
una escena de amor
o siempre un último adiós
qué soy yo para ti?
dime qué va a ser de mi
volver a abrazarte así
dimelo qué soy yo para ti?

Para mi tú eres mi hogar
donde yo quiero llegar
abrazarme a ti para dormir
ahora dime sin pensar
si este amor es de verdad
dime qué soy para ti?

Castellà

Sufre mamón

Estoy llorando en mi habitación, todo se anubla a mi alrededor, ella se fue con un niño
pijo, en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo! Por el parque les vi yo pasar, cuando
se besan lo paso fatal, voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle cuello de polvo pica
pica!

Sufre mamón! devuelveme a mi chica! te retorcerás entre el polvo pica pica!
Sufre mamón! devuelveme a mi chica! te retorcerás entre el polvo pica pica!

Castellà

Le quemado su jersey, se ha comprado 5 o 6, voy a destrozarle el coche, lo tengo
preparado, voy esta noche! no te reirás nunca más de mi, lo siento nene vas a morir, me
quitaste lo que más queria, y volverá conmigo, volverá algún dia!

Sufre mamón! devuelveme a mi chica! te retorcerás entre el polvo pica pica!
Sufre mamón! devuelveme a mi chica! te retorcerás entre el polvo pica pica!
Sufre mamón! devuelveme a mi chica! te retorcerás entre el polvo pica pica!
Sufre mamón! devuelveme a mi chica! te retorcerás entre el polvo pica pica!

sufre mamon!!

Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor
ella se fue con un niño pijo, en un Ford Fiesta blanco
y un jersey amarillo…

Por el parque los veo pasar, cuando se besan lo paso fatal
voy a vengarme de ese marica voy a llenarle el cuello…
de polvos pica-pica.

¡Sufre… mamón! Devuélveme a mi chica
o te retorcerás entre polvos pica-pica.
¡Sufre… mamón! Devuélveme a mi chica
o te retorcerás entre polvos pica-pica.

Le he quemado su jersey, y se ha comprado cinco o seis
voy a destrozarle el coche, lo tengo preparado
¡voy esta noche!

No te reirás nunca más de mí, lo siento nene vas a morir
tú me quitaste lo que más quería, y volverá conmigo
volverá algún día…

¡Sufre… mamón! Devuélveme a mi chica
o te retorcerás entre polvos pica-pica.
¡Sufre… mamón! Devuélveme a mi chica
o te retorcerás entre polvos pica-pica.

¡Sufre… Mamóon! Devuélveme a mi chica
o te retorcerás entre polvos pica-pica.
¡Sufre… Mamóon! Devuélveme a mi chica
o te retorcerás entre polvos pica-pica

Castellà

Susanita tiene un ratón

La ________________
Susanita tiene un ratón,
____________ do#
un ratón chiquitín,
fa# ______ do# _
que come chocolate y turrón
__ Re _____ Mi
y bolitas de anís.
La __________________
Duerme cerca del radiador,
_________________ do#
con la almohada en los pies
fa# _________ do# _____
y sueña que es un gran campeón
Re ______ Mi
jugando al ajedrez.
si _______ Mi ____ si _______ Mi
Le gusta el cine, el fútbol y el teatro,
La ________________
baila tango y rock & roll.
la ___ re _____ la _________ re ____
Y si llegamos y nota que observamos
si _________________ Si7
siempre nos canta esta canción.

Castellà
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Hotel la paz

Princesas Infelices

Si ya no sabes ni porqué
te crees esas mentiras
detrás de ese aspecto angelical
se esconde tu ruina

Tu sabes mi vida
esto no es real;
las chicas bonitas
se pueden suicidar

Y LA VIDA SE DISFRAZA HOY
DE PRINCESAS INFELICES
MIRA EN SUS OJOS...

¿Porqué te quieres esconder
si eres tan bonita?
detrás maquillajes de color
poder oro y miedo

Sintiendo que nada
te puede aliviar
Tu cuerpo tu cara
ya no los quieres mas

Y LA VIDA SE DISFRAZA HOY
DE PRINCESAS INFELICES
MIRA EN SUS OJOS...

Dime que escondes
que es lo que guardas
en tu alma
¿que es lo que quebró tu voz?

¿Porqué no te muetras
tal como eres?
Nada va a llenar ya
tu corazón..

Sintiendo que nada
te puede aliviar
Tu cuerpo tu cara
ya no los quieres mas

Y LA VIDA SE DISFRAZA HOY
DE PRINCESAS INFELICES
MIRA EN SUS OJOS...

www.myspace.com/hotellapaz

Castellà

Ibañez, Paco

Andaluces de Jaén

              FA
Andaluces de Jaén
               DO
aceituneros altivos,
                      FA
decidme en el alma: Quien,
                     la#        DO        FA
Quien levantó esos olivos, andaluces de Jaén.
                   DO
No los levantó la nada
                      FA
ni el dinero ni el señor
                   la#
sino la tierra callada,
       DO          FA
el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos
los tres dieron la hermosura
a sus troncos retorcidos.

Jaén, levántate brava
                     la#
sobre tus piedras lunares
                   FA
no vayas a ser esclava
     DO           FA
con todos tus olivares..

Cuántos siglos de aceituna
los pies y las manos presos
sol a sol y luna a luna
pesan sobre nuestros huesos.

Jaén, levántate brava
sobre tus piernas lunares
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Castellà

Palabras para Julia

Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable
interminable.

Te sentirás acorralada
te sentirás perdida o sola
tal vez querrás no haber nacido
no haber nacido.
* Pero tú siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti, pensando en ti
como ahora pienso.
Un hombre solo, una mujer
así tomados de uno en uno
son como polvo en el camino
no son nada.

Nunca te rindas ni te apartes
a la orilla del camino
nunca digas no puedo más
aquí mi quedo.
* Pero tú siempre acuérdate …

La vida es bella ya verás
como a pesar de los pesares
tendrás amigos, tendrás amor
tendrás amigos
nunca te rindas ni te apartes …

Castellà

Pàgina 802 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Ibañez, Paco

* Pero tú siempre acuérdate …

---------------

PALABRAS PARA JULIA
 (José Agustín Goitisolo)

 Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable.

Hija mía es mejor vivir
con la alegría de los hombres
que llorar ante un muro ciego.

Te sentirás acorralada
te sentiras perdida y sola
tal vez querrás no haber nacido.

Yo sé muy bien que te dirán
que la vida no tiene objeto
que es un asunto desgraciado.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en tí como ahora pienso.

Un hombre sólo una mujer
así tomados de uno en uno
son como polvo no son nada.

Pero cuando yo te hablo a tí
cuando te escribo estas palabras
pienso también en otros hombres.

Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos.
 Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable
interminable.

Te sentirás acorralada
te sentirás perdida o sola
tal vez querrás no haber nacido
no haber nacido.
* Pero tú siempre acuérdate
de
Otros esperan que resistas
que les ayude tu alegría
tu canción entre sus canciones.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en tí como ahora pienso.

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.

La vida es bella ya verás
como a pesar de los pesares
tendrás amor tendrás amigos.

Por lo demás no hay elección
y este mundo tal como es
será todo tu patrimonio.

Perdóname no sé decirte
nada más pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino.

Y siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí
pensando en tí como ahora pienso.

Igitaia

Combàtia

[Intro: |G – D – C – D |
        |G – D – C – C |(x2)

	|Em – C – D – D|(x2)

G            D             C
 Ens van trencar les urpes a bocins,
G          D                  C
 ens van cosir els llavis ben fort.
G     D             C
  Van apagar aquell foc tant viu
G               D              C
 però es van deixar la brasa encesa.

G       D             C     D#
 Unes espurnes van sortir volant,
G        D               C
 pel capital van ser apagades.
G             D         C           D#
 D´altres van decidir seguir cremant,
G         D        C
 d´una ventada separades.

D               Em
 La vostra opressió
                   C
és la nostra revolució,
               D
la vostra opressió! (x2)

G        Bm           C
 Tenim raons per a canviar aquest món
G        D                C
tenim presons que ens encadenen
G          Bm              C       D#
 Companyes que per tu ho farien tot,
G         D               C
 tenim llenya però no foguera.

G            Bm         C
 I és que ja no tenim excusa,
G       D         C
és hora de la veritat.
C         Bm           C    D#
 Tenim martell tenim enclusa
C         D               C
 i una corbella hem de forjar

D               Em
 La vostra opressió
                   C
és la nostra revolució,
               D
la vostra opressió! (x2)

[Pont:]
Em
Les espurnes que ara cremen
G
entendran que la unitat,
Am
és la condició necessària
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    C
per fer cremar per fi la llenya.

   Em
Contra les seves cendres
        G
construirem el nostre món
   Am
Perquè la flama cremi lliure,
C             D
igualtat, solidaritat

Em
Tornarà a reviure el poble
  G
(**************************)
Am                          C
 Quan l´oprimit torni a ser fera!

D               Em
 La vostra opressió
                   C
és la nostra revolució,
               D
la vostra opressió! (x2)

D
La nostra revolució!
Em
La nostra revolució!
C
La nostra revolució!
D
La nostra revolució!

[Intro]

L´especulació

[Intro:
|G  F# – G – G  F# (...)|
|B – E – B     – A |
|B – E – B  F# – B |(x2)

|A – E – B – C#m |
|A – E – B – B   |(x2) ]

   A                    E
Ja fa un quants anys va començar
   B                  E
això que us vull explicar
   A                 E
Es veu que ara és bastant freqüent
         B
i ho practica força gent.

   A           E
És una estafa ara ho veureu
   B             E
de pedra us quedareu.
   A         E
És un negoci ben rodó
   B
és l´especulació.

A        E     B         C#m
No no no no, a l´especulació
A      E   B
diguem no    a l´especulació!
A     E       B         C#m
Fotem canya a l´especulador
A        E

Català

No no no no,
           B
ja n´hi ha prou d´aquest color!

[Intro]

Es tracta de guanyar diners,
Estar assegut i no fer res.
Comprar barat, vendre més car
aquesta dèria ja em té fart.

Han transformat nostra ciutat
com han volgut i han triat.
no ens demanen ni opinió,
tot per imposició.

No no no no, a l´especulació
diguem no a l´especulació!
Fotem canya a l´especulador
No no no no,
ja n´hi ha prou d´aquest color!

[Tros amb acords: G – F#]
  Jo ja en començo a estar cansat,
  d´aquesta realitat!
  El patrimoni ens han pres,
  (**********************).
  Si els deixem seguir així,
  no en tindrem prou ni per dormir.
  Solucionem aviat això,
  Fora l´especulació.

No no no no, a l´especulació
diguem no a l´especulació!
Fotem canya a l´especulador
No no no no,
ja n´hi ha prou d´aquest color! (x2)

Iguana Tango

Buena suerte

puse en ti toda mi fe
me dejé llevar por tu convicción
caminé detrás de ti
aunque equivocaras la dirección
y me he vendado los ojos
para perdonarte cualquier error
estoy harto de llamarte
de seguirte a todas partes
y que tú solo me digas que no
buena suerte, buena suerte
es la hora de partir
¿qué nos queda por decir?
simplemente buena suerte, bye bye
ahora temes que me marche
y prometes que todo va a cambiar
me has mentido tantas veces
ni siquiera sé si eres real
me he cansado de esperarte
de hacer todo mal y tarde
ahora solamente quiero decir
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Hoy he escrito una canción

hoy he escrito una canción
y me ha hecho sufrir
frases para no leer
cosas que no hay que decir
hoy he escrito una canción
me pregunto para qué
tres acordes que aprendí
tres bocetos que quemé
he aprendido a cantar silencios
he ensayado algo improvisado
he filmado con ojos de ciego
hoy he escrito una canción
he explicado algo arbitrario
he inventado otro diccionario
he robado mi propio diario
hoy he escrito una canción
hoy he escrito una canción
son verdades que inventé
vidas que debo vivir
en un día cómo ayer
hoy he escrito una canción
en mi hombro lloraré
y que más puedo pedir
nunca más la escribiré
he leído lo que no esta escrito
he viajado siempre al mismo sitio
he diagnosticado mi delirio
hoy he escrito una canción
he seguido a quien me persigue
secretario de quien esto escribe
se acabó lo que ahora sigue
ya esta escrita esta canción

Català

La marabunta

Bum, bum La sesión abierta
Tenéis mi comparecencia
Entra el juez todos en pie
Mal cartel, la marabunta
Fiscal relate los actos
Cuál fue el día de autos
El lugar: calle arenal
El local: la marabunta
Diga a esta gente se declara inocente y no pude contestar
Su sola presencia me arrebata la conciencia
Quiero gritar, quiero estallar
El amor es ciego y la locura sigue su andar
Cuando ella se desnuda se despunta la marabunta
Que alguien traiga al condenado
Ella es su último pecado
Perversión, nocturnidad
Su botín: la marabunta
Señor, trabajé de oficio
Su amor me sacó de quicio
Pagaré mi infidelidad
No escapé a la marabunta
No tengo coartada apelo a su señoría
Ella puede ser mortal
Alego indefensa perturbada la conciencia
Quiero gritar, quiero estallar

Castellà

Las coplas del bebedor

yo que tanto he alardeado
de ser un Don Juan de floja cremallera
un bohemio infiel al honor
que trapicheaba bajo la escalera
me aconseja Lord Byron que pase
de ser el primero a sentar la cabeza
defraudando toda expectativa,
he frenado mis cascos, bajé las orejas
es que la vida me ha disfrazado de responsable
pero no he olvidado esas noches...
arriba, abajo, al centro y pa dentro
las coplas del bebedor
y otro tiento al tinto mi vida
ahora el tiempo ha pasado iracundo
y estar prometido ya no es un grillete
el diablo me reembolsó el alma
eres un cobarde has perdido el presente
renunciaste a momentos de gloria
de entrar a matar con fuego entre los dientes
disidente de la madrugada
de amores fugaces aun convalecientes
siempre tuve una mentira en la manga
pa cualquier muchacha que lo mereciera
oye niña yo nunca miento
digo las verdades a mi manera
nunca he sido un fulano de aquellos que besan bandera

Castellà

Manuel Raquel

Cuando llegó era un niño delicado
no quería mancharse
jugando en el descampado
era un tipo legal,
un amigo, un aliado.
Había vivido arrogante
aquel error inocente,
llevar en cuerpo de hombre
una mujer en su mente,
él un hombre tranquilo
ella una dama valiente.
Oh! Manuel Raquel.
Manuel Raquel
no aguantó siquiera el primer invierno
volando sobre un tacón
de las redadas huyendo.
La última vez que le vi
nos fuimos a emborrachar,
debajo del maquillaje no pudo disimular
un cierto pudor antiguo,
al fin un poco de paz.
Quiso volar y saltó
no pude llegar a tiempo,
las lágrimas sin dolor
me las ha arrancado el viento,
se fue sin decir adiós,
sin un grito, ni un lamento,
creo que iba contento.
Manuel Raquel
no aguantó siquiera el primer invierno
la detuvieron mil veces,
la pobre se fue rompiendo,
es muy difícil pasear
de incógnito en el infierno.
Oh! Manuel, oh! Raquel,
se marchó
es sólo una baja más.
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Mi niña dormida

despiértame cuando haga frío en tu café
deslúmbrame, me vistes en mi desnudez
te sonrío, siempre es el mismo final
mis cuarenta que te incitan a escapar
despídete, tu suave cuerpo es un vergel
destrózame niña con garras de mujer
cuanto daría por partir mi vida
esconder 20 años, e irte a buscar
me haces el amor, te abrazas a mí
soñando parece que te hago feliz
es causa perdida, mi niña dormida
sabes porque cupido no sabe de edad
príncipe azul, muy viejo para cabalgar
te quiero ver, si callo al final estas
olvídame, esto acabó antes de empezar
cuanto daría, por partir mi vida
esconder veinte años, y disfrutar

Castellà

No dudaría

Si pudiera olvidar todo aquello que fui,
si pudiera borrar todo lo que yo vi,
no dudaría,
no dudaría en volver a reír.
Si pudiera explicar las vidas que quité,
si pudiera quemar las armas que usé,
no dudaría,
no dudaría en volver a reír.
Prometo ver la alegría,
escarmentar de la experiencia
pero nunca,
nunca más usar la violencia.
Prometo ver la alegría...
Si pudiera sembrar los campos que arrasé,
si pudiera devolver la paz que quité
no dudaría,
no dudaría en volver a reír.
Si pudiera olvidar aquel llanto que oí
si pudiera lograr apartarlo de mí
no dudaría,
no dudaría en volver a reír.
Prometo ver la alegría...

Castellà

Olvídate de mí

Esto nunca ha sido fácil
Sé que te juré mi amor
Sé que hicimos muchos planes
No me llores por favor
Que aunque parezco el culpable
Esta historia es de los dos
Yo aún sigo sufriendo
Me ha costado mucho decir sin dudar
“Niña no hay vuelta atrás”
Olvídate de mí
Y olvida nuestro amor
Olvida las promesas que no tienen ya valor
Siento que acabe así
Pero no tengo opción
Así que olvídate de mí
Yo he roto con tu vida
Tus amigos me han dejao
Sé que tienen que apoyarte
Pero nadie me ha llamao
Te llevas la peor parte
Pero yo siempre seré

Castellà

Aquel tipo miserable
Sólo alguien que nunca te hizo feliz
Que no fue digno de ti
Sé que encontrarás a alguien
Entonces me entenderás
No, no dudes en llamarme
Yo no te quiero borrar

Sabor de amor

Sabor de amor,
Todo me sabe a ti,
Comerte sería un placer,
Porque nada me gusta más que tú,
Boca de piñón,
Bésame con frenesí,
Besarte es como comer palomitas de maíz,
Corazón de melón,
Venus salida del mar,
Del negro de un mejillón,
Son tus ojos en su punto de sal,
Sabor de amor,
Tu olor me da hambre,
Si no estás mi amor,
Muero de sed.
Labios de fresa sabor de amor,
Pulpa de la fruta de la pasión,
Labios de fresa sabor de amor,
Pulpa de la fruta de la pasión,
Es el sabor de tu amor.
Todo me sabe a ti,
Comerte sería un placer,
Porque nada me gusta más que tú,
Boca de piñón,
Bésame con frenesí,
Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril,
Sabor de amor,
Espuma del mar,
Piel de melocotón, orgía del paladar, sabor de amor,
Labios de fresa sabor de amor,
Pulpa de la fruta de la pasión,
Labios de fresa sabor de amor,
Pulpa de la fruta de la pasión,
Labios de fresa sabor de amor,
Pulpa de la fruta de la pasión,
Labios de fresa sabor de amor,
Pulpa de la fruta de la pasión,
Labios de fresa sabor de amor,
Pulpa de la fruta de la pasión,

Castellà

Si pudiera

Quiero ser...
Una hoja de tu diario con la esquina doblada
Un escalofrío recorriendo tu espalda
Quiero ser un fuego tibio al que arrimarse
En las noches de otoño
Ser un transeúnte de tus calles solitarias
Ser el alquimista que dora tu mirada
Quiero ser cristal empañado por tu llanto
Cuando haya un tropiezo
Y si pudiera conocer todos tus sueños
Y posarlos en tus dedos y que no despiertes más
Si yo pudiera despejar todas tus dudas
De este pobre cara dura que sólo te puede amar
Quien te haga olvidar a todos los que te besaron
Que nunca jamás añores tu pasado
Arrancarte un pellizco de tus sentimientos
Con una sonrisa
Ser un manantial que rebosa ante tus labios
Quiero ser culpable de todos tus pecados
Que mis ojos sean lo último que recuerdes
Antes de dormirte
Quiero ser un sello usado en tus cartas de amor
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Quiero ser esa nube a la que miras
Tumbada bajo el sol

Soledad

Soledad por qué te fuiste, cuéntame
Cuéntame por qué te fuiste cuéntame
Soledad, se llamaba mi niña perdida
que un día de otoño dejó atrás mis brazos por una aventura
que le ofreció un charlatán
un suspiro me dio de ventaja
pa dar cerrojazo a la melancolía y dar por lapidado
el tango de este juglar
y ahora me evita al cruzar la calle
echa al suelo la mirada
y se apresura a correr
pues sabe que me dejó en la estacada
que el que la hace la paga
y no seré yo su juez
soledad por qué te fuiste
me hundiste en el barrizal
soledad por qué te fuiste
tu tocaya me sacó a bailar
soledad por qué te fuiste
chula mía donde vas
soledad por qué te fuiste
tu tocaya me sacó a bailar
me sacó a bailar
el peligroso arte del coqueteo mostró antes que pronto
con suaves palabras tratadas con tiento
lo fácil que es embaucar
fue un muchacho de mente tranquila y piernas inquietas
algo olvidadizo en lo de las promesas
de los de una y no más
tapada con el recuerdo de anoche
se da cuenta del reproche
que el destino le da
se arropa ligeramente aturdida
que vengativa es la vida
se lo quitó antes que ná

Castellà

Te perdí

Dices que llevas un tiempo dándole vueltas
Que no encuentras motivos para continuar
No sabes si yo soy el mismo o he cambiado
Y la cuestión es que te vas
Te perdí y no supe ver tu necesidad
tus ganas de huir, de echar a volar
la vida es así y así te perdí
No te quedan excusas a las que agarrarte
Antes era suficiente con mi voz
“podemos ser amigos” es tu última oferta
son las migajas de tu amor

Castellà

Tú me dijiste adiós

Tú me dijiste adiós
no se por que razón
no se, no se, no se, eh
Que culpa tuve yo
jugaste con mi amor
por qué, por qué, por qué, eh
Pero no importa te perdono
yo ya olvidé lo que pasó
sabes que sigo enamorado

Castellà

y solo pienso en nuestro amor.
No mires hacia atrás
yo se que volverás
a mí, ya se, ya se, eh
Pero no importa te perdono
yo ya olvidé lo que pasó
sabes que sigo enamorado
y solo pienso en nuestro amor.
No mires hacia atrás
ya se que volverás
a mi, ya se, ya se, eh
a mi, ya se, ya se, eh.
Pero no importa te perdono
yo ya olvidé lo que pasó
sabes que sigo enamorado
tu me dijiste adiós.

Tus manos

y si te cuento un solo secreto
compro tu silencio vendo mi verdad
y si te digo que soy un mendigo
que pide tu vino pa no balbucear
cógeme, enséñame como se hace
quiero vestirte y desnudarte
cógeme, cógeme
quiero que me hagas el primero que me enseñes desde cero
tus manos tus manos tus manos
quiero que seas profesora mi paciente y mi doctora
tus manos tus manos tus manos
y si tus manos son espigas lléname el cuerpo de heridas
el dolor es algo natural
tus manos tus manos
y si te enteras de mis cantinelas
ay mete la primera ponte el cinturón
y si mi observas, buscas mis reservas
y ves mis flaquezas, ay, coge mi bastón

Castellà

Una vida normal

Hay dos vidas en su carnet
Hay dos cuartos de estar
Un armario para la luz
Y otro para actuar
Dos trabajos uno formal
De los de nueve a tres
Y el otro es su vocación
La reina del cartel
Y la primera vez lo mal que lo pasó
Yo sobreviviré, amaba esa canción
No es más que una vida normal
Una vida normal
Ser un auxiliar de administración
y en la noche máxima atracción
si tres días son y hay que disfrutar
sólo vive una vida normal
Sus amigos saben quién es
Muchos le van a ver
A sus padres le cuesta más
No acaban de entender
Una vez te subes al tren
No te puedes bajar
La corriente se lleva al pez
Que no quiere nadar
La vida es mucho más
Que una forma de ser
La vida es aceptar
La vida es comprender
Que es sólo una vida normal
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Ya lo ves

ya lo ves hoy necesito amarte
ya lo ves tocarte y rozar tu piel
ya lo ves sólo quiero abrazarte
y comprender que no me encuentro sólo
ya lo ves, como ves puedes ver
que de un día pa otro has cambiado y que ya no lo ves
como ves puedes ver que de un día pa otro has cambiado
y que ya no lo ves
hoy necesito hablarte
ya lo ves, en esta playa hay cuatro huellas
siéntate, solo quiero escucharte
y hacerte ver que no te encuentras sola
ya lo ves... hoy necesito amarte
ya lo ves... hoy me toca perder

Castellà

il divo

a mi manera

El final, se acerca ya,
lo esperaré, serenamente,
ya ves, que yo he sido así,
te lo diré, sinceramente,
viví, la inmensidad,
sin conocer, jamás fronteras
y bien, sin descansar, y a mi manera.

Jamás, tuve un amor,
que para mí, fuera importante,
tomé, solo la flor,
y lo mejor, de cada instante,
vviv, y disfruté,
no sé si más, que otro cualquiera,
y si, todo esto fué, ami manera.

Por que sabrás, que un hombre al fin,
conocerás por su vivir,
no hay por que hablar, ni que decir,
ni que llorar ni que fingir,
puedo seguir, hasta el final,
a mi manera.

Tal vez lloré, o tal vez reí,
tal vea gané, o tal vez perdí,
ahora sé que fuí feliz,
que si lloré, también amé,
puedo vivr, hasta el final, a mi manera

Castellà

heroe

Como un libro que no sabes el final,
y te asusta lo que lees así la vida es.

Cuando naces ya te expones al dolor
y de a poco y con valor logras crecer.

Coro: Como a un libro el corazón
nos enseña que hay temor
que hay fracasos y maldad
que hay batallas que ganar

Castellà

y cada pagina el amor
nos convierte en luchador
si descubres lo común
no hay un héroe como tu .

Son muy pocos los que se arriesgan por amor,
pero tu tienes la fe eso lo es todo .

No te caigas que vivir es aprender,
que hoy hay nada que temer si crees en ti .

Coro: Como a un libro el corazón
nos enseña que hay temor
que hay fracasos y maldad
que hay batallas que ganar
y cada pagina el amor
nos convierte en luchador
si descubres lo común
no hay un héroe como tu.

Solo Dios sabe donde y cuando
la vida nos dirá: lo has hecho bien

Solo, como un sueño, solo, sabrás como vencer...

Coro: Como a un libro el corazón
nos enseña que hay temor
que hay fracasos y maldad
que hay batallas que ganar
y cada pagina el amor
nos convierte en luchador
si descubres lo común
no hay un héroe como tu ,
no hay héroe como tu.

Regresa a mí

No me abandones así,
hablando solo de ti,
ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue.
Una vez más tocar tu piel y hondo suspirar,
recuperemos lo que se ha perdido

Regresa a mí,
quiéreme otra vez,
borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí,
dime que si,
yo no quiero llorar,
regresa a mí…

Extraño el amor que se fue,
extraño la dicha también,
quiero que vengas a mi
y me vuelvas a querer.
No puedo mas si tu no estas,
tienes que llegar,
mi vida se apaga sin ti a mi lado…

Regresa a mí,
quiéreme otra vez,
borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí,
dime que si,
yo no quiero llorar,
regresa a mí…

No me abandones así,
hablando solo de ti,
devuélveme la pasión de tus brazos

Regresa a mí,
quiéreme otra vez,
borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí,
dime que si,
yo no quiero llorar,
borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mi
dime que si, dime que si
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regresa a mí, regresa a mí

Inadaptats

11/09/2001

Vaig somiar en l´ocell de ferro
que els déus van enviar a la terra
per castigar l´insolència dels homes blancs.
Van sonar les trompetes
i s´ensorraren les columnes del mercat-temple
aquell onze de setembre
Els escurçons s´introduïren a les orelles dels/les sordmuts/des
injectant el seu verí al cervell,
embogint de dolor i de ràbia,
convertint els homes en monstres mimetitzats
ansiosos per silenciar els plors dels nadons,
amb brutals cops de puny.
Els cecs/gues seguien sent incapaços/es
d´olorar la pobresa als hotels
de vacances al tercer món o al costat de casa
Legions de "sensesostre" dormint als peus del camell
que ens dóna morfina a través del caixer automàtic
infectant la mare amb el virus
canviant la felicitat dels fills/es negres per guerra, sida i fam.
Jo seguia paralitzat pel raig de sang
que m´esquitxava la cara, des del televisor al menjador de casa
quan una bala sionista foradava el cap del fill
en braços del seu pare
Quantes llàgrimes es necessiten per inundar aquest infern?
Quanta sang ha de córrer perquè l´hemorràgia sigui mortal?
Quan va ser que el sàdic va arrencar la pell de la mare
per posar-se-la i disfressar-se?
Quan deixarem de somriure estàtics/ques
davant d´aquesta grotesca imatge,
d´aquesta dantesca imatge?
ESTÀTICS/QUES, ESTÚPIDS/DES, SILENCI

Català

ai!

Ai!

De bo, no res!
De mal, cabassos!
De feina, plens.
De béns, escassos.
Ai!
Volguts per molts
que volen guanys.
Serem la clau
que els obre els
panys.
Ai!
I un cop oberts,
ens deixaran
que fem rovell
al seu clauer
fins que ens morim:
Ai!
I, si pot ser,
sense ser vells.
Que la vellesa
porta tristesa

Català

i una dispesa
que minva els guanys.
Ai!
De dolç, estranys.
D´amarg, companys.
Pensant en cel
infern tindrem.
Ai!
I ací a la terra
quan ens morim
als fills deixem,
amb l´esperança
que facin ells
el que no hem fet.

Arribant al 2000

Clonatge embogeix la ciència.
Clonatge arribant al 2000.
Volen clonar persones i tot el món esverat
però ja clonen respostes silenci, passivitat.
Sols hi ha una paraula, sols hi ha una opinió.
La que defensa als rics desde la televisió.
Televisió, macro-manipulació.
Control social de l´estat del capital, canviem de mil•leni,
més progrés de pol•lució, la ciència es torna boja
i ens fa pensar com el patró.
Milions de persones poblen el món
persones controlades per els mitjans de informació
Milions de persones poblen el món, el món és controlat per la desinformació.
El pensament únic pel control, el control de masses
televisiu clonar les idees és l´objectiu clonar les idees...
Rebel•lat, trenca la cadena, rebel•lat, l´única solució.

Català

autocrítica i crítica

OVIDI MOTLLOR

Autocrítica i crítica.

Tancat a casa la major part del temps,
no sóc amant de llepar. No tinc déus,
ni pensament de trobar-me en tal cas.
Jo sóc qui sóc. Si vols veure´m, em veus.
El meu treball el demostre com puc.
I tant com puc, em done tot a ell.
Millor, pitjor... El judici ja és vostre.
I amb l´ofici, arribaré a ser vell.
Llavors veure´m quina retribució
em tocarà en tant que jubilat.
Si dic això, és perquè com he dit,
no sóc amant de llepar un sol dit.
Jo sé que vaig amb les meues cançons
saltant històries, saltant situacions.
Ara dic groc, i després passe al verd.
Sé que és difícil seguir-me l´explicat.
Per tant, pèr tots, emvaig a presentar:
Jo ací explique a la meua manera
uns fets, un temps, una estima, una idea.
Jo sóc l´artista. El cantant. El pallasso.
Per a uns pollet. Per a altres una fera.
Com bé veureu, no arribe a l´u setanta.
Si com he dit al bell començament
sóc dels qui resta a casa el major temps,
no és per boig, ni per sentir-me estrany.
És pel dubte. I dubte molt companys:
Quina és la porta que s´obre sense pany?
Quantes persones et reben sense engany?
Quants parlen d´ells dient que de tu parlen?
Quants m´estaran posant en dubte ara?
Doncs repeteixo: Jo parle del meu temps.
Estime el viure d´un cop ja, per a tothom.
Tinc un partit i una ideologia.

Català
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Dic el que dic sense cap covardia.
Però també sé el preu de tot això:
Mes tard o d´hora, m´arribarà sentència.
Car no interessa qui no llepa amb paciència.
M´aïllaran, dient que m´he aïllat.
Diran o diuen, que ja sóc acabat.
No pense pas donar-me per guanyat.
Mentrestant jo, no m´empasse la porga,
D´aquells qui creuen que tot està tan clar.
Respecte això amb tot el meu respecte.
Admire artistes, admire comediants.
Però jo sóc jo. I no em puc deslligar.
De mi mateix poc més puc explicar
Jo sóc l´artista, el cantant, el pallasso.
Sóc l´artista. EL CANTANT. EL PALLASSO!

Boikot

Va se com vas voler
a al teva manera
al 92 les butxaques plenes
vas fer els teus negocis
darrere dels esports
ben mirat pel burgès
que et seguia e joc
vas fer els camins macos
robant la casa als pobres
amagant-lo després
com si no hagués passat res.

Deixalles del 92
hem de trencar el seu joc
boikot!!!

Molts milions malgastats
mentre gent mori de fam
cinisme i hipocresia
amagat amb germandat
l´olimpisme és un muntatge
on la pobresa han d´amagar
el teu lema amics per sempre
però tu a dalt, i jo a baix.

Català

BULLANGUES

Tornen, en el temps, les bullangues
les revoltes del segle XIX
mira com corren les rates amb el soroll
Les veus, Oi!
Banderes negres, tíbies creuades
la nostra ensenya és un combat a mort
si Barcelona està en flames és per l´amor
Tu creus, Oi!
Som fills/es de la classe obrera
Catalans/es amb orgull i suor
si se´ns burxa fem córrer a reis i patrons
Els veus, Oi!
Oi, Oi, Oi,!

Català

cançoneta juganera

Cançoneta Juganera

De genoll en avall
carn estripada.
Amb un pit grassonet
i l´altre sec.
Tres dents de dalt, del mig,
li eren mancades.
I reia amb boca gran.
Un ull, plorava.
Tot el ventre i baix ventre
un gran forat.
Una veu barrejada
de granota i de corb
sonava, quan sonava.
I quan ho feia, fort.
Molts mil.lions de persones
patien la visió.
I ni una sola matava
aquella encarnació.
Uns per por.
Altres per pena.
farem del món
una gangrena.

Català

Cançons lliures

Tancades a dins de les gàvies
o expulsats molt lluny d´aquí
Decidint deixar la llum
amagats dins la nit.
Cercant la llibertat per tots els pobles
sabutejant el poder dels rics
regalant el més gran tresor
l´amor de mares a fills

*S´escolten al vent les cançons lliures
que s´estan escribint (amb les seves vides) x2

I quans somnis es neguen amb companys
quan de temps ens ho mirarem
ningú pot fer sentir-te lliure
has de fer-ho tu mateix
una abraçada per tots els que s´amaguen clandestins entre tanta gent
a trenc d´alba l´amor creix
resistin sempre venç

*S´escolten al vent les cançons lliures
que s´estan escribint (amb les seves vides) x2

I quans somnis es neguen amb companys
quan de temps ens ho mirarem
ningú pot fer sentir-te lliure
has de fer-ho tu mateix
una abraçada per tots els que s´amaguen clandestins entre tanta gent
a trenc d´alba l´amor creix
resistin sempre venç

*S´escolten al vent les cançons lliures
que s´estan escribint amb les seves vides
que s´estan escribint (amb les seves vides) x3

Català

CANÇONS LLIURES

Tancades a dins de les gàbies
o expulsats molt lluny d’aquí
Decidint deixar la llum
amagats dins la nit.
Cercant la llibertat per tots els pobles

Català

Pàgina 810 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Inadaptats

sabotejant el poder dels rics
regalant el més gran tresor
l’amor de mares a fills

*S’escolten al vent les cançons lliures
que s’estan escrivint (amb les seves vides) x2

I quans somnis es neguen amb companys
quan de temps ens ho mirarem
ningú pot fer sentir-te lliure
has de fer-ho tu mateix
una abraçada per tots els que s’amaguen clandestins entre tanta gent
a trenc d’alba l’amor creix
resistin sempre venç

*S’escolten al vent les cançons lliures
que s’estan escrivint (amb les seves vides) x2

I quans somnis es neguen amb companys
quan de temps ens ho mirarem
ningú pot fer sentir-te lliure
has de fer-ho tu mateix
una abraçada per tots els que s’amaguen clandestins entre tanta gent
a trenc d’alba l’amor creix
resistin sempre venç

*S’escolten al vent les cançons lliures
que s’estan escrivint amb les seves vides
que s’estan escrivint (amb les seves vides) x3

Cançons Lliures

- intro -
----------------|----------------|--------------------|------------|
----------------|----------------|--------------------|------------|
----------------|----------------|--------------------|------------|
----------------|------2---O-----|--------------O-----|------------|
------O---2-----|--3-----------2-|------O---2-------2-|--3---O-----|
--3-----------3-|----------------|--3-----------------|----------3-|

----------------|----------------|----------------|------------|
----------------|----------------|----------------|------------|
----------------|----------------|----------------|------------|
----------------|------2---O-----|--------------O-|------------|
------O---2-----|--3-----------2-|------O---2-----|--3---O-----|
--3-----------3-|----------------|--3-------------|----------3-|

    G                     Em7
Tancades a dins de les gàvies
    C         G/B             Am
o expulsats molt lluny d´aquí
G                    Em
Decidint deixar la llum
C       G/B       Am
amagats dins la nit.
          G                      Em7
Cercant la llibertat per tots els pobles
C         G/B            Am
sabutejant el poder dels rics
    G                 Em
regalant el més gran tresor
C                D
l´amor de mares a fills

                    G  C    D          G
 ##S´escolten al vent  les cançons lliures
          C     D       Em  C    D        G
   que s´estan escrivint,    amb les seves vides,
  C    D       G       C
   amb les seves vides.

I quans somnis es neguen amb companys

Català

quan de temps ens ho mirarem
ningú pot fer sentir-te lliure
has de fer-ho tu mateix
una abraçada per tots els que s´amaguen
clandestins entre tanta gent
a trenc d´alba l´amor creix
resistin sempre venç

## S´escolten al vent...

Acords emprats:

G       320003          Em7     020000
C       x32010          G/B     x20003
Am      x02210          Em      022000
D       xx0232

(Podeu basar-vos en Redemption Song de BobMarley)

Canviarem la història

Passen els anys hem de saber el que fer no caure al parany de les jerarquies si al passat
ja ens
va dividir això es la estratègia del nostre etern enemic davant d´ell no hem de tenir por les
nostres
pors són el que el fan fort Unitat, lluitant, Països Catalans obrers i pagesia fem forta la
revolta Pas
endavant per canviar la història cal l´unitat per canviar la història sagnant, cantant
canviarem la
història analitzant, canviarem la història El capital torna a fracassar i davant d´això torna el
feixisme
cada cop més policia als carrers més retalls socials i fent lleis més repressives sempre
busquem
una solució però cadascú pel seu cantó Parlem-ho aquí o no anem bé si et tenques a un
cantó no
aconseguirem ser lliures. TORNADA. I som els joves els que hem d´agafar el relleu
analitzant els
errors del passat preparem-nos i unim forces Ningú no podrà aturar-nos. TORNADA.

Català

Canviarem la història

Passen els anys hem de saber el que fer: no caure al parany de les jerarquies!
si el passat ja ens va dividir, això és l´estratègia del nostre etern enemic
davant d´ell no hem de tenir por, les nostres pors són el que el fan fort
Unitat, lluitant, Països Catalans obrers i pagesia fem forta la revolta!!

Pas endavant per canviar la història
cal unitat per canviar la història
sagnant, cantant canviarem la història
analitzant, canviarem la història

El capital torna a fracassar i davant d´això torna el feixisme
cada cop més policia als carrers més retalls socials i fent lleis més repressives
sempre busquem una solució però cadascú pel seu cantó...
Parlem-ho aquí o no anem bé si et tenques a un cantó no aconseguirem ser lliures!

Pas endavant per canviar la història
cal unitat per canviar la història
sagnant, cantant canviarem la història
analitzant, canviarem la història

I som els joves els que hem d´agafar el relleu
analitzant els errors del passat
preparem-nos, unim forces
i ningú no podrà aturar-nos!

Català
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Canviarem la història

INADAPTATS - CANVIAREM LA HISTÒRIA

[Intro: A - E - Bm - F#m - D - A - E]

A            E             Bm         F#m         D        A         E    D
  Passen els anys hem de saber el que fer: no caure al parany de les jerarquies!
si el passat ja ens va dividir, això és l´estratègia del nostre etern enemic
davant d´ell no hem de tenir por, les nostres pors són el que el fan fort
Unitat, lluitant, Països Catalans obrers i pagesia fem forta la revolta!!

A                    D          Bm
 Pas endavant per canviar la història
F#m               D          Bm
cal unitat per canviar la història
A                       D         Bm
 sagnant, cantant canviarem la història
F#m               D         Bm
analitzant, canviarem la història

[Intro]

El capital torna a fracassar i davant d´això torna el feixisme
cada cop més policia als carrers més retalls socials i fent lleis més repressives
sempre busquem una solució però cadascú pel seu cantó...
Parlem-ho aquí o no anem bé si et tenques a un cantó no aconseguirem ser lliures!

Pas endavant per canviar la història
cal unitat per canviar la història
sagnant, cantant canviarem la història
analitzant, canviarem la història

F#m                            D
   I som els joves els que hem d´agafar el relleu
F#m                 D
   analitzant els errors del passat
F#m           D
preparem-nos, unim forces
E
i ningú no podrà aturar-nos!

[Intro]
Cal unitat per canviar la història!(3x)

[Intro]
Canviarem la història,
Sagnant, cantant, canviarem la història
Canviarem la història,
Analitzant, canviarem la història

[Intro 2x]

Català

CATALUNYA

Sola, malalta, esparracada, muda,
Un altre cop, encara jove, esclava.
La volta de ton cel, com sempre blava,
Sostre de tes presons esdevinguda.

Ara et retreu ton somni de vençuda
Que no vas ésser, com et pertocava,
Escometent tos enemics prou brava,
Emparant ton honor gaire tossuda.

Català

Neta et veuràs de tos pecats un dia
Per tanta sang i tanta llunyania,
Per la vergonya i per l´enyor dels teus.

Com saba pacient sota l´escorça,
Més pura revindrà l´antiga força
Que ja es desvetlla d´amagat dels déus

Che

Compañero vas, vas por el camino
pensativo vas, contruyendo tu destino
Comandante / tu tenias / Che guevara /
las semillas.
Grande como el sol, en el horizonte
asi fue el amor que tenias por el hombre pobre
tus ideales / estan vivos / en nosotros /
lo aprendimos, si!
En Sierra Maestra, triunfo tu valor
y en playa Giron, combatiendo al invasor
tu entereza / fue la herencia / y ese fuego /
que en combate llevaste, eiih!!
En la tarde gris, de un ocho de octubre
la muerte te hallo en medio del monte.
No hubo miedo / en tu mirada / tu sabias /
que habra una roca alborada.
En Nacago Azul, ocurrio el encuentro
entre el buitre y tu, pero no estas muerto,
tu presencia / esta latente /
en la historia estas Che Gevara /
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Castellà

Come on baby

Come on baby, Come on, Come on...
Ei colega què passa quan parlo en una assemblea, a un míting o
cantant? Què és el que passa quan decideixo
com vull que em tractis si estic al davant? Què n´opines si és que
plantejo com he d´anar amb la revolta a davant?
Si quan sagno la sang és vermella, i si disparo sóc capaç de matar.
Potser penses que sóc un gran home i si et digués que estàs
equivocat? Que el que em penja no és més que vergonya de
reprimir a la feminitat. Què passa si jo no fos tan home? I si fos
dona i bona? I si és que la força que et queda a la tita, gran o
petita? Inbècil!!! Feminisme en la lluita de classes,
Feminisme a l´escola, al carrer
al treball, a casa o de festa feminisme una raó de ser.
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Cuba

En Cuba se vive la revolución
Estando en sierra maestra
la misma tierra me habló
de unos hombres y mujeres
que lucharon con valor
Contra el tirano Batista
¡Dale Candela!
y su ejercito opresor
Nada nos detendrà
nacimos para vencer
Yo elijo el comunismo como forma de sentir
Yo elijo el comunismo como forma de pensar
EL PUEBLO DECIDE
Yo elijo el comunismo como forma de vivir
Yo elijo el comunismo como forma de actuar
Martí, Fidel
Multiplicarnos por la victoria

Castellà
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Camilo y el Ché
Raíces de un pueblo
con ritmo y sabor
En Cuba, se vive
La Revolución

culminació

Culminació.

Em preocupa el meu cul,
senyores i senyors.
I us en demane excuses.
Però m´és molt penós.

Em preocupa el meu cul.
D´un temps ençà és negat.
Se m´ha tornat gandul.
Se´n diu alliberat.

Certa roba li cou.
Se´m riu dels calçotets.
Demana un wàter nou.
Ha dit adéu als pets.

Ell em fa anar d´esquena,
i em fa ajupir el cap.
I arreu em fa l´esmena
que jo sóc un cagat.

Certs papers no els admet,
i més si són de lletres.
I somnia en secret
honors i grans festetes.

Em preocupa el meu cul.
Em vol treure.
La meua vida escull.
Em trau de la mà l´eina.

En els moments precisos,
concrets, que no puc dir,
em fa cantar concisos
passatges, sens respir,
de cançons i poemes
que més val no esmentar,
mentre va filant trenes
que després van a mar.

Es plau en reunions
en les que parles culs,
que imposen condicions
tibats i plens d´orgull.

Em tuteja i se´m riu
quan em parla del cap.
I al meu cervell li diu:
De defecar, en saps!

I és que el meu cul, a còpia,
de matar la CULTURA,
s´ha cregut ser la pròpia,
i sense cap mesura
diu que ell és el cultura.

I com que la tragèdia
demostra que CULTURA
amb prou feines és CUL;
em preocupa el meu cul.

Català

de l´espai no t´en refies mai

De l´espai no te´n refies mai

Es pressuposa que un aparell
molt gran i estrany
s´acosta a la terra.
No sabem si en so de pau
o de guerra.
Es pressuposa que tan sols ve
a buscar mà d´obra.
MÀ D´OBRA!
I que és aquest el gran perill
que passem.
Es pressuposa que no trigarà
en arribar
ni molt ni gaire: Gens.
A hores d´ara ja deu ser prop.
Es presupossa que no es gent
com nosaltres.
No són humans. Són com màquines.
Estranyes màquines
que ho poden tot,
que ho xuclen tot,
que tot ho volen.
Es demana calma al poble.
No patiu! Es prendran mesures.
Calma! Tranquilitat!
El poble està calmat.
No s´ha posat nerviós.
I més d´un a pensat:
Home, si paguen millor...

Català

Demòcrates?

Demòcrates, falsos xerrameques
Demòcrates, corruptes i estafadors
Demòcrates, no voleu la DEMOCRÀCIA
Demòcrates, aliats dels patrons

Què voleu, voleu més policia?
Què voleu, viure sota control?
Què voleu, robar a la llum del dia?
Què voleu, l´estat del terror?

Demòcrates, esteu a dins les llistes
Demòcrates, però no us donarem vots
Demòcrates, deixeu que creixi l´ira
Demòcrates, no apagareu el foc

Què voleu, ser grans a dins d´Europa?
Què voleu, no respectar nacions?
Què voleu, engarjolar la dissidència?
Què voleu, consum i televisor?

I som fills/es d´una treva estranya
que es diu constitució
Defenseu l´unitat d´Espanya
com ho va dir el dictador
Però contra els feixistes canya
deien a la transició
Però el maquillatge no enganya
feu pudor de porcs, porcs, porcs

Demòcrates, PSOEs i reformistes
Demòcrates, traïdors com el Pujol
Demòcrates, com el Fraga ex ministre
Demòcrates, porcs, porcs, porcs

Què volem, volem el COMUNISME
Què volem, nova constitució
Què volem, ruptura i no reforma
Què volem, autodeterminació

Català
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Descendents del carrer

Solidaritat!
amb tots el Immigrants
Pensa en els expulsats
que es baten comdemnats
Som els refugiats
de l´estat policial
Visca la lluita armada
dels pobles oprimits.

De tots els presoners,
volem la llibertat
Si cada dia aïllats,
si ja n´hi ha prou
actua o escriviu
no deixeu caure
als que estan tancats
solidaritat
visca la sinceritat
i visca l´amistat
dels petits beruriers,
veniu els agitats
la bandera desplegada
portant al rabadat (aquesta frase no he arribat a entendre el que diu al disc no surt)
del jovent unit
Solidaritat!

(lo lo lo lo......)

I tots els parats que no tenen por,
i tots els de la gresca que estan de bon humor,
i els entrenadors que s´aixequen aviat
menjadors populars,
germanes de la caritat
boges mal afeitades,
poetes airats,
pallassos desconectats
I joglars emmascarats,
el front d´alliberament de tots els animals,
els combatents marcials,
el front dels marginals.

(lo lo lo lo......)

Prostitues rebels
i dicidents del cel
Nicolas Pimprenelle
i la mare Michelle,
els mils de practicants de kimonos blancs,
i les velles xineses
que fan Tai-txi-txuen
els que toquen la flauta,
els detinguts que lluiten,
insubmissos en fuga,
amazones a cavall,
metges sense fronteres
i les joves obreres
sortim al carrer abans de que estem perduts.

Comuna 78
Cuba 59
Barcelona 36
New york 1909
Liceu 93
Chile 73
Argentina 76
Afganistan 80
Malcom 65
Punk 77

Català

Sham 69
Res 94
Vietnam 75
Rock n´ roll 58
Rap 72
Generació 70
Twist  33
Ludwigvow 88
Chiapas 94
Los Angeles 92
Brixton 83
Camboya 85
Autonomi avui!!

El cercle de la moderació

Un primer de maig
als carrers de Xicago
uns obrers marxant,
reclamen les 8h de jornada laboral
els nostres companys tacaren
de vermell amb la seva sang
els seus draps blancs
el record present
Aixequem amb orgull
punys i banderes roges la vent
fins que guanyem.
Però encara que passa el temps,
tot segueix
seguirem lluitant,
conquerint els drets.
Un proletariat que es va sindicar
sindicat que es ven a la patronal.
Obreres que cremen al 1009
fàbrica tèxtil ciutat de Nova York
Dones que només cobren una part del sou
pel mateix treball no té res de nou.
Les nostres reivindicacions
no necessitaran mai de moderador
mentre existeixi un sol explotador
no hi haurà pau en aquest món
No hi ha pau sense justícia, No!
No hi ha pau!
El cercle viciós de la moderació
Gira i gira en la roda del temps
Amunt els damnats de la terra
en peu els qui pateixen fam
els proletaris criden guerra
tot el món és guerra en clam
del passat no deixarem rastre
estols d´esclaus tots amunt, tots,
La terra canviarà de base
no hem estat res i ho serem tot.
És la lluita darrera, unim-nos i demà
l´internacional serà el gènere humà.

Català

el deseperat

El desesperat.

Un xic pobre ´soc.
Un xec mancaria,
solució de tot.
Un hom sense res
un ham necessita
abans que res més.
Em manca un pis.
No puc donar un pas.
Tinc que moure un plet
si vull menjar un plat.
A la "tasca" un vas
fa que em diguen: Ves!
i si vull ser gras
he de menjar gat.

Català
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Per a mi és un goig
menjar un poc de guix.
Fins i tot un vet
ja se´m torna mut.
I em troben tan groc
que em diuen el grec.
Mon pare em diu foll
en comptes de fill.
I tinc tanta fam
que em menjaré el fem
Tot aixó, jo crec,
que ho apanya un crac!
No m´espere més,
agafe un trabuc
i em foto a fer el ruc
per allà on puc.
Trec, trac, truc.

El diluvi

El Diluvi

En Joan s’ha suïcidat!
No es preocupe, senyora,
Això ja sol passar.
Han robat el meu banc!
No es preocupe, senyora!,
Això ja sol passar.
Una bomba al carrer!
No e spreocupe, senyora,
Això ja sol passar.
El món s’està tornant boig!
No es preocupe, senyora,
Això ja sol passar.
Passa això i més,
I més i més.
I encara passa poc.
No es pot seguir igual
Des que neixes fins que mors.
I un es cansa, senyora,
De menjar sempre el mateix.
I de comprar el diari,
I de dormir al mateix llit.
I un se sent humilia
Quant, afeitant-se la barba,
Li conten contes de nen.
I tot acaba llavors,
Amb això que em conta ara:
Suïcidis, atracs i bombes, bogeries i…
I més, senyora, i més.
Vosté d’això no es sap res.
No és jove i té molts diners.
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El diluvi

El diluvi.

En Joan s´ha suïcidat!
No es preocupe, senyora,
Això ja sol passar.
Han robat el meu Banc!
No es preocupe, senyora!,
Això ja sol passar.
Una bomba al carrer!
No es preocupe, senyora,
això ja sol passar.
El món s´està tornant boig
No es preocupe, senyora,
això ja sol passar.
Passa això i més,
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i més i més.
I encara passa poc.
No es pot seguir igual
des que neixes fins que mors.
I un es cansa, senyora,
de menjar sempre el mateix.
I de comprar el diari,
i de dormir al mateix llit.
I un se sent humiliat
quan, afaitant-se la barba,
li conten contes de nen.
I tot acaba llavors,
amb això que em conta ara:
suïcidis, atracs i bombes,
bogeries i…
i més, senyora, i més.
Vosté d´això no es sap res.
No és jove i té molts diners.

El final de la vida

EL GRAN CAP DE WASHINGTON
ENS ENVIA UN MISSATGE DIENT
QUE DESSITJAVA COMPRAR
LES NOSTRES TERRES.
-QUI POT COMPRAR O VENDRE EL
CEL O L´ESCALFOR DE LA TERRA?

No ens podem imaginar
si nosaltres no som
amos de la frescor de l´aire
ni de la lluissor de l´aigua
com podria comprar-nos-la ell?
Cada agulla brillant dels avets
cada platja de sorra
cada clariana al bosc.
Es sagrat per el pensar
i el sentir del meu poble.
La sava que puja pels arbres
duu el record del pell roja.
La gran aliga es la nostre germana,
el llop, el cervol, el cavall son
els nostres germans,
l´aigua cristalina que brilla
en els rius es la sang dels nostres
avantpasats i els reflexos passatgers
de les aigues clares,
son els fets i tradicions
que refereixen al meu poble.
Ens sentim alegres en aquest bosc,
no se per que.
Pero vivim diferent de vosaltres.
L´home blanc no enten com pensem
la terra no es germana, sino enemiga
famolenc l´empassara i no deixara res,
tan sols desert.
L´ho que esdeve als animals
esdeve a les persones
totes les coses estan estretament unides.
L´home no va crear el teixit de la vida
tan sols es fill i jo soc un salvatge,
i es aixi com jo entenc les coses.
Continueu contaminatn el vostre llit i
una nit morireu EN LA VOSTRA CAIGUDA
quan la gran aligase n´hagi anat
i l´ultim reco estigui invait
pel soroll de les persones.
Quan desaparegui el bosc espes,
i la visio dels turons estigui
embrutada per fils parlants.
Aixo significara dir adeu
EL FINAL DE LA VIDA I EL
COMENÇAMENT DE LA SUPERVIVENCIA
Quan l´ultima pell roja d´aquesta terra
desaparegui, i el seu record sigui l´ombra
d´un nuvol passatger, que travessa les
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planures, encara sera viu l´esperit dels meus
avantpassats i avantpassades.
Puix ells i elles estimaven aquesta terra
com el nedo estima el batec del cor
de la seva mare... de la seva mare
DE LA SEVA MARE.

Els Homes-mico

Ni un, ni dos, ni tres, molts segles quan deixàrem els arbres vam baixar a la terra
sense cap més raó que la supervivència Menjar per poder viure seguir l´existència
Ens agruparem amb petites tribus i aprenguérem a caçar perderen força els individus
per guanyar la comunitat. Guiades per la llum d´una lluna creixent
recollirem dels camps els fruits que ella ens donà Aprenent a conrear germinava el
matriarcat
no existia la família, allò era viure en llibertat. El comunisme primitiu era el camí més
adequat
una llavor a dins les ments d´aquells nous animals per respectar la terra amb el cervell
que ella
ens donà les dones eren les mares de tot fins que els homes...
Dominaren a les bèsties rebel·lant-se a la natura apropiant-se de la terra, oblidant-se de la
lluna
inventant-se una herència subjugaren a les dones aconseguint uns beneficis explotant
també
altres homes Convertint a les companyes en màquines reproductores
Conqueriren altres pobles en nom de les monarquies elevant al grau de ciència el terme
de
l´esclavisme
Utilitzant en conveniència religions, fe, i cultures Motilant el comunisme motilant a la
natura
Patriarcat, un nom de rates la revolta més estúpida. Però enrecordeu-vos som homes-
mico
TORNEM ALS ARBRES HOMES-MICO!!!!
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Els segadors de sempre

De Salses a Guardamar
i de Fraga a Maó,
volem construir una terra oberta a tothom
que sàpiga sempre estimar-la i
comprengui que nació és paraula solidària si implica Revolució.

I quan fem caure espigues d´or, bon cop de falç, segadors/es
I quan seguem cadenes bon cop de falç, segadors/es
Països Catalans, independència o mort
Països Catalans, independència o mort.

Entenem independència com resposta de nacions que romanen oprimides per estats
explotadors la presència de Remences a l´igual que Segadors Rebassaires, comunistes,
llibertaries, lluitadors/es són orgull del nostre poble, del poble treballador una senyera,
estrella roja, tanca el puny nou segador.
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encara nois, encara

Encara nois, encara.

No rigues massa de pressa, que se´t pot glaçar el riure.
Atenció a la jugada, que ens pot ploure altra vegada.
Aquell que anava d´ocre, ara va de groc.
Canvia poc.
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Aquella papallona, ara borinot.
No surt del pot.
Aquell que tant resava, ara va per sant.
Patim, patam.
aquell obrer del plom, ara plom i goma.
De broma a broma.
Aquell que dreta i dret, ara dret i dreta.
Turet, tureta.
Aquell que aconsellava, ara ja fot crits.
Estats Units.
Aquell de la mà dura, ara "dura-cràcia".
Ves quina gràcia.
Aquell de tisoreta, ara punyalet.
És més finet.
Aquell del no dialeg, ara parla amb tots.
El joc del bord.
Aquells del: hem guanyat. Ara no hem perdut.
L´arroç eixut.
Aquells volen ser ells, ara, abans, després.
Au! Corre. Ves!
Ah!
I aquell que no vivia, ara encara menys.
I els "borlis" plens.

No rigues massa de pressa, que se´t pot glaçar el riure.
Atenció a la jugada, que ens pot ploure altra vegada.

Equilibri odi amor

Endinsat dins la penombra
emboltat per la televisio
perdo l´equilibri dels demes amb el jo
No trovo sentit dins de l´ombra
dels sentiments mes grans.
Fomenten l´individualisme
la divisio entre germans.
Com reacciones amb l´imatge
de nens que moren de fam?
Com vols trencar el montatge?
-Potser parlant? de que serveix la
xarrameca o el cavall en el joven?
Per adormir-nos en la lluita!
per no anar contra corrent!
Sols espero que reaccionis
que et donguis conta que
ja ets mort no pers res al combat,
AIXO ES L´EQUILIBRI ODI / AMOR
QUI DIU QUE AIXO ES DEMOCRACIA
QUI DIU QUE AIXO ES LLIBERTAT
QUI DIU QUE ESTEM PROGRESSANT
AMB ASSASSINATS D´ESERS HUMANS
(bis)
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Eskamots

Ja passen les hores i encara no han arriba
un estrany neguit omple el meu cor,
no molt lluny d´aqui s´esclata un tiroteig
"algo" a dins meu hem diu que son morts.
Potser no han estat ells, pero no puc anar a
mirar sento nausesas a dins meu; haig d´anar.
Lluny penso en ell, el meu company
alegre i valent. No pot ser, no m´ho crec
ASSASSINS!!
Ja no hem queda temps haig de seguir
endevant, un cop començat ja no es pot para.
Comprovo la pistola i m´apropo a l´objectiu
quan veig el seu cap disparo a matar.
Ho haig de fer per ell.
La lluita no es pot matar.
Quan caigui algun company, hem de seguir.
No ells no son morts ells son vius
al nostre record. Omplen de sentit el nostre
esforç d´alliberar el poble Catala.
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Morir per aconseguir el nostre
nat dret de viure. Morir per aconseguir una
TERRA LLUIRE.

Falsos culpables i pressumptes innocents

La sang és el riu que porta la vida
La vida és adaptació i evolució en el medi
El medi és la societat plena de gent
Gent son rius enfrontats/des per la vida
La vida ens enfronta amb ideologies
Les quals justifiquen els mitjans dels actes
Actes que impliquen vessaments de sang
I assequen els rius a mans dels botxins
Botxins de raons guiats per la ment
La ment que jutja el que esta be o malament
Falsos/es culpables i presumptes innocents
Assequen els rius de presumptes culpables
Qui es culpable i qui és innocent
Però qui és culpable i qui és innocent?
I quin és el lloc pels/les indiferents?
Son potser còmplices dels culpables?
I de l&#8217;assecament de sang innocent?
Però qui es innocent i qui és culpable?
El sentit de la vida es un misteri
I com a tal no s&#8217;ha de revelar
Els misteris revelats decepcionen la ment
La ment enverina el cor de la gent
El cor que mou el riu de la vida
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Festa sí, lluita també

M´agrada privar birres, fumar porros, vacil·lar
M´agrada anar de festa i si tinc sort a follar
Però el que més m´agrada serà sempre cavil·lar
Ser conseqüent amb el que penso sense parar de ballar

I COM DIUEN ELS KORTATU SEMPRE ENS QUEDA MOLESTAR
TREBALLANT EN EL QUE PENSO M´AUGMENTA LA DIGNITAT
SI SÓC POBRE DE BUTXACA POTSER SÓC RIC/A DE CAP
I SOMRIC MENTRE TREBALLO PER CANVIAR LA SOCIETAT

Em reuneixo en assemblea per poder-hi plantejar
Fer un concert per l´AMNISTIA: poder-hi recaptar
uns diners pels nostres presos/es perquè tinguin per fumar
i que surtin del talego i que et puguin conscienciar

TORNADA

Hem d´anar a enganxar cartells perquè vingui força gent
i quan acabi el concert a escombrar i deixar-ho net

TORNADA

Ara passa´m un paper per fumar i dormir bé
i demà m´aixecaré orgullós/a d´allò que he fet
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Foc

Recollim els encenalls
Que van caure per terra
Quan van separar les valls
Passant la seva serra
Ajuntem-les amb els troncs
D´història, cultura i llengua
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Perquè sonin els trons
Que anuncien temps de guerra
FOC!!!
Cridem pel ritual
A dracs, cuques i bèsties
Amb els diables ballant
Fertilitzant la terra
Cremant als reis cristians
Que esclavitzen el poble
En temps d´aquells gegants
I bruixes al Pedraforca
FOC!!!
Que cremin els traïdors
Enemics de la festa
Que no ballin el foll ball
De dimonis i diablesses
Que cremin el patrons
I tots els botiflers
I a València amb els trons
Foragiten tots els blavers
Que treguin foc les forques
I pels queixals dels nostres dracs
És l´hora de la brega
Als Països Catalans
I quan el sol s´aixequi
En bonica matinada
Ballarem les sardanes
A les platges mediterrànies
FOC!!!

Fotur Fotut

Ja no hi ha nens/es al carrer
ni al parc jugant a futbol
tots estan tancats a casa
jugant amb l´ordinador.
La seva televisio
es el gran centre d´atencio
distorsiona les noticies
fa que s´adormi tothom.
T´agafen quan et un infant
i et fiquen una vena als ulls
et treuen la teva opinio
ja estas llest/a per el seu futur.
Millons d´obrers/es als carrers
per la industrialitzacio
la crisi capitalista afecta
al treballador
pero si aquests es desperta
i es treu la vena dels ulls
llavors es la ovella negra
que pot esverar el remat.
Movilitzan-te per trencar
la seva desinformacio
la teva creativitat
produeix la seva destruccio.
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G.A.L.

Triple A, policia assassina
Batallón vasco-espanyol
Cristo rei, picolos i ertzaintza
Nacionals, mossos d´esquadra:
G.A.L.
Un viatge emmanillat dins d´un cotxe
amb el cap als genolls
quatre polis amb les cares tapades
m´apunta un canó
impotència dins d´un cos jove,
li batega el cor em sento la presa sota l´ullal
del depredador, ara és quan desperto i
comença el malson.
- No! No! no em piquin jo no he fet res
- de què em parlen?
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- m´han trencat el nas, m´ofega la sang,
cops a les costelles, insults constants dins
la banyera una bossa al meu cap
Ara el sol, amb llum encesa, sense noció
del temps se´m mengen els nervis, s´apodera
de mi un estat paranoic i em cremo, i em
cremo i em poso violent... i em cremo
i em poso violent... Se´m apropa un agent
i amb una veu molt suau:
Tu hermana esta buena, yo me la follaré.
I em llenço al seu coll i jo escanyo aquest porc!
I em piquen les porres pero jo escanyo aquest porc!
More´t porc!
I em piquen les porres però jo escanyo aquest porc!
GENERAL RODRIGUEZ GALINDO,
SUAREZ, GONZALEZ I AZNAR,
FRANCO EL EL REI, LA MATEIXA EMPRENTA,
G.A.L.
Democràcia, una paraula buida en boca
de farsants mans pintades del color del racista,
del seu color blanc.
Quants han estat els crims policials tapats
per l´estat?
A tu et pregunto, si seràs capaç d´arxivar
aquest cas. Què esperaràs per moure´t, si
volen guerra en tindran!

Generació X

No som uns joves violents
Per molt que els mitjans ho diguin per menjar el coco a la gent
Si que som perseguidors de naixements
Ho diu una cançó d´en Silvio, sí que som jovent en moviment!
Cridem, colpegem, treballem
Amb tots els mitjans possibles transformarem el nostre present
Diem alliberem les nostres ments
Malcom X ho predicava i nosaltres ho practiquem

Acabo de veure i escoltar en aquella odiosa fàbrica de mentides,
De falsificacions, de tergiversacions i trampes que és la televisió
Unes abjectes declaracions sobre una acció contra una ETT.
Les han defecat per la boca uns miserables lacais del capital
Al declarar sobre les accions juvenils de sabotatge al capital han
Fet el que un savi xinès va dir que fan sempre els imbècils:
Que quan se´ls assenyala la lluna amb el dit, miren el dit i no la lluna

Trenquem monoplis del poder
Monopolitzen la violència, monopolitzen el pensament
Tallem les xarxes fetes de sang
Anem donant-te el missatge a través d´un ritme funk
Per tot fem servir el nostre cor
Fins que trenquem amb pedres els lluents aparadors
Si cal omplirem el cel de fum
Cremarem tots els containers i també farem PUM, PUM!

Potser dius que vaig malament
Que sempre estic en contra corrent
Treu el cap i mira a l´ambient
I digue´m tu qui va malament

Qui sóc, on visc
Sóc un zero a l´esquerra, sols sóc carn d´ETT´s
Què vull, què tinc, què dic
Tinc tota la mala llet per anar a cremar els carrers

Ells que no són imbècils, sinó que estan imbecil·litzats per Espanya
O pel capital, no han mirat
no volen mirar el conflicte que assenyala
Els sabotatges, miren la febre, el símptoma
l´efecte, sense voler- sense
poder -mirar l´enfermetat, la causa. I el pensament dèbil que
L´assumpte van forjar les seves ments debilitades,
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malaltes, contaminades
Per l´alineació, fou un terrible símptoma de la seva degeneració
Mental que Espanya i
el Capital han aconseguit
Induir-los i aplicals-hi

Preguntaren com era possible que cremessin aquella ETT
Quan la pregunta correcta que s´haurien de fer és la de:
"com és possible
Que no us llanceu a cremar TOTES les ETT´s, TOTS els bancs,
TOTS els cotxes de policia, TOTES les casernes,
TOTES le esglésies, TOTS els restaurants i grans magatzems

Demanem responsabilitats a totes les persones
que tenen més de trenta anys i que
són totes culpables, ja sigui com a autors i gaudidors,
ja sigui com a còmplices o
encobridors o submisos encobridors,
o inclòs, en el millor dels casos, com a
talossos incapaços i incompetents i fracassats
subversors de l´ordre bestial i injust
que patim.

homenatge a teresa

OVIDI MOTLLOR

Homenatge a Teresa.

Com un record d´infantesa
sempre recordaré
a la Teresa,
ballant el vals.
Potser fou l´ultim fet
amb algú que estimés
abans que un bombardeig
la tornés boja.

Tots els xiquets la seguíem
i en un solar apartat ens instruíem
al seu voltant.
Mig descabellonada
ens mostrava les cuixes
i ens donava lliçons
d´antomia.
Ella ens va dir d´on veníem.
I que els reis de l´Orient
no existien.
Ni llops ni esperits.
Ens parlava de l´amor
com la cosa més preciosa
i bonica.
Sense pecats.
Ens ensenyà a ballar
a cantar i a estimar.
D´això ella era
la que més sabia.

Amb una floreta al seu cap
i un mocador negre al coll
i faldes llargues
i un cigarret.

Vas ser la riota dels grans,
i la mestra més volguda.
dels infants.
Ara de gran comprenc
Tot el que per TU sent
i et llence un homenatge
als quatre vents.

Com un record d´infantesa
sempre et recordaré, Teresa,
ballant el vals.
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Siempre vagando por la calle
una botella de cerveza entre las manos
marginados de la sociedad
por llevar cuero negro y pelo largo.

Una vez más
inadaptados a la sociedad
una vez más
Inadaptats.

No creemos en el gobierno
que roba nuestro dinero sin dudar
no creemos en la gente
que se llena los bolsillos sin pringar
sociedad que no permite
divertirse a cada uno como quiera
en locales elegantes
nuestra entrada es como un tiro en la sesera

Una vez más
inadaptados a la sociedad
una vez más
Inadaptats.

Luego está la policía
ratas hambrientas con ganas de joder
ellos son la porquería
perros armados en manos del poder.

Una vez más
inadaptados a la sociedad
una vez más
Inadaptats.

Castellà

Inadaptats

Siempre vagando por la calle
una botella de cerveza entre las manos
marginados de la sociedad
por llevar cuero negro y pelo largo.

Una vez más
inadaptados a la sociedad
una vez más
Inadaptats.

No creemos en el gobierno
que roba nuestro dinero sin dudar
no creemos en la gente
que se llena los bolsillos sin pringar
sociedad que no permite
divertirse a cada uno como quiera
en locales elegantes
nuestra entrada es como un tiro en la sesera

Una vez más
inadaptados a la sociedad
una vez más
Inadaptats.

Luego está la policía
ratas hambrientas con ganas de joder
ellos son la porquería
perros armados en manos del poder.

Una vez más
inadaptados a la sociedad
una vez más
Inadaptats.
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Inadaptats X

1999 Inadaptats a l´escenari mirant com tothom es mou
10 assalts dins de l´escena
i a tu et passo la paraula si creus que ha valgut la pena
Preparant la cançó bomba
esperant que a tu t´esclati i et remogui les neurones
A ritme de hip-hop anem entrant en connexió
companyes i companys un sol crit, una expressió
I aquí no admetem mai cap actitud sexista
respecte per damunt de tot, no siguis por feixista
Reaccionant davant l´atac
Ara i sempre preparats/des a l´hora del combat
TORNADA
Inadaptats som a la casa
Sempre amb el punt crític sobre tot el que passa
radicalitzant el nostre missatge
donant el contrapunt perquè el portis a l´equipatge
Amb la paraula violenta, auto defensiva
però les nostres municions són l´electra i la saliva
Manifestant-se encartellant les parets
organitzats/des en assemblees reivindicant els nostres drets
No ens han creat, som energia
energia proletària, energia combativa
No ens poden destruir, sols ens transformem
ens transformem en praxis quan entrem al teu cervell
TORNADA
No som pas líders, tots/es som imprescindibles
posant el granet de sorra a la muntanya indestructible
Un, dos, tres, botifarra de pagès
Canya contra Espanya es el crit del Penedès
Tots junts fem pinya aixecant ferm el castell
fins que el/la nostra anxeneta arribi a tocar el cel
I si és que em critiques perquè rapejo en català
escolta el rodolí que jo et tinc preparat:
"En llapis i en llepes fan un bagul
En llapis el tanca i em llepes el cul"

Dos AK-47 armes revolucionàries
Amb un estel vermell, són els símbols camarades
I ja n´hi ha preo, ara callo jo
i cedeixo la paraula al camarada KALASNIKOV
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La foscor o la llum

De vegades penso que millor no haber nascut
per viure amb un mon de hipocresia constant
on tot es basa en voler ser mes que els demes
sense importar si fots al del costat.
El dolor ha creat un nivella per subsistir,
i si no pots arribar estas mort.
NACE! CRECE! EMPUJA! DESTRUYE!
Elimina todo posiblie adversario
NACE! CRECE! EMPUJA! DESTRUYE!
Tu contra todos solo ante el peligro
N´hi ha dies que penso que jo no vull morir
dons, aixi queden gent que ho poden canviar
gent sense enveja, que volen viure en
llibertat, que volen viure entre companys.
La gent pot crear, no ens fa falta consumir
i si t´ho pots plantejar, estas viu.
NEIX! CREIX! mira al teu voltant
trenca tot lligam amb la intolerancia
NEIX! CREIX! mira al teu voltant
res a perdre a guanyar un mon.
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La memòria històrica

La memòria històrica amb el nostre poble:
mai oblidarem la foscor de les nostres nits.
Sang calenta en els meus ulls; sagnant la sang; l´emprenta de l´oblit i tu no hi ets aquesta
nit,
i continuo buscant-te més enllà dels (meus) ulls.
Somiar un món és l´utopia i encaputxats, negant la por,
un racó (en) el meu cor, per les caigudes, pels meus companys.
No es poden negar les veus amagades: no es poden callar les veus silenciades.
Veus enfonsades, que no oblidades.
Qui negarà els torturats si els malsons t´han despertat. Els mars de ls sang són la realitat
NO VENÇ EL TEMPS, VENÇ LA VOLUNTAT

Català

la primera revolució

No hi ha negre no hi ha blanc
No hi ha cap color
No creguis en res perquè molts/es ho repeteixin
ÉS LA PRIMERA REVOLUCIÓ
PERQUÈ QUAN NEIXO JA ESTIC MORT/A
No creguis en res basat en l´autoritat.
No hi ha aigua no hi ha foc,
No hi ha cel i no hi ha terra
Comprova-ho per tu mateix/a
La llibertat no és un somni
Només quan no estimis, només quan no odiïs
Potser ho podràs entendre
TORNADA
Dins de tota llum hi ha obscuritat
Però no es pot explicar només per un costat
El cor plora per tot el que ha perdut
Mentre l´esperit riu per tot el que ha trobat,
Però no hi ha cor i no hi ha esperit.
TORNADA
No et refiïs de les paraules, ni d´aquesta cançó
Allibera la ment es l´única revolució.
L´experiència supera la raó,
Cinc sentits, cinc verins.
Jo soc la causa de la meva presó.
NO HI HA VIDA I NO HI HA MORT
Les sensacions estant cremant
Els pensaments estant cremant
Els sentiments estant cremant
LES SENSACIONS, ELS PENSAMENTS, ELS SENTIMENTS....

AVUI ÉS EL DIA

Avui és el dia, assegut/da al llit
noto el fred del ferro del carregador ple de bales
introduint-se al meu cervell
Avui és el dia i m´omplo de raons
perquè no em tremoli el pols
a l´hora d´apuntar els/les jutges
que m´empresonen dins l´angoixa
Avui és el dia en què decideixo treure el fiador
i posar una bala a la recambra del meu cor
Avui és el dia en què callaran les paraules
i parlaran les pistoles
no hi ha res més perillós que qui no té por de morir
Avui és el dia en què premeré el gallet
i dispararé la paraula ,
escopiré al/la passivista a la cara
i la meva actitud batzegarà les consciències
i els rics ploraran sang.
Avui és dia en què la lluna
que il·lumina la nit dels/les pells fosques
eclipsarà la llum artificial

Català

del benestar cínic dels torturadors
Estic atabalat/da, dispara

La revolución

Te levantas, solo piensas en ir a currar
te explotan, desengaño al ir a cobrar
por la tarde, los colegas se han metido en el bar
agobiado, creo que me voy a emborrachar

Llegará algún dia la revolución
saldrá a la calle la revolución
todos los burgueses, la revolución
morirán ahorcados por la revolución.

Palmaditas en la espalda
y apoyan la represión
poner la otra mejilla
te pide su religión
quieren que te estés callado
y que te estés quietecito
enganchado al televisor
y a su puto consumismo.

Llegará algun dia la revolución
esos perros morirán, la revolución
un cementerio en la calle, la revolución
pa´ poderlso rematar por la revolución

El pueblo unido jamás será vencido!!!

Castellà

lliçó de sumes i verbs

Lliçó de sumes i verbs

Un moment!
No ens precipitem.
Primer pensem.
Jo pense,
tu penses,
ell pensa,
nosaltres pensem,
vosaltres penseu,
ells pensen.
Tots hem pensat, ja?
Llavors cal que fem,
no estiguem parats.
Jo pense...
què fas?
Tu penses...
què fots?
Ell pensa...
què fot?
Nosaltres pensem...
què fotem?
Vosaltres penseu...
què feu?
Ells pensen...
Bé. Llavors:
Fem, fem, fem i callem,
fem, fem i callem.
Home, jo...
I jo...
I jo...
I jo...
Un més un
són dos.
Dos més un
són tres.
Tres més un
són quatre.
Doncs, xiquets,

Català
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no deixem
que ho faça un altre.

Mau Mau

UNA VEZ LEI UN CUENTO Y LOS
MAU MAU LO HICIERON REALIDAD
Lei una vez un cuento
en el que alguien preguntaba
a un grupo de personas
cuantas de ellas querian la libertad.
Todas levantaron las manos,
creo que habia alrededor de 300
entonces la persona dijo:
Bien, ¿cuantas de ustedes
estan dispuestas a matar
a todo aquel que se interponga
en vuestro camino hacia la libertad?
Unas 50 levantaron sus manos
y el les dijo a esas 50 personas,
parense aqui.
Quedaron sentadas 250 personas
que querian la libertad,
pero no estaban dispuestas
a matar por ella.
Entonces se dirigio a los 50 y les dijo:
Ustedes quisieron la libertad
y dijeron que matarian
a todo el que se interpusiera
en vuestro camino.
¿Ven a esos 250?
primero los liquidan a ellos,
temen hacer lo que sea necesario
para alcanzar la libertad
y les impediran a ustedes que lo hagan
deshaganse de ellos
y la libertad vendra naturalmente.

Estoy con eso,
eso es lo que los Mau Mau aprendieron.
Los Mau Mau se dieron cuenta
que lo unico que se interponia
en el camino de la independencia
del Africano en Kenya,
era otro Africano
Eso es lo mismo que ocurrira aqui
Tenemos demasiadas
de nuestras propias gentes
que se interponen en el camino.
Son demasiado escrupulosas.
No quieres que los clasifiquen
como extremistas,
o violentos, o irresponsables
quieren una buena imagen!
y nadie que busque una buena imagen
sera libre jamas.
USTEDES TIENEN QUE TENER UNA
COSA EN SUS MANOS
Y DECIR: MIREN; USTEDES O YO.
Y les garantizo que entonces
les dara la libertad
dira: "Esta gente esta dispuesta a ello"
Les repito:
UNA COSA EN SUS MANOS
No definire que quiero decir con
UNA COSA EN SUS MANOS
y no quiero decir un PLATANO

Castellà

Metamorfosi

Com en un conte de Kafka
Metamorfosi
Va entrar a la fàbrica com tots els dies
va reflexar-se en els ulls dels companys/es
Ell va espantar-se quan no hi havia
la seva imatge, sinó la d´un escarabat
Va preguntar-se, però no entenia
aquest rebuig que no sentia abans
Potser era perquè des d´aquell dia
ell ja no era en Joan, sinó el "Sr. Encarregat"

Sí, ja no era un company
pensava per l´empresa
sí, era un oncle Tom
i ens fotia pressa
Era un esquirol
Ja no volia vaga
sí, ell era un traïdor
negociava el seu sou
METAMORFOSI

Ell ja no parlava, ell sols bordava
defensar els interessos del "Sr. Patró"
Ell era qui jutjava i classificava,
qui anava al carrer i qui era bon/a minyó/na.
Ell et clavava la seva mirada
al teu clatell com un inquisidor
Ell era qui sempre defensava
"producció, producció !!"

TORNADA

Ets un escarabat, ets un escarabat...
Pensa com abans, pensa com abans...
METAMORFOSI !!!

Català

Moment Molotov

Déu, Déu, Déu ha mort
Sortiu al carrer
paraules molotov!
Sortiu al carrer
moment molotov!
Sortiu al carrer
pentsament molotov!
Sortiu al carrer
amb la revolució

Déu ha mort, enterra la presó
i llença el teu cor contra el mur del dolor.
Amb la ment, sortim al carrer
sense por, sortiu al cel

Déu ha mort, trenca el televisor
i llença-ho per la gran finestra del teu cor.
Amb la ment, sortim al carrer
sense por, sortiu al cel

No hi ha cap solució ,
perque no hi ha cap problema.
Amb el vent, sortirem al cel

No, les rates tornen.
No, les mans plenes de foc,
cremen el paradís de l´amo.
Déu ha mort

Català
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Motí, Avalot...

Motí, avalot a la presó espanyola,
avalot a la presó de pobles.
Motí, avalot al mòdul independentista
Motí, avalot de poble català.
I ens unim per destruir la mentida espanyola, la força opressora.
I lluitem per aconseguir que agafi el poder la classe treballadora.
I ens solidaritzem amb tots els pobles que aixequen la revolta.
I no ens detindrem fins que tots els presos estiguin al carrer.
I tenim present que estem en minoria però és qüestió de dies, els fets estan prou clars
som un poble envaït per un estat imperialista.
I això no ve d´ahir tenim la nostra història, cultura i llengua pròpia.
I no estem pas sols Galiza, Euskadi, Països Catalans.
Per tots els mitjans poble armat, mai trepitjat proposta de futur autodeterminació,
independència i socialisme escamots d´inadaptats sortim al carrer prenent posicions,
escolta la consigna, si lluitem camarades, la victòria és nostra!

Català

Moviment d´alliberament

Imposant llargues condemnes
no em fareu pas penedir
l´important no és quant de temps viure
sinó el com
Tot, tot va començar
quan una supernova explotà
provocant moviment
Esclata l´espai i el temps!
Si em tanqueu en qualsevol presó
Allunyat/da de tot allò que he estimat
no podreu posar murs ni barrots
al meu cor
TORNADA
La llibertat és un estat de la ment

Català

No más extradiciones

Noche negra, mente roja
una idea fija por la que luchar
boikot franceses una buena opción
por los refujiados que sufren represión
basta de extradiciones del fascismo francés
al fascismo español.

Esta vez ha salido mal
per sigue adelante
no te eches atrás
la lucha siempre tiene razón
el apoyo de un pueblo
levanta una nación
ataca al estado opresor
Guadari herria zurekin.

Ya hora en la puta cárcel
te encierran esos perros
para hecerte callar
tu rabia otra vez oprimida
tu lucha ha marcado tu vida
una lata de gasolina
para concesionarios
y algún perro más.

Castellà

O.T.A.N

Rendiu vassalls reverència al nou Déu sorgit de l´Atlàntic nord
mantenint la seva més pura imatge de simbologia racista i destructiva
com són utilitzats els Déus nòrdics i l´orgull víking

Amb el pas triomfal de qui trepitja les cendres
de runes i sang desfila l´oncle Sam
per reconstruir el que la guerra devastà
ens donen Pla Marshall per ja no marxar
ajuts per serveis i Europa es prostitueix
amb l´UEO i el trist teló d´acer

Voltors carronyaires veniu i mengeu
mengeu la carn del cementiri europeu
Mostreu les armes als qui enterren els cadàvers
beseu-li els peus al general Eisenhower

Amèrica ens salva del "terror comunista"
implantant les lleis del brutal capitalisme

O.T.A.N Organització Terrorista d´Amèrica del Nord

Ja fa 50 anys d´anticomunisme
ja fa 50 anys de yanqui-imperialisme
Cau per terra l´argument d´una invasió soviètica
el Pla Marshall no és cap acció benèfica
Espanya endureix el règim de Franco
i la CIA extén a Europa la seva red Gladio

I jo em pregunto "Per què? Què hòsties fem encara?"
Si els catalans vam dir NO quan ens ho preguntaren
La guerra freda segueix contra els que som a casa
és tot el món que pateix la seva amenaça
Euroexèrcit tentacle, Grups de Forces Operatives Combinades
Carnassa rentable, Forces PROFESSIONALITZADES

I jo invoco l´exorcisme d´aquest esperit maligne
i jo crido: "Comunisme resposta antiimperialista"
Però 1, 10, 100 serem com 1000 Vietnams
VIETKONG, VIETKONG, VIETKONG

Català

Obre els ulls

Al carrer hi ha sang
però tu ni te n´enteres
mentres tant vas robant
per ficar-t´ho entre les venes
ja no veus qui s´amaga
darrere el cavall
T´anul·len i s´enriqueixen
per la teva passivitat.

yonky estàs, seguint-los el seu joc
yonky estàs, tirant la lluita enrera
yonky estàs, vivint entre la merda
yonky estàs donant la esquena a tots

Obre els ulls contra l´estat
no et deixis enganxar.

El cos es deforma i ja no tens cabell
sols vius per la droga
la mort es veu present
a qui creus que l´interessa
que no es mogui la gent
qui creus que és qui et passa
el teu cavall pudent.

Rics polítics i cures controlen
el teu món.

Català
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Odi

I diuen que estic carregat/da d´odi
I la veritat és que si
M´ho diu la gent que jo estimo
I per molt que m´esforço jo no em puc reprimir
No aguanto la hipocresia
Ni el cinisme que envolta aquesta societat
L´escut d´amor i vida
Amb que ompliu el forat de la felicitat
No amaga la covardia
Ni la pudor que fa la vostra passivitat
Contribuint amb el silenci
Que ningú violi el temple on tot està ja parlat
SI AMB ELLS/ES CONTRA NOSALTRES
SI AMB NOSALTRES EN CONTRA D´ELLS/ES
Rebo un cop de classe
Quan em trobo a la porta amb els de seguretat
Negant l´entrada al pobre
Que no embruti de merda el paradís dissenyat
Sempre amb el cul a l´aire
Les monedes no compren l´amor ni l´amistat
Però veig com prostitueixen
La dignitat per sentir-se més a prop dels de dalt
TORNADA
Molts ulls són els que hi veuen
Però poques les imatges que us poden impactar
Fent-vos autocensura
Que no us toqui la fibra del cor la realitat
QUANTS/ES IMMIGRANTS AL COSTAT MALVIVINT
QUANTES DONES SEGUEIXEN MALTRACTADES
QUI S´HA QUEIXAT, OBLIDAT/DA EN PRESONS
I VEIG ALS CUCS QUE US MENGEN ELS CADÀVERS
Sempre he viscut amb l´odi
Com a fidel company davant la poli
Sempre he desitjat revolta
Perquè l´amor empeny la meva resposta
Lluito en una guerra entre classes
En un costat del món on es viu el desfase
Mentre anem menjant la merda
D´aquests quatre rics que caguen a les esquenes.

Català

Orgull de classe

Sóc fill/a d´un barri obrer
on es lluita per viure
per pagar unes lletres
a uns bancs que et roben el futur
i sols per tenir un sostre!
I penso
que anem malament
si els nostres nens/es als carrers adopten
actitud de vençuts/des

I una mà m´acaricia
amb les durícies que es fa a l´obra
i un cop de porra enmig del nas
em torna al lloc quan estic fora
Em torna al lloc, al meu maleït lloc

A aquests nens/es els hi canvien l´amor
per l´odi d´un pare frustrat
que colpeja amb crits
que neguen el diàleg!
I un/a jove incomprès/a
mira cap al demà i no veu res
sols l´herència letal dels seus vells
que l´eduquen amb cops
estúpids i racistes

El veí treballa d´encarregat
en el supermercat del barri

Català

i em mira arrogant
per sobre l´espatlla!
Ell vol ser com els rics
que viuen en els seus barris tan bonics
i eduquen contents els seus fills/es
per ser els nostres patrons
i jo els odio a tots

I EM TATUO EL PIT
AMB L´ODI ENTRE CLASSES QUE TINC
UNA FALÇ I UN MARTELL AL MEU BRAÇ
I EL MEU CAP PER LLUITAR
ORGULL DE LA CLASSE OBRERA

Pep

El Pep era un noi jove camí dels vint-i-nou
Vivia a casa els pares i es quedava sol
Això li permetia tenir un cotxe nou
Amb festa el cap de setmana ell ja en tenia prou!
Però arriba et fatídic i els pares del Pep són morts
Amb el sou no paga la hipoteca i els banquers li prenen tot
I ara en Pep s´agobia obre la finestra i es llença de cap al buit
I per l´aire pensa: mira que sóc tonto! perquè no he llençat al banquer?
O millor... perquè no he robat aquest banc?
O millor... som-hi a rebentar tots els bancs!! Preparem-ho bé!
Ell sempre pensava que si currava prou
A casa mai faltaria un bon plat de brou
Amb la vida hipotecada i mirant com plou
I sense assabentar-se que ell es cau al pou
I ara en Pep s´agobia, obre la finestra i es llença de cap al buit
I per l´aire pensa: mira que sóc tonto! perquè no he llençat al banquer?
O millor... perquè no he robat aquest banc
O millor...som-hi a rebentar tots els bancs!!
I ara ets tu el que pensa, tanca la finestra i no facis mai com el Pep
El futur és ara si vius a casa dels pares hem de transformar el present
Pensa-ho bé! la solució és a les mans
Mira-ho bé! escopeta de canons retallats!

Català

Per tots els mitjans

Quan la gent parlem de revolucio
no tenim gaire clar el sentit del que diem
ens volem fer els/les valents/tes
i cridem ben fort llibertat per tothom
sense aprendre a lluitar.
PER TOTS ELS MITJANS
fins aconseguir la llibertat
Pregunta al cervell si pot caminar
sense ajut dels seus peus
veuras com et diu que no.
Pregunta a l´amor si puc estimar,
sense haber-hi odiat a qui
m´ensenya a odiar.
PER TOTS ELS MITJANS
fins aconseguir la llibertat
No tindrem llibertat si no ens la guanyem
tacarem amb la sang a qui ja ens ha tacat.
Sols tenim un cami, el que ens hem traçat
per seguir fins al final.

Català

Pre.S.O.S.

Com pot ser que gent
que lluita pels seus drets
estiguin tencats en parets de formigó
mentre al carrer tapats per l´estat
passen heroïna policies nacionals

Català

Pàgina 823 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Inadaptats

com pot ser que gent cregui que Pujol
vol la llibertat dels Països Catalans
gastant els diners en mossos d´escuadra
que defenserán la burgesia i el capital

Presos al carrer, Amnistia, Llibertat

L´Estat espanyol tortura i assassina
a qui lluita en contra d´ells
vol callar la veu d´un poble
tancant-la entre barrots
o en una emboscada
o disparen a matar
però aquest poble mai serà lliure
mentres tinguem
lluitadors empresonats
per cada caigut augmenta la nostra ràbia
i ens reafirma en la nostra lluita.

Presos al carrer, Amnistia, Llibertat

Prou Propietat

La propietat privada es robatori es el crit
dels deheretats, per a mi es un atrac a ma
armada perpetuat per les lleis del capital
Diuen que es molt licit apoderar-se
de la nostra força de treball,
ets tu qui fa els productes,
i per aixo tu cobres un sou
que no t´arriba per comprar
aquests productes, i anem tiran de
la carreta com a bous
Pau Entre Pobles, Guerra Entre Clases
Per robar-te a la teva cara t´apunten per
raons de seguretat pero ells no es tapan
amb mitges paguen a uns altres que ho fan
uniformats. Sense privilegis no hi ha cap
delicte la prova la tens a la realitat
les persones plenes de tota mena
de marginades i de marginats
que no disfruten dels avantatges
ni privilegis que produeix el capital
Pau Entre Pobles, Guerra Entre Clases
Senyor jutge, voste compararia
l´atrac a un banc amb la fundacio
d´un banc? el primer es supervivencia
i el segon afiençament de poder.
Imagina un mon que sigui lliure
on tot sigui de tothom
on s´acabin les exlusives
on la dona agafi el seu lloc
on es respectin les races i les cultures
on el sexe no sigui sols reproduccio
on al sud no es morin de fam
mentres al nord s´afarten de caviar
on els diners no es mengin la natura
i que es respecti l´equilibri natural
i si avui pots imaginar-ho
DEMA HO FAREM REALITAT!!

Català

Prou propietat

La propietat privada és un robatori és el crit
dels desheretats. Per a mi és un atracament a
mà armada perpetrat per les lleis del capital.
Diuen que és molt lícid apoderar-se de la nostra
Força de treball, ets tu qui fa els productes, i

Català

per això tu cobres un sou que no t´arribarà per
comprar aquests productes, i anem estirant de
la carreta com bous.

Pau entre pobles,
guerra entre classes.

Per robar-te la teva cara t´apunten per raons
de seguretat, però ells no es tapen amb
mitges: paguen a uns altres que ho fan
uniformats. Sense privilegis no hi ha delicte, la
prova la tens a la realitat: les presons plenes
de tota mena de marginades i de marginats
que no gaudeixen dels avantatges ni privilegis
que produeix el capital.

Pau entre pobles,
guerra entre classes.

Senyor jutge, vostè compraria l´atracament a
un banc amb la fundació d´un banc?
El primer es supervivència i el segon
aferrament de poder.
Imagina un món que sigui lliure: on tot sigui de
tothom, on s´acabin les exclusives, on la dona
agafi el seu lloc, on es respectin les races i les
cultures, on el sexe no sigui sols reproducció,
on al sud no es morin de fam mentre al nord
s´afarten de caviar, on els diners no es mengin
la natura i que es respecti l´equilibri natural.
I si avui pors imaginar-ho.

Demà ho farem realitat!!!!!

Qui avisa no és traïdor

Lluita armada reflectida
en un atemptat contra el capital
víctimes en contra d´ETA policia criminal
tu, fantasma, de què et queixes?
Si en ta vida no has fet res
no parlis malament dels altres
mira tu de fer-ho bé

I qui és el criminal
el que es cuida de l´ordre
o el qui van avisar
qui avisa no es traïdor
lluita armada revolució

Atemptat deformat
per la direcció general
mort que anava disfressada
de policia nacional
ei, tu, que vius al carrer
no et deixis menjar el cap
per una podrida premsa
que sols et vol enganyar.

Català

Qui avisa no és traïdor

A        C     D    F
Lluita armada reflectida
A        C               G    A
en un atemptat contra el capital
A        C     D    F
víctimes en contra d’ETA
A    C  G     A
policia criminal
tu, fantasma, de què et queixes?
Si en ta vida no has fet res
no parlis malament dels altres

Català
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mira tu de fer-ho bé.

F   C G           Am
I qui és el criminal
F            C
el que es cuida de l’ordre
G            Am
o el qui van avisar
F            C
qui avisa no és traïdor
G             Am
lluita armada revolució.

Atemptat deformat
per la direcció general
mort que anava disfressada
de policia nacional
ei, tu, que vius al carrer
no et deixis menjar el cap
per una podrida premsa
que sols et vol enganyar

I qui és el criminal...

Quina por!

Tinc por, estic esperant la llum i la claror.
Es de nit, tot esta podrit, ja que els teus llavis estan brillan!

uuuuuuuuuooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

No puc esperar, em mataran!
Estic cagat! Tinc que
aguantaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaar, no hi ha ningu, a la habitació, estic sol, en un hotel, baixare, i mirare!

No hi ha ningu la mare i tot junts, per darrera sento una veu que se que sera algu, em
giro, es la mort, i aquí, s´acaba tot!

Català

Red Skin

I com sempre Babylon
intentant destruir rebels
i creant nazis ignorants
que ara es rapen els cabells
i que et roben la teva imatge
SKINHEAD
Skinhead rude i rebel
orgull roig del barri obrer
puny tancat i un estel roig
destruint a Babylon
SKINHEAD: RED; RED; RED;
SKINHEAD: RED; RED; OI!
Ja n´hi fet 14 i em rapo el cap
i musicalment m´agrada l´SKA
tots els meus origens son
JAMAICANS
entren al meu cos amb ritmes
AFRICANS
Soc el barri obrer i coherent
tencant el cap als nazis
que en trobo als carrers.
OI!; SKA; REAGGE! em posa a punt
d´entendre les coses amb tendencia Punk
Amb l´ACCIO DIRECTA
Contra el feixisme
Amb tots els colors
contra el racisme

Català

ORGANITZANT LA LLUITA
CONSTRUINT futur.
Fins a la VICTORIA
Caminant tots/es junts/es
SKINHEAD: RED; RED; RED;
SKINHEAD: RED; RED; REAGGE!
SKINHEAD contra el racisme
SKINHEAD contra el feixisme
SKINHEAD contra el sexisme
Red & Anarchist Skinhead
RASH
SKINHEAD: RASH! RASH! RASH!
SKINHEAD: RASH!
Ska i res mes que SKA!

Serà un dia que durarà anys

Serà un dia que durara anys.

Apreta fort les dents
Apreta fort els punys
Infla´t d´aire els pulmons
Obre bé els ulls
Fes treballar el cap
controla el cor
No tanques mai la boca
Crida ben fort
Deixa´t anar
Dóna´t tot tu.

Serà blava i tranquil.la la mar.
Serà espessa i verda la vall.
Serà gran i dolça la muntanya.
Serà un dia que durarà anys.

Gent de mar, de rius i de muntanyes,
Tindran mar i prats i rius i boscos.
Tindran tot. I es parlarà de vida.
Les ciutats seran rius plens de gent.
Floriran flors i cants i alegries.

Floriran crits i cors i paraules.
En el dia que durarà anys,
braços lliures i boques i mans.

Apreta fort les dents
Apreta fort els punys
Infla´t d´aire els pulmons
Obre bé els ulls
Fes treballar el cap
controla el cor

No tanques mai la boca
Crida ben fort
Deixa´t anar
Dóna´t tot tu.

Català

Suïcidi revolucionari

Escoltem les paraules d´en Huey P. Newton
ministre dels Black Panther que escrigué a la presó
els anys 70 per matar un policia.
Comunisme negre, problema als EEUU
en llegir un estudi sobre el fet del suïcidi
a la comunitat negra plantejà la qüestió
en diferenciar-lo en dues menes
per reacció al sistema o per revolució.
La societat condueix la pobresa amb una porra
mentre la mendicitat, que ha perdut la dignitat,
és moguda amb una escombra
SUÏCIDI, SUÏCIDI, SUÏCIDI REVOLUCIONARI!
Moltes persones no estan preparades
per acceptar aquesta realitat.
Els Black Panther no som suïcides

Català
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ni considerem romàntiques les conseqüències
de la revolta en les nostres vides.
Altres que també s´anomenen revolucionaris
creuen que poden gaudir la seva revolució
i morir de forma natural a edat avançada
i això no pot ser.
SUÏCIDI, SUÏCIDI, SUÏCIDI REVOLUCIONARI!
El Che Guevara deia que la mort és una realitat i la victòria un somni
Bakunin va dir que la revolucionària està jutjada i sentenciada.
El president Mao diu que la mort ens arriba a tothom
però que varia en els seus significats.
Morir per causes reaccionàries és més lleuger que una ploma,
morir per la revolució te més pes que la montanya de Tai.
No tinc cap dubte que la revolució triomfarà,
la gent del món guanyarà i agafarà el poder i els mitjans deproducció,
i acabarà amb el capitalisme, el racisme, i el suïcidi reaccionari
no obstant quan penso amb individus en la revolta
no puc predir la seva/teva/nostra supervivència.
SUÏCIDI REVOLUCIONARI O SUÏCIDI REACCIONARI
TU DECIDEIXES, TU DECIDEIXES!

Supporters Del Carrer

Comença el partit
equips a les trinxeres
escuts de visitants
barricades pels locals
L´atac de l´enemic amb porres i piloteres
respon el nostre equip amb tiradors i pedres
però el millor jugador el tenim a la banqueta
esperant el moment per sortir i marcar un gol
l´estrella de l´equip escalfa per la festa
el tenim preparat es diu còctel Molotov

Oi, oi, oi, supporters a les grades
Oi, oi, oi, heu de passar a l´acció
Oi, oi, oi, per aquesta jugada
Oi, oi, oi, no conta l´afició

El millor triomf serà la resistència
la nostra millor arma és sempre la intel·ligència
quan a un/a antifeixista se li acaba la paciència
tremoleu burgesia perquè arriba la violència
LA VIOLÈNCIA PROLETÀRIA ÉS SENYAL D´INTEL·LIGENCIA

Català

ten cuidado

Ten cuidado

una noche sin saber porqué
caminando me los encontré,
traje verde iban sin hablar
pueden dispararte sin pensar
me encerraron en un callejón
la paliza fue la solución
solo por pensar en libertad
te reprimen cada día más

ten cuidado, ellos tienen la intención
ten cuidado, que tu lucha salga mal
ten cuidado, pero no tienes opción
ten cuidado, vamos juntos a luchar
(estrb.)

una noche sabiendo el porqué
en el suelo me los encontré
mucha sangre a su alrededor
alguien encontró la solución
coge un arma, empieza a disparar
en la calle existe la verdad

Castellà

si no quieres tanta represión
por ti empieza la revolución

(estrb.)

Ten cuidado

Una noche sin saber porqué
caminando me los encontré,
traje verde iban sin hablar
pueden dispararte sin pensar
me encerraron en un callejón
la paliza fue la solución
solo por pensar en libertad
te remprimen cada dia más

ten cuidado, ellos tienen la intención
ten cuidado, que tu lucha salga mal
ten cuidado, pero no tienes opción
ten cuidado, vamos juntos a luchar

Una noche sabiendo el porqué
en el suelo me los encontré
mucha sangre a su alrededor
alguien encontró la solución
coge un arma, empieza a disparar
en la calle existe la verdad
si no quieres tanta represión
por ti empieza la revolución

ten cuidado, ellos tienen la intención
ten cuidado, que tu lucha salga mal
ten cuidado, pero no tienes opción
ten cuidado, vamos juntos a luchar

Català

Tío Sam se fue a la guerra

Hasta nunca tío Sam
te pasaste en Vietnam
con tus putos marines
mercenarios de verdad
quisísteis masacrar un pueblo
que ansiaba libertad.

Rambo matando a niños
saqueando los poblados
matando campesinos
que luchaban sin parar
pero no os comísteis nada
ni en Corea ni en Vietnam

Luego en Latinoamerica
liasteis el mogollón
pero allí estaban Guevara
la guerrilla os jodió
Sandino en Nicaragua
Farabundo en el Salvador

Provocásteisa Gadafi
apoyais a Israel
para joder a Palestina
y joder a la OLP
la intifada no se rinde
frente al nuevo orden mundial.

Castellà
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tot explota pel cap o per la pota

Tot explota pel cap o per la pota.

Ja no ens alimenten molles.
Ja volem el pa sencer.
Vostra raó es va desfent.
La nostra és força creixent.
Les molles volen al vent.

Diuen: Si no et donen, pren.
No és de lladres dir: Amén.
Quan la suor del que fem,
no l´eixuga el que rebem.
Mullant d´or al qui ens la pren.

Es qüestió de saber clar
fins quan hem de treballar.
Pel sou que ens fan guanyar.
Llavors ja podrem jutjar
el que vol dir explotar.

Conscients de l´explotació,
no hi haurà més solució
que aprofitar l´ocasió.
I alló que es diu, amb passió.
Fer valer nostra raó,
perquè...
ja no ens alimenten molles.
Ja volem el pa sencer.
Vostra raó es va desfent.
La nostra és força creixent.
Les molles volen al vent.

Català

Ulls

Ulls de rabia relexen la seva cara, que ja no
tenen por, que ja n´estan molt farts,que ja
no tenen temps i no poden esperar, amb
paraules ningu trenca el capital els ulls ho
saben be: l´odia ha començat. Ulls que veuen
el seu poble aixafat, ulls que veuen el seu
sexe femeni, el sexe oprimit per un collons
imperatius d´un sistema que et diu: " El teu
lloc esta a la cuina on tens ous, plats, farina,
nevera, cullera, gots, aiguera, el nedo te
caguera, el petit te moquera i tu li treus la
merda amb les teves mans, el teu servei es
el de procrear, el de alimentar i despres
educar als nens que heredaran la seva
propietat. Ulls que veuen l´odi d´una classe
obrera llançar-se amb força contra la
patronal que explota, humilia i es queda amb
la plusvalia i s´enriqueix pel morro
augmentant el capital, ulls que veuen la
miseria del seu poble, Espanya ens ha invait
i diu qui mana aqui, ens deneguen la
autodeterminacio i aquests ulls diuen que
som una nacio.
Es veu la lluita de pobles contra imperis, es
veu la lluita d´obrers contra patrons, es veu
la lluita de dones contra el masclisme es veu
la lluita per trencar amb el capital. Son els
ulls d´una dona encaputxada, sols els ulls es
veuen de la seva cara.
Dona que te una pistola a les mans, dona que
te un poli al davant, ulls buits d´un poli que
es miren uns ulls, ulls plens de força, ulls
plens d´orgull, poli que cau amb el cap
rebentat, amb ell no s´acaba, amb ell s´ha
començat!

Català

USA=KKK

Ja no ets un esclau dels camps de cotó
però estàs reprimit per sols el teu color
ja no hi ha racisme, hi ha democràcia i llibertat
però segueix la violència de la policia i KKK

odio l´home blanc
odio l´opressor
odio l´oncle Sam
odio l´oncle Tom
utilitza la violència contra els racistes blancs

Agafen un germà i el vesteixen de senyor
perquè us mengi el cap amb amor per la nació
us ha tret dels camps i us ha portat al carreró
on no hi ha treball, sols misèria i marginació

odio l´home blanc
odio l´opressor
odio l´oncle Sam
odio l´oncle Tom
utilitza la violència contra els racistes blancs

Encara que sigui blanc, negre és el meu color
blanc és el color del feixista i opressor
si hi ha algo més gran que l´amor a la llibertat
és l´odi a qui te la treu.

odio l´home blanc
odio l´opressor
odio l´oncle Sam
odio l´oncle Tom
utilitza la violència contra els racistes blancs

Català

va com va

Va com va

A tu t´emprenya molt, que jo et tingui mania.
Va com va.
A mi m´emprenya molt, que tu vagis fent cria.
Va com va.
A tu t´han dit preciós, a mi m´han dit: Tu calla.
Va com va.
I jo no vull callar mentre tu tens la tralla.
Va com va.
A tu t´han dibuixat i jo trenque la ploma.
Va com va.
A mi m´han fet ple d´odi, a tu t´han fet de goma.
Va com va.
A tu t´han dat l´herència, a mi m´han dat la vida.
Va com va.
A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida.
Va com va.
Si jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou.
Va com va.
I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou.
Va com va.
Si jo ja m´he cansat d´anar vivint dient
el va com va,
pensa que sols diré fins que més no podré:
Va com vull. Com volem

Català
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Vè centenari, però de què?

Espanyol conqueridor
implantant-se per la cara
explotant el terreny
per fer-se amb tota la plata
imposant la religió
defensant-se amb les armes
imposant una cultura
tot a base de tortures

Però la història no ha canviat
després d´aquests 500 anys
l´armada invencible és
el nou ordre mundial
Però la històtia no ha canviat
després d´aquests 500 anys
les espècies son
coca-cola i nuclears

Encara hi ha gent que lluita
per la seva llibertat
moren tancats en reserves
o en barris marginals
volen la seva cultura
una llengua i uns costums
però l´home blanc ataca
amb la societat de consum.

Tots els pobles oprimits exigim la llibertat
la nostra destral de guerra ara hem de desterrar
contra el capitalisme, contra el racisme blanc
la nostra destral de guerra en clavar-la al teu cap.

Català

VIOLACIÓ DE DRETS

PER TOTS/ES VOSTÈS
UNA ALRTA HISTÒRIA
DEL MASCLISME
REPRESENTA UNA NOIA
QUE SURT UNA ESTONA
DE FESTA TROBA EL MATEIX DE SEMPRE
I TORNA A CASA AGIBIADA
I A LA CANTONADA D´UN CARRERÓ
SUR UN MACHO IBERICAO
ESPANYOL
MOLTA FORÇA I POC CERVELL
I A LA BRAGUETA
GANES DE SEXE
ELLA VA SER LA SEVA PROVOCACIÓ
DAVANT EL JUTJAT AIXI HO VA AL·LEGAR
AQUELLES MINI FALDILLES
EL TORNAVEN BOIG
LLAVORS ELL VA COMETRE...
LA VIOLACIO!
NOIA LLESTA I MOLT MACA
PERO TOTA LA VIDA
VA SER HUMILIADA
VÍCTIMA D´UN MASCLISTA CABRÓ
PERÒ COM ELL ENCARA
EN QUEDEN UN MUNT
ARRIVAR A CASA
I A DESCANSAR I A LA CUINA
 LA DONA A PRINGAR
I EN EL LLIT HAVER D´AGUANTAR
SER VIOLADA I HAVER DE CALLAR
ELLA VA SER
LA SEVA PROVOCACIO
DAVANT EL JUTJAT
AIXI HO VA AL·LEGAR
UN ANY DINS EL TALEGO
VA ESTAR I AL CARRE...

Català

 ELL TORNA A VIOLAR!
VET AQUI UN GOS,
VET AQUI UN GAT,
PERÒ AQUET CONTE
NO S´HA ACABAT.

Violacion de derechos

Esto es una chavala
que sale un rato de marcha
ve el panorama de siempre
y vuelve a casa agobiada
en la esquina de un callejón
sale un macho ibérico español
mucha fuerza. poco cerebro
y en el paquete muchas ganas de
sexo.

Ella fue su provocación
ante el jurado así lo alegó
esas minifaldas le volvían loco
y tuvo que cometer la violación.

Chica lista y muy guapa
toda su vida estuvo humillada
víctima de un machista cabrón
pero como él existen un montón
llegar a casa y descansar
y en la cocina la mujer a pringar
y en la cama tendrá que aguantar
ser violada y tener que callar.

Castellà

Independentistes

assessins

Fa uns anys naltres teniem rei
ara els malparits espanyols
ens ho han pres tot
la partida i la vida

Han assessinat milers de catalans
i aixo no es pot perdonar
han matat milers de catalans
i aixo no es pot pagar!

ells haurien d´aver acceptat les regles del joc:
aixo petit es meu
i lo gran teu

Han assessinat milers de catalans
i aixo no es pot perdonar
han matat milers de catalans
i aixo no es pot pagar!

nomes hi ha una via
per on passa el tren
ha arrivat el dia
d´anar cap a linfern!
o tornar a començar!

Han assessinat milers de catalans
i aixo no es pot perdonar
han matat milers de catalans
i aixo no es pot pagar!
(x3)

Català
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Cantant ana mesones
Musical: Ana mesones
Escrita per: Ana Mesones

Entalto - Mallacán

Aragonès.

Obrero y campesín:
asinas ye o nuestro pueblo.
Con o mallo y o falzín
treballa iste duro suelo.

Suelo mullau por glarimas
de sieglos de rebaxadas.
Prou de ploriconiar!
Cal prenzipiar á luitar!

Y entalto lo pueblo! Y entalto Aragón!
Entalto la luita y a reboluzión!
Entalto lo pueblo y entalto Aragón!
Entalto la luita y a reboluzión!

Compañers y compañeras,
a rasmia entró n´os nuestros cuerpos.
Cal crebar ixas banderas
que afogan os nuestros esmos.
Esmos que encara son bibos
contra o silenzio de fierro.
Ya i plega la nuestra ora
ta fer l´esdebenidero.

Y entalto lo pueblo! Y entalto Aragón!
Entalto la luita y a reboluzión!
Entalto lo pueblo y entalto Aragón!
Entalto la luita y a reboluzión!

Mallacán

-------------------------------------

Català.

Obrer i pagès: així és lo nostre poble.
Amb lo mall i la falç treballa esta terra dura.

Terra mullada per llàgrimes de segles d´humiliacions.
Prou de fer lo ploricó! Cal començar a lluitar!

I amunt lo poble! Amunt Aragó!
Amunt la lluita i la revolució!
Amunt lo poble i amunt Aragó!
Amunt la lluita i la revolució!

Companys i companyes, la ràbia ens ha entrat als cossos.
Cal trencar en eixes banderes que ens ofeguen los sentits.
Sentits que encara son vius contra el silenci de ferro.
Ja arriba la nostra hora de fer-nos un futur.

Mallacán

Català

FUM.FUM,FUM (DE L´ESTATUT)

AL 29 DE SETEMBRE, FUM, FUM, FUM
AL 29 DE SETEMBRE, FUM, FUM, FUM
HA NASCUT UN “ESTATUT”
AI QUE PELUT, AI QUE PELUT
FILL DE LA CATALANIA
ES PER LA CIUTADANIA, FUM, FUM, FUM.

Català

ALLÀ A LA CASTELLANIA, FUM, FUM, FUM
ALLÀ A LA CASTELLANIA, FUM, FUM, FUM
S’ESVALOTA EL PERSONAL
DEU MEU, QUIN MAL
DEU MEU, QUIN MAL
ENS FOTRAN MOLT LA TABARRA
NO PODREM MONTAR CAP FARRA, FUM, FUM, FUM.

FAREM FESTA I DE LA GROSSA, FUM, FUM, FUM
FAREM FESTA I DE LA GROSSA, FUM, FUM, FUM
FAGI FRED, FAGI CALOR
SERÀ EL MILLOR, SERÀ EL MILLOR
CUIDEM LA NOSTRA CULTURA
QUE LA TERRA ENS COSTA DURA, FUM, FUM, FUM.

Independència

Espanya és una puta merda,
aznar és un fexista
i io kom a bon catala sok independentista

Ia nestem fins als kullons
dakets putos faxes ia nestem fins als kullons k ns diguin espanyols

Agafa el fusell català
i anem kap a la guerra
i axo k ns diguin espanyols es una puta merda

Ia nestem...

Som sis milions de katalans
i 4 fills de puta
anem al centre de madrid
i kridem KATALUNYA

Català

independentista

Espanya es una puta merda,
el rei es un feixista,
i jo com un bon català
soc independentista

JA N´ESTEM FINS ALS CULLONS
D´AQUESTS PUTOS FACHES
JA N´ESTEM FINS ALS CULLONS
QUE ENS DIGUIN ESPANYOLS

Agafa el fusell català,
i veste´n a la guerra
que això de formar part d´Espanya
es una puta merda

JA N´ESTEM FINS ALS CULLONS...

Català

Jo soc independentista

La reina és una mala p__a,
el rei ésuna cabró ,
jo soc independentista i
l aznar es una feixista
ja n estem fins els collons
d aquests p__os  fatxes
ja n estem fins els collons
de que ens diguin espanyols!!!

Català
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volem països catalans

No volem ser una regió d´Espanya,
No volem ser països ocupats.
volem, volem, volem, volem la independènciavolem, volem, volem, volem, països catalans

Català

Infantil

Ai nena que et tocaré el cul

-Ai nena que et tocaré el cul!
-calla dimoni, calla dimoni!
-Ai nena que et tocaré el cul!
-calla dimoni que jo no vull!

-Ai nena que te´l tocaré!
-calla dimoni, calla dimoni!
-Ai nena que te´l tocaré!
-calla dimoni, que no voldré!

-Ai nena que te l´he tocat!
-calla dimoni, calla dimoni!
-Ai nena que te l´he tocat!
-calla dimoni, que m´ha agradat!

Català

AIXÍ FAN ELS TITELLES

AIXÍ FAN ELS TITELLES
Així fan, fan, fan, els petits bonics titelles,

així fan, fan , fan, tres voltetes i se’n van.

-Tot picant de mans, els petits bonics titelles,

tot picant de mans els titelles es fan grans.

-Aixecant el dit,  els petits bonics titelles,

aixecant el dit  tots plegats s’han agupit.

-Sobre el prat florit,  els petits bonics titelles,

sobre el prat florit,  un a un s’han adormit

Català

Bim bom

Bim Bom
les campanes de Salom
tocant a festa i fan
Bim Bom.

Català

Cargol treu banya

Cargol treu banya puja a la muntanya,
cargol treu vi puja al montanyí

(o cargol bové jo també vindré)

Català

cargol treu banya

Cargol treu banya, puja a la muntanya
Cargol vobén, jo també vindré

Català

Dalt del cotxe

Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els casacabells.

Trenta,quaranta,ametlla amarganta, pinyol madur, vés-te´n tu.

Si tu te´n vas, nero, nero,nero.
Si tu te´n vas,nero,nero nas.

Català

Deu pometes

Deu pometes té el pomer
de deu una, de deu una.
Deu pometes té el pomer
de deu una ja en caigué

Si mireu el vent d’on ve
veureu el pomer com dansa
Si mireu el vent d’on ve
veureu com dansa el pomer

Català

El gall i la gallina

El gall i la gallina estan en el balcó, la gallina esta dormida i el gall li fa un petó. Ai, dolent
que dirà la gent?
Que diguin el que vulguin que jo ja estic content!

Català

el lleó no em fa por

el lleó no em fa por
pam i pipa, pam i pipa.
el lleó no em fa por
perque sóc bon caçador.

al matí vui sortir
pam i pipa, pam i pipa.
al matí vui sortir a caçar-lo sota un pi.

en un prat l´he trobat
pam i pipa, pam i pipa.
en un prat l´he trobat
i el lleó m´ha mossegat!!!

Català

El monstre de Banyoles

Ens ho diu la història d´un vell poble     lam rem
on hi havitava un monstre fa molts anys     Mi lam
diuen que treia foc per les orelles         rem
per la boca, pel nas i pels queixals        Mi lam

És el mon, mon

Català
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el monstre de banyoles                      sim
que men, men men                            Mi
que menjava persones                         La
(oh i tant)                                 Mi
És el mon mon                               La
el monstre de Banyoles                      sim
una per dia sense fer terrebastall          Mi La

Com veureu, tenia tanta gana
que s´empassava els bous de tres en tres
i els cavallers que amb ell volien brega
sel´s empassava com qui no menja res.

I la gent de tota la contrada
un pacte amb gràcia amb ell varen signar
donant-li cols, patates i albergínies
perque aquell monstre es tornes vegeterià.

El pop i la petxina

el llop i la petxina i la sardina van
nadant nadant cap a la meda gran!
perseguits rapidament
per el tauroooo,
poropopooooo
per el tauroooo,
poropopoooo.

Català

els colors

groc
groc groc groc
es el vestit que porto
groc groc groc
es tot el que jo tinc
perque m´agrada el groc de la truita
i el meu amic es un cuiner

blau
blau blau blau
es el vestit que portu
blau blau blau
es tot el que jo tinc
perque m´agrada el blau de les ones
i el meu amic es un mariner

verd
verd verd verd
es el vestit que porto
verd verd verd es tot el que jo tinc
perque m´agrada el verd de les fulles
i el meu amic es un jardiner

vermell
vermell vermell vermell
es el vestit que porto
vermell vermell vermell
es tot el que jo tinc
perque m´agrada el vermell de la flama
i el meu amic es un bomber

Català

Els contes

Els contes
(Lletra i música: Lluís Gili)

Els contes estan plens d’aventures i éssers màgics.
De somnis, d’il•lusions, de relats que són fantàstics.

Català

Hi ha pirates amb espases,
hi ha gegants més grans que un pi,
Cavallers molt valerosos,
Hi ha monstres pegant crits.
Hi ha bruixes fent beuratges,
hi ha dracs que escupen foc,
Hi ha mil i un personatges.
Cadascú hi troba el seu lloc.

if  you happy

if you´re happy happy happy
clap your hands
(dos aplaudiments)
if you´re happy happy happy
clap your hands
(dos aplaudiments)
if you´re happy happy happy
if you´re happy happy happy
if you´re happy happy happy
clap your hands
(dos aplaudiments)

Anglès

La bruixa Maruixa

La bruixa Maruixa
(Lletra i música: Lluís Gili)

La bruixa Maruixa
ha perdut les dents
i la gent li diu:
- Ja no podràs menjar!.
- Més igual! M’és igual!.
Així no em cansaré tant.

La bruixa Maruixa
ha perdut els peus
i la gent li diu:
- No podràs caminar
M’és igual ...

La bruixa Maruixa
ha perdut la llengua
i la gent li diu:
- Ja no podràs xerrar!
M’és igual ...

La bruixa Maruixa
Ha perdut el cul
i la gent li diu:
- Ja no podràs fer pets
M’és igual ...

La bruixa Maruixa
ha perdut el cap
i la gent li diu:
- Ja no podràs pensar
M’és igual ...

Català

La cançó de la felicitat

Si estàs trist i et manca l’alegria,
vinga, fes fora la malenconia,
vine amb mi, t’ensenyaré
la cançó de la felicitat

Bat les aletes, mou les antenes,
dóna’m les dues potetes,
vola per aquí i vola per allà
la cançó de la felicitat.

Català
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la cançó dels raiers

la re Del fons de la nit se sent la veu forta que crida.
la re Més enllà del riu s´espera la nostra visita
SOL la Portem el color;portem la vida escrita als ulls
SOL la La veu de l´incomformisme
SOL la Pujarem muntanyes i guanyarem el cim
SOL FA MI la Res no ens atura`ra res no ens aturarà
DO SOL quan miro amunt i veig els teus ulls clars,
la mi enyoro rialles al voltant del llum de gas
FA DO Tornant cap a casa mai no oblidarem,
FA DO Les millors històries d´aquest campament
      Cada nou camí i cada bosc ens fa més lliures.
      Lluny a l´horitzó podem veure la nostra fita
      Res no ens aturarà res no ens farà parar en
      sec;el somni ens manté desperts.
      La lluita continua mai no renunciarem a la
      LLIBERTAT!!!!!!!!
FA DO Quan jo sigui gran sempre recordaré
FA SOL DO la la meva unitat:la unitat de RAIERS!!!!
      I ara que per fi comença a fer-me cas,
      Quan sento la teva veu que repeteix:
      -Vinga,Raiers, veniu ara mateix!
      Però tranqui colega en el fons em caus bé,
      a cadascú li toca fer un paper.
      Quan jo sigui gran sempre recordaré
      aquesta unitat i els meus caps també.

Català

La coqueta de sucre

Qui la ballarà, la coqueta de sucre,
qui la ballarà cinc sous haurà.

Jo la ballaré, la coqueta de sucre,
jo la ballaré i cinc sous haure.

Balli-la vostè, senyora Marieta,
balli-la vostè que balla bé.

Jo la'n vull ballar, la coqueta de sucre,
jo la'n vull ballar, que en sé ballar

Català

La gallina ponicana

La gallina ponicana
pon deu ous cada setmana
pon, i un; pon, i dos;
pon, i tres; pon, i quatre;
pon, i cinc; pon, i sis;
pon, i set; pon, i vuit;
pon, i nou; pon, i deu.
La gallina de la seu
diu que amaguis aquest peu.

Català

La lluna la pruna

La lluna, la pruna,
vestida de dol;
el pare la crida,
la mare la vol.

Altres textos que poden aplicar-se a les mateixes melodies.

Minyona bonica
se'n va amb el coixins;
sa mare lapega
davant dels fradins.

La noia petita
remena els coixins;
sa mare la renya
davant del fadrins.

La lluna, la pruna
i el sol mariner;
son pare la crida,
sa mare també.

Català

La sardana de l'avellana

La sardana de l'avellana
pica de peus i balla de gana.
La sardana de Ripoll
mata la puça i deixa el poll.

Català

LA TORTUGA BALLARUGA

LA TORTUGA BALLARUGA
 Un, dos i tres,
la tortuga, la tortuga,
Un, dos i tres,
la tortuga ja no hi és.
Mireu com balla,
la tortuga ballaruga ballarà. (2)

Català

L´avi mariner

Do      lam rem           Sol
Tinc un avi amb la barba blanca
    Do      lam
i una pipa encesa
rem             Sol
que tan sols fa fum,
     Do        lam      rem   Sol
que m´explica contes de naus perdudes
    Do       lam   rem   Sol
enmig de les ones. Que estima sols
     Do     lam      rem      Sol
als peixos, aigües, doncs ha viscut sempre
       Do       lam      rem    Sol
entre barques, platges, encara és ara un
           Do lam rem Sol
brau mariner.

Quan ell deixa el port,
inflades ja les veles
per llençar-se a la mar,
diu adéu als peixos, no temeu,
ja sabeu que jo no us faré mai cap mal
i si em seguiu podrem cantar tot seguint
el ritme de les ones del mar.

Català
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Tinc un avi....

Quan la barca descansa
surant en les aigües
per les què ha lliscat,
l´avi es tomba a proa,
cara al cel, pensant en a llarga estona
en tot el que ha viscut.
És feliç somniant que està en un món
on tot és senzill, com les ones del mar.

l´elefant

L´ ELEFANT
Mireu allà a dalt
sota els estels que hi ha
és un gros animal
que amb bicicleta va.
És un elefant
i doncs que us penseu?
Té una cua al darrera
i una trompa al davant,
és un ELEFANT.

Català

L´esquirol

Plim, plim, plim, plim
salta l´esquirol.

Plim, plim, plim, plim
puja dalt del tronc.

Plim, plim, plim, plim
agafa una pinya.

Plim, plim, plim, plim
i se la menja tot sol!

Català

l´udol dels llops

Del cor de la jungla espessa, Lam Do
sentirem udolar els llops,    Sol Lam
que faran consell de roca,    Sol Do
quan arribi la foscor.        Mi7 Lam

Des del dilluins al divendres,
ells esperen amb delit,
que arribi el cap de setmana
per trobar-se amb els amics.
vénen de totes les terres,
amb ganes de diversió,
travessant rius valls i serres,
per conviure a Mogollops.

Cal que ningú se n´oblidi
que un llop no estarà mai sol,
per això cada mil llunes,
es retroba el gran estol.

Juguen, riuen, salten, ballen,
criden, corren fan cançons,
porten la gresca a les venes,
són l´enveja de tothom.

Juguen, riuen, salten, ballen,
criden, corren fan cançons,
des de tot arreu els senten,

Català

quan fort criden MOGOLLOPS!!

marieta vola, vola

marieta vola vola
tu que portes camisola
si m´ensenyes el cami del cel
et donaré pa i mel

Català

Papa, hem de parlar

MI        SOL      MI
Mira papa hem de parlar
MI        SOL      MI
jo estic farta d´estudiar
MI        SOL      MI
i he pensat que si hem deixeu
MI        SOL     MI
m´escaparia d´amagat
LA                  SOL
però m´has de donar diners
LA                  SOL
perquè vull viure a Cadaqués
LA        SOL           SI
en una caseta molt a la vora del mar

Quan m´estigui a Cadaqués
el dilluns no faré res
els dimarts jugaré a la play
i els dimecres i els dijous
m´estaré prenent el sol
a la platja o en un bar
llegint Harry Potters amb una coca-cola a la mà

DO#m                       LA
Però per no donar-vos un disgust
només si us ve de gust
SOL                       SI
els caps de setmana els podríem passar junts
DO#m                      LA
viuré en una casa sensacional
molt a prop d´un hostal
SOL                             SI
amb habitacions amb unes vistes fenomenals

Vull aprendre a parlar anglés
l´àrab, l´indi i el francés
vull donar la volta al món
en un globus ple de mitjons
vull fer coses diferents
i conèixer molta gent
jo amb un bon sou i un cotxe familiar
no en tindré prou.

Català

Pastoret de la muntanya

Pastoret d´on vens?
de la muntanya,de la muntanya.
Pastoret d´on vens?
de la muntanya de veure el temps.

I quin temps hi fa?
plou i neva,plou i neva

I quin temps hi fa
plou i neva i nevarà

Català
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Pedra pedreta

Pedra pedreta ben rodoneta
tirolirola tiroliroleta.

Català

Pere de la Cullera

En Pere de la cullera
se´n va anar a la processó
es va cagar a les calces
ai mare, quina pudor!!!

Català

Quinze son quinze

Quinze són quinze,
quinze, quinze, quinze,
quinze són quinze,
quinze, quinze són.

Català

Roda, roda, baldirona,

Roda, roda, baldirona,
perquè surti ben rodona,
ben rodona i saltirona.

Català

Sol solet

Sol solet vine´m a veure vine´m a veure,
sol solet vine´m a veure que tenc fred.
Si tens fred poset la capa poset la capa,
si tens fred poset la capa i el barret.

Català

Tres i tres

TRES I TRES
Tres i tres i tres fa nou 	LA
nou i tres fan dotze ( bis )
dotze i tretze vint-i-cinc 	MI LA
ai! ves qui ho diria ( bis )

Català

Un bon pagès

Un bon pagès, en fa de cos
s´eixuga el cul, amb un terrós

El terrós era mullat
i tot el cul empastifat

Català

Un tren petitó

Un tren petitó
que camina que camina
un tren petitó
que camina sense por.

Qui hi vulgui pujar
que s´afanyi que s´afanyi
qui hi vulgui pujar
que s´afanyi que se´n va.

Català

wimoweh

Wimowh o wimoweh, Do
O Wimowh o wimoweh, Fa
O Wimowh o wimoweh, Do
O Wimowh o wimoweh, Sol
A la jungla, Do
Terrible jungla, Fa
Dorm el gran cap Do
“El lleó” Sol I els homes, Do
D’avui esperen Fa
Que s’alci fort Do
“El lleó” Sol
Wimowh o wimoweh

Català

Infantils en anglès

Bingo

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap)-I-N-G-O!
(Clap)-I-N-G-O!
(Clap)-I-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap)-N-G-O!
(Clap, clap)-N-G-O!
(Clap, clap)-N-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap)-G-O!
(Clap, clap, clap)-G-O!
(Clap, clap, clap)-G-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap, clap)-O!
(Clap, clap, clap, clap)-O!
(Clap, clap, clap, clap)-O!
And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,

Anglès
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And Bingo was his name-o.
(Clap, clap, clap, clap, clap)
(Clap, clap, clap, clap, clap)
(Clap, clap, clap, clap, clap)
And Bingo was his name-o!

O Susanna

Written By: Stephen Foster
Copyright Unknown

I came from Alabama
With my banjo on my knee,
I'm goin' to Louisiana
My true love for to see;
It rained all night the day I left,
The weather it was dry;
The sun so hot I froze to death;
Susanna, don't you cry.

O, Susanna,
O, don't you cry for me,
I've come from Alabama
With my banjo on my knee.
O, Susanna,
O, don't you cry for me,
'Cause I've goin' to Louisiana,
My true love for to see.

I had a dream the other night
When ev'rything was still;
I thought I saw Susanna
A-comin' down the hill;
The buckwheat cake was in her mouth,
The tear was in her eye;
Says I, I'm comin' from the south,
Susanna, don't you cry.

O, Susanna,
O, don't you cry for me,
I've come from Alabama
With my banjo on my knee.
O, Susanna,
O, don't you cry for me,
'Cause I've goin' to Louisiana,
My true love for to see.

I soon will be in New Orleans,
And then I'll look around,
And when I find Susanna
I'll fall upon the ground.
And if I do not find her,
Then I will surely die,
And when I'm dead and buried,
Susanna, don't you cry.

O, Susanna,
O, don't you cry for me,
I've come from Alabama
With my banjo on my knee.
O, Susanna,
O, don't you cry for me,
'Cause I've goin' to Louisiana,
My true love for to see.

Anglès

One man went to mow

One man went to mow,
Went to mow a meadow,
One man and his dog,
Went to mow a meadow

Anglès

Two men went to mow,
Went to mow a meadow,
Two men, one man and his dog,
Went to mow a meadow

Three men went to mow,
Went to mow a meadow,
Three men, two men, one man and his dog,
Went to mow a meadow

Four men went to mow,
Went to mow a meadow,
Four men, three men, two men, one man and his dog,
Went to mow a meadow
Went to mow a meadow

One, two, three, four, five

One, two, three, four, five
Once I caught a fish alive
Six, seven, eight, nine, ten
Then I let it go again
Why did you let it go?
Because it bit my finger so
Which finger did it bite?
This little finger on my right

Anglès

Yankee Doodle

Yankee Doodle went to town
A-riding on a pony
Stuck a feather in his hat
And called it macaroni.
Yankee Doodle, keep it up
Yankee Doodle dandy
Mind the music and the step
And with the girls be handy.

Father and I went down to camp
Along with Captain Gooding
And there we saw the men and boys
As thick as hasty pudding.
Yankee Doodle, keep it up
Yankee Doodle dandy
Mind the music and the step
And with the girls be handy

There was Captain Washington
Upon a slapping stallion
A-giving orders to his men
I guess there was a million.
Yankee Doodle, keep it up
Yankee Doodle dandy
Mind the music and the step
And with the girls be handy

Yankee Doodle is a tune
That comes in mighty handy,
The enemies all run away,
At Yankee Doodle Dandy!
Yankee Doodle, keep it up
Yankee Doodle dandy
Mind the music and the step
And with the girls be handy

Anglès
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2 minutes to midnight

 2 minutes to midnight
Kill for gain or shoot to maim

But we don´t need a reason

The Golden Goose is on the loose

And never out of season.

Blackened pride still burns inside

This shell of bloody treason

Here´s my gun for a barrel of fun

For the love of living death.

The killer´s breed or the Demon´s seed,

The glamour, the fortune, the pain,

Go to war again, blood is freedom´s stain,

Don´t you pray for my soul anymore.

2 minutes to midnight,

The hands that threaten doom.

2 minutes to midnight,

To kill the unborn in the womb.

The blind men shout let the creatures out

We´ll show the unbelievers,

The Napalm screams of human flames

Of a prime time Belsen feast...YEAH!

As the reasons for the carnage cut their meat

and lick the gravy,

We oil the jaws of the war machine

and feed it with our babies.

The killer´s breed or the Demon´s seed,

The glamour, the fortune, the pain,

Go to war again, blood is freedom´s stain,

Don´t you pray for my soul anymore.

2 minutes to midnight,

The hands that threaten doom.

2 minutes to midnight,

Anglès

To kill the unborn in the womb.

The body bags and little rags of children

torn in two,

And the jellied brains of those who remain

to put the finger right on you

As the madmen play on words and make us all

dance to their song,

To the tune of starving millions

to make a better kind of gun.

The killer´s breed or the Demon´s seed,

The glamour, the fortune, the pain,

Go to war again, blood is freedom´s stain,

Don´t you pray for my soul anymore.

2 minutes to midnight,

The hands that threaten doom.

2 minutes to midnight,

To kill the unborn in the womb.

Midnight...all night...

22 acia avenue

the continuing saga of Charlotte the Harlot)
(Harris/Smith)

If you´re feeling down depressed and lonely
I know a place where we can go
22 Acacia Avenue meet a lady that I know
So if you´re looking for a good time
And you´re prepared to pay the price
Fifteen quid is all she asks for
Everybody´s got their vice

If you´re waiting for a long time for the rest to do their piece
You can tell her that you know me and you might even get it free
So any time you´re down the East End don´t you hesitate to go
You can take my honest word for it she´ll teach you more than you can know

Charlotte can´t you get out from all this madness
Can´t you see it only brings you sadness
When you entertain your men don´t know the risk of getting disease

Some day when you´re reaching the age of forty
I bet you´ll regret the days when you were laying
Nobody then will want to know
You won´t have any beautiful wares to show any more

22, the avenue that´s the place where we all go
You will find it´s warm inside the red light´s burning bright tonight

Charlotte isn´t it time you stopped this mad life
Don´t you ever think about the bad times

Anglès
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Why do you have to live this way
Do you enjoy your lay or is it the pay

Sometimes when your strolling down the avenue
The way you walk it make men think of having you
When you´re walking down the street
Everybody stops and turns to stare at you

Beat her mistreat her do anything that you please
Bite her excite her make her get down on her knees
Abuse her misuse her she can take all that you´ve got
Caress her molest her she always does what you want

You´re running away don´t you know what you´re doing
Can´t you see it´ll lead you to ruin
Charlotte you´ve taken your life and you´ve thrown it away
You believe that because what you´re earning
Your life´s good don´t you know that you´re hurting
All the people that love you don´t cast them aside
All the men that are constantly drooling
It´s no life for you stop all that screwing
You´re packing your bags and you´re coming with me

another life

Steve Harris)

As I lay here lying on my bed
sweet voices come into my head.
Oh what it is, I wanna know
please won´t you tell me it´s got to go.
There´s a feeling that´s inside me
telling me to get away.
But I´m so tired of living
I might as well end today.

* Repeat twice *

Anglès

Brave new world

Dying swans twisted wings, beauty not needed here
Lost my love, lost my life, in this garden of fear
I have seen many things, in a lifetime alone
Mother love is no more, bring this savage back home

Wilderness house of pain, makes no sense of it all
Close this mind dull this brain, Messiah before his fall
What you see is not real, those who know will not tell
All is lost sold your souls to this brave new world

A brave new world, in a brave new world
A brave new world, in a brave new world
In a brave new world, a brave new world
In a brave new world, a brave new world

Dragon kings dying queens, where is salvation now
Lost my life lost my dreams, rip the bones from my flesh
Silent screams laughing here, dying to tell you the truth
You are planned and you are damned in this brave new world

A brave new world, in a brave new world
A brave new world, in a brave new world
In a brave new world, a brave new world
In a brave new world, a brave new world

Anglès

A brave new world, in a brave new world
A brave new world, in a brave new world
In a brave new world, a brave new world
In a brave new world, a brave new world

Dying swans twisted wings, bring this savage back home

Brave New World

Dying Swans twisted wings
Beauty not needed here
Lost my love, lost my life
In this garden of fear
I have seen many things
In a lifetime alone
Mother love is no more
Bring this savage back home

Wilderness house of pain
Make no sense of it all
Close this mind dull this brain
Messiah before his fall
What you see is not real
Those who know will not tell
All is lost sold your soul
In this brave new world

A brave new world
In a brave new world
A brave new world
In a brave new world

Dragon Kings Dying Queens
Where is salvation now
Lost my life lost my dreams
Rip the bones from my flesh
Silent screams laughing here
Dying to tell you the truth
You are planned you are damned
In this brave new world

A brae new world...

Anglès

Dance of death

Let me tell you a story to chill the bones
about a things that I saw
One night wandering in the everglades
I´d one drink but no more

I was rambling, enjoying the bright moonlight
Gazing up at the stars
Not aware of a presence so near to me
Watching my every move

Feeling scared and I fell to my knees
As something rushed me from the trees
Took me to an unholy place
And that is where I fell from grace

Then they summoned me over to join in with them
To the dance of the dead
In to the circle of fire I followed them
In to the middle I was led

As if time had stopped still I was numb with fear
But still I wanted to go
And the blaze of the fire did no hurt upon me
As I walked onto the coals

And I felt I was in a trance
And my spirit was lifted from me
And if only someone had the chance

Anglès
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To witness what happened to me

And I danced and I pranced and I sang with them
All had death in their eyes
Lifeless figures they were undead all of them
They had ascended from hell

As I danced with the dead
my free spirit was laughing and howling down at me
Below my undead body just danced the circle of dead

Until the time came to reunite us both
My spirit came back down to me
I didn´t know if I was alive or dead
As the others all joined in with me

By luck then a skirmish started
And took the attention away from me
When they took their gaze from me
Was the moment that I fled

I ran like hell faster than the wind
But behind I did not glance
One thing that I did not dare
Was to look just straight ahead

When you know that your time has come around
You know you´ll be prepared for it
Say your last goodbyes to everyone
Drink and say a prayer for it

When you´re lying in your sleep, when you´re lying in your bed
And you wake from your dreams to go dancing with the dead
When you´re lying in your sleep, when you´re lying in your bed
And you wake from your dreams to go dancing with the dead

To this day I guess I´ll never know
Just why they let me go
But I´ll never go dancing no more
´Til I dance with the dead

Fear of The Dark

I am a man who walks alone
And when I´m walking a dark road
At night or strolling through the park

When the light begins to change
I sometimes feel a little strange
A little anxious when it´s dark

Fear of the dark, fear of the dark
I have a constant fear that someones always near
Fear of the dark, fear of the dark
I have a phobia that someone´s allways there

Have you run your fingers down the wall
And have you felt your neck skin crawl
When you´re searching for the light?
Sometimes when you´re scared to take a look
At the corner of the room
You´ve sensed that something´s watching you

Have you ever been alone at night
Thought you heard footsteps behind
And turned around and no one´s there?
And as you quicken up your pace
You find it hard to look again
Because you´re sure there´s someone there

Watching horror films the night before
Debating wiches and folklore

Anglès

The unkown troubles on your mind
Maybe your mind is playing tricks
You sense and suddenly eyes fix
On dancing shadows from behind

Fear of the dark, fear of the dark
I have a constant fear that someones always near
Fear of the dark, fear of the dark
I have a phobia that someone´s allways there

When I´m walking a dark road
I am a man who walkes alone

Hallowed by thy name

I’m waiting in my cold cell when the bell begins to chime
Reflecting on my past life and it doesn’t have much time
Cos at 5 o’clock they take me to the gallows pole
The sands of time for me are running low

When the priest comes to read me the last rites
I take a look through the bars at the last sights
Of a world that has gone very wrong for me

Can it be there’s some sort of error
Hard to stop the surmounting terror
Is it really the end not some crazy dream

Somebody please tell me that I’m dreaming
It’s not so easy to stop from screaming
But words escape me when I try to speak
Tears they flow but why am I crying
After all I am not afraid of dying
Don’t believe that there is never an end

As the guards march me out to the courtyard
Someone calls from a cell God be with you
If there’s a God then why has he let me die?

As I walk all my life drifts before me
And though the end is near I’m not sorry
Catch my soul cos it’s willing to fly away

Mark my words please believe my soul lives on
Please don’t worry now that I have gone
I’ve gone beyond to see the truth

When you know that your time is close at hand
Maybe then you’ll begin to understand
Life down there is just a strange illusion

Anglès

The number of the beast

I left alone, my mind was blank.
I needed time to get the memories from my mind.

What did I see, can I believe,
That What I saw last night was real
and not just a fantasy.

Just what I saw, in my old dreams,
Were they reflections of my warped mind
staring back at me.

´Cause in my dreams, it´s always there,
The evil face that twists my mind and brings
me to despair

The night was black, was no use holding bask,
´Cause I just had to see, was someone
watching me.
In the mist, dark figures move and twist, Was all this for real, or some kind of hell.
666 the number of the beast.
Hell and fire was spawned to be released.

Anglès
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Torches blazedand sacred chants were praised,
As they start to cry, hands held to the sky.
In the night, the fires burning bright,
The ritual has begun, Satan´s work is done.
666 the number of the beast.
Sacrifice is going on tonight.

This can´t go on, I must inform the law.
Can this still be real or some crazy dream.
But I feel Drawn towards the chanting hordes,
They seem to mesmerize....can´t avoid their eyes.
666 the number of the beast.
666 the one for you and me.
I´m coming back, I will return,
And I´ll possess your body and I´ll make you burn.
I have the fire, I have the force.
I have the power to make my evil take it´s course.

The Wicker Man

Hand of fate is moving and the finger points to you
He knocks you to your feet and so what are you gonna do
Your tongue has frozen now you’ve got something to say
The piper at the gates of dawn is calling you his way

You watch the world exploding every single night
Dancing in the sun a newborn in the light
Say goodbye to gravity and say goodbye to death
Hello to eternity and live for every breath

Your time will come, your time will come
Your time will come, your time will come

The ferryman wants his money you ain’t going to give it back
He can push his own boat as you set up off the track
Nothing you can contemplate will ever be the same
Every second is a new spark, sets the universe aflame

You watch the world exploding every single night
Dancing in the sun a newborn in the light
Brothers and their fathers joining hands and make a chain
The shadow of the wicker man is rising up again

Your time will come, your time will come
Your time will come, your time will come

Your time will come, your time will come
Your time will come, your time will come
Your time will come, your time will come
Your time will come, your time will come

Català

Isaac, Joan

EL DESERTOR

Senyor governador
jo vos escric tres ratlles.
I no és demanar gaire
si os prego les llegiu.
Jo tinc entre els meus. dits
les ordres que m´obliguen

Català

partir prest a la guerra
dimecres a la nit.
Senyor governador
li dic que em nego a fer-la
no tinc raons ni em tenta
matar cap enemic.
I quedi clar senyor
que això no és cap ofensa
la decisió ja és presa:
jo vull ser desertor.

Després d´haver nascut
he vist morir al meu pare
germans marxar de casa
i els plors, dels meus petits.
Ma mare patí tant
que avui ja és a la tomba
i se´n riu de les bombes
i els cucs del seu voltant.
Quan era presoner
varen prendre´m la dona
varen prendre´m les hores
i el meu passat feliç.
Demà de bon matí
me n´aniré de casa
i esclafaré la porta
als nassos de l ahir.

Viuré de les almoines
que em donin mans senzilles.
D´Alcoi a la Cerdanya
diré a la bona gent:
Negueu-vos a obeir
digueu no, a les ordres
no aneu pas a la guerra.
Negueu-vos a partir.
Si s´ha de perdre sang
perdeu Senyor la vostra
feu bé el paper d´apòstol
senyor governador.
I si em feu perseguir
digueu als qui em segueixin
que no duré cap arma.
Podran tirar tranquils.

Margalida

[Rem][Sol][Do][Fa]
[Rem][Mi][Lam]
[Rem][Sol][Do][Fa]
[Rem][Mi][Lam]

[Rem]Vas mar[Sol]xar no sé [Do]on
ni els cims ni les [Mi]aus
no et saben les [Lam]passes
[Rem]vas vo[Sol]lar sense dir [Do]res
deixant-nos no[Rem]més
el cant del teu [Mi]riure

[Rem]No sé on [Sol]ets Marga[Do]lida
però el cant si t’ar[Mi]riba
pren-lo com un [Lam]bes
[Rem]crida el [Sol]nom
del [Do]teu a[Fa]mant
ban[Mi]dera negra al [Lam]cor

I potser no sabràs
que el seu cos sovint
ens creix a les venes
en llegir el seu gest
escrit en parets
que ploren la història

No sé on ets...

Català
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I amb aquest cançó
reneixi el seu crit
per camps mar i boscos
I que sigui el seu nom
com l’ombra fidel
que és nostra a tothora

No sé on ets…

Ismael Colomer

A plena nit

A plena nit camino sol, no sé pas on,
per la vall de la por en un riu de somnis,
com la lluna és incerta, així sóc jo,
dubtaré de la vida, dubtaré de la mort.

I un altre cop torno a ser aquí, en aquest món,
sense trampa ni cartró, en un pont de vidre,
com la terra és incerta, així sóc jo,
trobaré la mentida, trobaré la veritat.

És un assumpte preocupant, sempre anant amunt i avall,
i sempre caminant.
És un assumpte delirant, sempre pensant endavant,
i sempre desvariant.

I ja no tinc res més a dir, ni tampoc del meu destí.
Com l’amor és casual, així sóc jo,
dubtaré de la vida, dubtaré de la mort.

És un assumpte preocupant, sempre anant amunt i avall,
i sempre caminant.
És un assumpte delirant, sempre pensant endavant,
i sempre desvariant.

I a plena nit camino sol...

Català

Rodamón

Sota el cel del nostre món t’has trobat desemparat,
sense casa ni família ni una sola possibilitat.

Sigues fidel a la vida, no abandonis el destí que tu has triat,
sigues fort i no t’arronsis, pensa que jo estic al teu costat.

Van passant dies i nits, divagant... no puc fer més per tu!
Fas volar ocells i llences aquells dies que per tu van ser importants.

No esperis més, fes-ho per tu...

Somnis, calers i promeses, barris vells i records trencats,
carrers molls de la nostàlgia, ni una sola possibilitat.

Sigues fidel a la vida, no abandonis el destí que tu has triat,
sigues fort i no t’arronsis, pensa que jo estic al teu costat.

No esperis més, fes-ho per tu...

Català

Italianes

Bella ciao

Alla mattina, mi sono alzato
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao
Alla mattina, mi sono alzato
Io ho trovato gli invasor'.

O partigiano, portami via
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao
O partigiano, portami via
Che mi sento di morir'.

E se muoio, da partigiano
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao,
E se muoio, da partigiano
Tu mi devi seppelir'.

E seppelire la sù in montagna
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao
E seppelire la sù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior'.

E le genti che passeranno
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno che bel fior'.

Quest'è il fiore del partigiano
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao
Quest'è il fiore del partigiano
Morto per la libertà.
Quest'è il fiore del partigiano
Morto per la libertà.

-----------------------------------------------------------

Acords : carla_barroso@hotmail.com

la m
Alla mattina, mi sono alzato
                              la
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao
re m                    la m
Alla mattina, mi sono alzato
        MiM           la m
Io ho trovato gli invasor´.

Italià

El Mòn

El MÓN ( Jimmy Fontana )

NO AQUESTA NIT AMOR
NO PUC PENSAR AMB NINGÚ
HE OBERT ELS ULLS I HO MIRO
TOT AL MEU VOLTANT
I AL MEU VOLTANT GIRAVA EL MÓN
COMHA FET SEMPRE

GIRA EL MÓN I GIRA
PERL’ESPAI QUE ELS MEUS ULLS MIREN
AMB AMORS QUE AVUI COMENCEN
AMB AMORS QUE AHIR MORIEN
AMB LES PENES I ALEGRIES
D’ALTRE GENT QUE ÉS CON SÓC JO

EL MÓN
EL MÓN QUE MIRO FET SILENCI
EL MÓN QUE FA QUE JA NO PENSI

Català
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SI NO ÉS PER DIR QUE NO SÓC RES

EL MÓN VOLTA
I NI UN MOMENT POT ATURAR-SE
LA NIT HA MORT I EL SOL S’AIXECA
I UN NOU DÍA VINDRÁ

LA LA LA………..

Itoiz

Lau Teilatu

Hemen gaude
ta poztutzen naiz
ta ziur zure aita ere bai;
ta zer ondo... zelan dijua
zure bufanda txuria.

Lau teilatu gainian
ilargia erdian eta zu
goruntz begira,
zure keia eskuetan
putzara batekin... putz!
Neregana etorriko da
ta berriz izango gara
zoriontsu
edozein herriko jaixetan.

Goxo goxo
kanta egin nazu
Benitoren Maria Solt.
Negarrik ez,
txuri zaude ta malkoak
zure kolorea kentzen dute.

Lau teilatu gainian...

Felix, Felix bihar
berriz egongo gara
txanpain apur batekin;
diru gabe baina
izarrak gurekin daude,
piano baten soinuaz.

Lau teilatu gainian...

Euskera

Ja t'ho diré

A poc a poc vaig dibuixant

No sé quants eren,
però no eren molts.
Entre carrerons
intentaven fugir del món,
i sempre acabaven
entre fum i cançons.

Català

Es peus gelats trepitgen
es fred d´aquest hivern.
Es cap calent
i es vidres estellats.

Caminant per un carreró estret,
sa boira als ulls
no em deixa veure sa llum
d´un cap de cantó.
Fa fred i no puc reaccionar.
Són negres ets ulls que veig?
No sé si els tu.

Es cabells damunt s´esquena,
sa roba banyada i salada.
Ets ulls lluents
i es vidres entelats...

A poc a poc vaig dibuixant
es meu amor de blanca pell
i no em deixaré cap detall.
Ets més hermosa que mil ocells.

T´agrada pensar que es meus ulls
te llepen es pits.
Saps que t´estim
que mai no estaré amb tu.
Que cada capvespre esper
entre ombres i fum.
Que cada vespre estic
entre ombres i fum.

Així  i tot

JA T´HO DIRÉ
============

AIXÍ I TOT
----------

Sol     Re       Mim           Sim
Així i tot, cada dia es torna fosc,
Lam                       Sol
com un llagost de bot en bot,
Sol     Re       Mim         Sim
queda clar que volia córrer món,
Do                            Sol
de camp en camp, de brot en brot.
Sol         Re   Mim           Sim
De tant en tant s´oratge de la mar
Lam          Sol
li feia recordar.
Sol        Re        Mim             Sim
Va fer un alè, es va jeure davall un pi,
Do
cada pinyó era un desig.

Sol           Re  Mim           Sim
Així i tot va bé, així i tot va bé, així.
Sol           Re  Mim           Sim
Així i tot va bé, així i tot va bé, així.

Sol     Re  Mim
Va germinar sa llavor
             Sim
que es va sembrar.
Lam                     Sol
Serà es febrer com cada any
Sol      Re    Mim                  Sim
com una llum, com un estel a l´horitzó,
Do
com cada nit a sa tardor,
Sol          Re
com un arbre desfullar
       Mim           Sim
davant sa fredor del món
Do

Català
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contemplava es seu entorn.
Sol          Re
com un arbre desfullar
       Mim           Sim
davant sa fredor del món
Do
contemplava es seu entorn, contemplava es seu entorn.

Així i tot va bé...

Do            Sol  Re
Però volia tornar
     Mim           Sim
a cercar es seu encís.
Lam                        Sol
De tres en tres, de sis en sis,
      Re         Mim   Sim
s´embafava de pastís,
Do
d´ensaïmades de Sant Joan.
Sol       Re      Mim            Sim
Sa festa començà, va córrer s´alcohol
Lam
i es cavalls que peguen bots.
Sol     Re      Mim         Sim
L´amo Joan arronsava en es Pla
Do
més d´un el va tastar.

Així i tot va bé...

Així i tot

Així tot cada dia torna fosc,
Com un llagost de bot en bot,
queda clar que volia córrer món,
de camp en camp, de brot en brot.
De tant en tant s´oratge de la mar
li feia recordar.
Va fer un alè, es va ajeure davall un pi,
cada pinyó era un desig.
Així i tot va bé, així i tot va bé, així.

Va germinar sa llavor
que es va sembrar.
Serà es febrer, com cada any,
com una llum, com un estel a l´horitzó,
com cada nit a sa tardor,
com un arbre desfullat
davant sa fredor del món
contemplava es seu entorn.
Així tot va bé...

Però volia tornar
a cercar el seu encís.
De tres en tres, de sis en sis,
s´embafava de pastís,
d´ensaïmades de San Joan.
Sa festa començà, va correr s´alcohol
i es cavall que peguen bots.
L´amo en Joan arronsava en es Pla
més d´un el va tastar.
Així i tot va bé...

Català

aixi tot va be

Prova de tocar la canço amb els acords:

C    G        Am          Em
Així tot cada dia torna fosc,
F              F
Com un llagost de bot en bot,

queda clar que volia córrer món,
de camp en camp, de brot en brot.
De tant en tant s´oratge de la mar
li feia recordar.
Va fer un alè, es va ajeure davall un pi,
cada pinyó era un desig.
Així i tot va bé, així i tot va bé, així.

Va germinar sa llavor
que es va sembrar.
Serà es febrer, com cada any,
com una llum, com un estel a l´horitzó,
com cada nit a sa tardor,
com un arbre desfullat
davant sa fredor del món
contemplava es seu entorn.
Així tot va bé...

Però volia tornar
a cercar el seu encís.
De tres en tres, de sis en sis,
s´embafava de pastís,
d´ensaïmades de San Joan.
Sa festa començà, va correr s´alcohol
i es cavall que peguen bots.
L´amo en Joan arronsava en es Pla
més d´un el va tastar.
Així i tot va bé...

Català

Dies de males corrents

La mar em vesteix de sal
i m´omple ets ulls d´alegria
no me la puc treure des cap
ella m´anima sa vida.

Fa costat es sol, sa lluna,
sa nit i en es dia.
I fa que ses fronteres
siguin retxes malferides.

Com tu, i et tenc present
una mirada que m´espavila.
Un brot d´olivera
i una estora de flors blanques i liles.

Dies de males corrents
se´ls beu de manera tranquil·la.
Plora mals d´amors,
recorda moltes veus perdudes.

Dóna i viu llegendes així,
ajuda qui estima,
és foc passió.
La mare de tota sa vida.

Tenim tot es temps
d´aigua dolça,
i brollarem per damunt
de sa cresta d´una ona.

Ets licor de primavera,
ets perfum de nit i dia.
Ets tendresa matinera,
ets sa lluna.

Dies de vents d´hivern,

Català
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besades en forma d´ona
els prenc amb mans obertes.
Són meues una estona.

Dies de males corrents (?)

La mar em vesteix de sal
i m´omple ets ulls d´alegria
no me la puc treure des cap
ella m´anima sa vida.

Fa costat es sol, sa lluna,
sa nit i en es dia.
I fa que ses fronteres
siguin retxes malferides.

Com tu, i et tenc present
una mirada que m´espavila.
Un brot d´olivera
i una estora de flors blanques i liles.

Dies de males corrents
se´ls beu de manera tranquil·la.
Plora mals d´amors,
recorda moltes veus perdudes.

Dóna i viu llegendes així,
ajuda qui estima,
és foc passió.
La mare de tota sa vida.

Tenim tot es temps
d´aigua dolça,
i brollarem per damunt
de sa cresta d´una ona.

Ets licor de primavera,
ets perfum de nit i dia.
Ets tendresa matinera,
ets sa lluna.

Dies de vents d´hivern,
besades en forma d´ona
els prenc amb mans obertes.
Són meues una estona.

Català

Els teus ulls

Sol Do Fa
Sol Do Fa

Sol                  Re
Es teus ulls, un reflex
Lam              Re
d´allò que sa vida t´ha donat.
Sol                Re
Es temps passa no atura,
Lam               Sim
sa locura transcorre més enllà.

Sol              Re
Quan ja no queda res a fer
Lam        Re
contemplar cada matí
Sol            Re
com ses fulles van caient
Lam          Sim
s´ennivola i torna gris.

Re                       Do

Català

I dius que negre és es color
Rem                      Lam
i que t´hi vas jugar sa pell.

Fa                     Lam
I tot s´encén en un moment
Fa            Lam
i te fa escarrufar sa pell
Fa         Lam
fabricant somnis de colors.

Sol                  Re
Es teus ulls ja no ploren
Lam                 Re
vas tocar fons fa molts d´anys,
Sol               Re
se te cremen ses hores
Lam           Re
es dies passen volant.

Sol             Re
Són engrunes de vida
Lam         Re
escampades per la mar,
Sol              Re
són peixos que somien
Lam              Sim
fent bimbolles a cada instant.

Re                   Do7
I te vas fer fort es cor
Fa7                     Do7
vas a cremar tots es gemecs
Rem7                     Do7
i dius que negre és es color
Rem7                   Lam
que t´hi vas jugar sa pell.

La / Do Mi Sol
La / Do Mi La / Mi

Fa                     Lam
I surt sa por de sa foscor
Fa                 Lam
un pensament que em diu que no
Fa          Lam
quan ja no queda res a fer.

Fa                     Lam
I tot s´encén en un moment
Fa           Lam
i te fa escarrufar sa pell
Fa           Lam Sol
fabricant somnis de colors.

Sol Do Fa Sol Do Fa

En Joan Barrina

A jo m´agrada com en Joan barrina,
Mi
a jo m´agrada com en Joan s´ho fa,
La
a jo m´agrada com en Joan es pentina,
Si
i al·lucina amb es mirall.
La
En Joan es posa berri (2) amb brillantina.
Mi
Xupa de cuero i força dexidrina.
La
Com una moto es posa cada dia.
Si
Allà va en Joan com s´ho fa!!
La Mi
Joan ves viu, que n´hi ha que de tu en volen fer caliu.

Català
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La Si
Joan ves viu, que si no et tancaran amb piu. (3)
La
A tots en Joan en dóna amb cullereta (4)
Mi
i amb un pam de nas s´en va més d´un.
La
Es nas rajant, ets ulls com bombilletes.
Si
Cara espectant que treu fum.
La
Nas, més nas.
Mi
Avam, a veure com t´ho fas.
La
Nas, més nas.
Si
Fote-li fins baix.

A jo m´agrada com en Joan barrina,
a jo m´agrada com en Joan s´ho fa,
a jo m´agrada com en Joan es pentina,
allà darrera es sofà...
En Joan es posa berri amb brillantina.
Xupa de cuero i força dexidrina.
Com una moto es posa cada dia.
Allà va en Joan com s´ho fa!!
com s´ho fa.
com s´ho fa..
com s´ho fa...

(I) BARRINA: Carda.
(2) BERRI: Xulo dels anys 60-70, guapo.
(3) TANCAR AMB PIU: Empresonar.
(4) DONAR AMB CULLERETA: Passar al davant, avantatjar.
Adaptació lliure de SWEET MARLENE de LONE STAR

ho tens clar bruixa

Cuan menys t´ho esperis,m´hos estara xoroiant amb els ulls a la biorxa,brillant com
diamants.Es que encara no era nat ja tenia els colzos gastats.
Ho tens clar bruixa!Ho tens clar brixa!

Riu com una bruixa ,cuan acaba de jugar , si avui hagi perdut sap que dema guanyara i es
que magic ben endins amb ses cartes i amb es prins.

Ho tens clar bruixa ! Ho tens clar bruixa !

Estrafolari bota bota per demanarli a sa lluna ."Cuan estigui acabat no em deixis
abandonat "I es que magic , magic es , igual que no tengui diners.

Ho tens clar bruixa !Ho tens clar bruixa !

"Aixo no dura sempre li devia dir mes d´un " Amb els ulls a la biorxa i es "traje "de fa 20
anys.

Català

L´univers

Do                       Rem7
Ses teues mans me donen gust
Sol                 Do Mim7
petites dosis de relax
Lam                   Re7
tens un somriure maliciós
Sol                     Do
i una cada que vull pintar

Rem7                     Sol

Català

dins d´aquest racó incendiat
Rem7                     Do
totes ses veus i ses renous
         Lam7       Rem7
se van perdent pes ponts
                      Sol
i tots es balcons des riu
                     Do  Mi7
s´aigua, s´aire i es sons.
            Lam7
Ja ho tenc clar:
Rem7      Sol             Do
taques de mel i miques de pa.

Fa7         Do
Veus com es mou l´Univers
                  Fa7
dins sa tassa de cafè,
Do             Sol              Fa
veus arbres a mils, fulles a milions
                     Do
dins d´aquest camp descomunal.

Do                       Rem7
Sa meua pell respon molt bé
Sol                         Do Mim7

a sa teua veu molt suau i greu
Lam7                   Re7
aquest camí no s´acaba mai
Sol                Do
no t´aturis de rallar.

Rem7                   Sol
Me desfaré a trossos petits
Rem7            Do
i me n´aniré volant
        Lam7        Rem7
per sa vorera de la mar,
                  Sol
allà baix hi ha color
                        Do
i es camins no arriben mai.
Mim7     Lam7
No és es vent que em fa volar,
Rem7        Sol            Do
és sa velocitat des teu mirar.

Fa7          Do
Veus com es mou l´Univers
                  Fa7
dins sa tassa de cafè,
Do             Sol                Fa
carregat fins dalt, cansats de sentir
              Do        Fa Sol Do
sa mateixa cançó d´ahir.

M´allunyaré

JA T´HO DIRÉ - M´ALLUNYARÉ
--------------------------

Re Re5-
M´allunyaré de sa costa
Re Re5-
just que vegi trencar l´alba
Si Fa#m
i en el cel lluirà
Sols
una estrella pàl·lida.
Sol Re
Deixaré es rems,
Re5- Re
i aniré a la deriva
Re5- Re Re5-
i amb sa barca.
Si Fa#m

Català
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I encara tindré prou força
Sol
per cantar qualque tonada.
Re Re5-
Quan es pescadors em trobin
Re Re5-
potser diran amb veu baixa:
Si Fa#m Sol
«Era un poeta de la mar,
Re Re5- Re Re5- Re Re5-
i ha mort cantant dins sa barca».

Do#m Fa#m
Quan m´hagi mort
Do#m Fa#m
no cerqueu per aumont (1) ses meues rimes
Do#m Fa#m Do#m Fa#m
serà inútil, no estaran a cap llibre
Do#m Si
ni les trobareu tampoc
Fa#m Sol
a cap boca femenina
Re Re5-
no les cerqueu per aumont,
Re Re5-
per aumont ses meues rimes,
Re Re5-
s´hauran fet gotes anònimes
Re Re5-
dins d´aigües menorquines...

(1) AUMONT: Enlloc.

Quan jo te toc tu te fons

Do Fmaj7 .......
Li he dit a sa Lluna
que li digui a la mar:
que vagi a cercar-te
i et dugui as meu portal.
Lam Rem
I m´el ompli des teus colors.
Sol
No deman molt!
Do Fmaj7 .......
Ric per ses orelles;
ses paraules em surten pets ulls.
La mar a n´es cervell;
s´alegria a n´es cabells;

Lam Rem
Es somnis a ses mans,
Sol Fa Mi7
Sa música per es dits...
Mi7
per es dits...

Que te toquen,
que t´ofeguen,
Do Fmaj7 .......
que te cerque´n per tot...
Do Fmaj7 .......
Quan jo te toc tu te fons;
quan ]o te toc tu me fons.

Do Fmaj7 ..........
No et fan falta perfums,
ni sabatetes de taló.
Ni joies que il·luminin es teu cos.

Lam
Vull recórrer
Rem

Català

tota sa teua pell.
No deman molt!
Do Fmaj7 .......
Ric,
i m´en vaig de s´olla;
a n´es cervell serradis; (1)
sa ma a n´es cervell,
s´alegria a n´es cabells.

Lam Rem
Es somnis a ses mans,
Sol Fa Mi7
sa música per es dits...
Mi7
per es dits...

Que Te toquen,
que t´ofeguen,´
Do Fmaj7 .......
que te cerque´n per tot...
Do Fmaj7 .......
Quan jo te toc tu te fons
quan jo te toc tu me fons

Si véns

Peuades damunt s'arena.
Si véns, em trobaras
ballant de puntes
damunt d'aquesta roca
i tu per jo et tornaras loca.

Viatjarem amb un cavall alat,
aquest vespre silenciós,
cap a racons inexplicables, deserts,
salvatges.
Esperarem sa nit.

Vaig anar a trobar camins de foc.
Me'n tornaria a anar
més enfora que mai.

No tinc por de somiar
que em perdré pes camí
o que no tornaré mai més.

Jo no sé de quina banda bufara.
Sa sínia perd aigua
i sempre amb es peus banyats.
Tenim pedres entre ses ungles,
ben pops i despullats,
com dues gotes d'aigua
a ses cales del Pilar.

Te cantaré as capvespre,
t'estimaré a sa matinada,
te donaré fruit
i te menjaré a besades.

Català

Suspès en l´aire

Rem              Sib
Es blat quan vola es separa des grà
       Fa                Do
quan no hi ha més llevor que sembrar
   Re m
quan la mar
    Fa          Do
esbrufa pes vent de gregal
    Sib
i es cabells
             Fa Do
volen as seu desig
Rem

Català
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Suspès en l´aire
      Sib
com un estel de colors
      Fa
jugant sa pell
      Do
quan ja no n´hi ha més

Rem    Fa      Do
Sa mirada i es somriure
         Sib
d´un infant innocent
              La
dins d´una falsa societat

Rem              Fa
La mar, mare de tot lo que hl ha
             Do
una dia m’endurá
        Sib
per sempre més
Fa       Do     Sib      La
i un altre en sortirà que canti més (bis)

Re
Suspès en l´aire
       Fa
com un estel de colors
         Do
em sentiré lleuger
       Sib
em sentiré més bé

James Blunt

Goodbye my lover

Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
´Cause I saw the end before we´d begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
So I took what´s mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won´t stop there,
I am here for you if you´d only care.
You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I´ve kissed your lips and held your head.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I´ve been addicted to you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I am a dreamer but when I wake,
You can´t break my spirit - it´s my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I´ve seen you cry, I´ve seen you smile.
I´ve watched you sleeping for a while.
I´d be the father of your child.

Anglès

I´d spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We´ve had our doubts but now we´re fine,
And I love you, I swear that´s true.
I cannot live without you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

And I still hold your hand in mine.
In mine when I´m asleep.
And I will bear my soul in time,
When I´m kneeling at your feet.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
I´m so hollow, baby, I´m so hollow.
I´m so, I´m so, I´m so hollow.

You´re Beautiful

My life is brilliant.
My love is pure.
I saw an angel.
Of that I´m sure.
She smiled at me on the subway.
She was with another man.
But I won´t lose no sleep on that,
´Cause I´ve got a plan.

You´re beautiful.
You´re beautiful.
You´re beautiful, it´s true.
I saw your face in a crowded place,
And I don´t know what to do,
´Cause I´ll never be with you.

Yeah, she caught my eye,
As we walked on by.
She could see from my face that I was,
Fucking high,
And I don´t think that I´ll see her again,
But we shared a moment that will last till the end.

You´re beautiful.
You´re beautiful.
You´re beautiful, it´s true.
I saw your face in a crowded place,
And I don´t know what to do,
´Cause I´ll never be with you.

You´re beautiful
You´re beautiful.
You´re beautiful, it´s true
There must be an angel with a smile on her face,
When she thought up that I should be with you
But it´s time to face the truth,
I will never be with you

Anglès
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Corrido de Juan Sin Tierra

SOL                 DO
Voy a cantar el corrido
       RE7                  SOL
de un hombre que fue a la guerra
                           RE7
que anduvo en la sierra herido
                     SOL
para conquistar su tierra.

Lo conocí en la batalla
y entre tanta balacera,
el que es revolucionario
puede dormir donde quiera;

El general nos decía
"Peleen con mucho valor
les vamos a dar parcelas
cuando haya repartición".

Mi padre fue peón de hacienda
y yo un revolucionario,
mis hijos pusieron tienda
y mi nieto es funcionario.

Gritó Emiliano Zapata:
"Quiero patria y libertad",
y el gobierno se reía
cuando lo iban a enterrar.

Vuela, vuela palomita
párate en aquella higuera
que aquí se acaba el corrido
del mentado Juan Sin Tierra
del mentado Juan Sin Tierra.

Castellà

Plegaria a un labrador

re     sol              re
Levántate y mira la montaña
          sol                         re
de donde viene el viento, el sol y el agua,
          DO                    re
tú que manejas el curso de los ríos;
           DO                   re
tú que sembraste el vuelo de tu alma.

Levántate y mírate las manos
para crecer, estréchala a tu hermano.
Juntos iremos unidos en la sangre,
hoy es el tiempo que puede ser mañana.

SOL
Líbranos de aquel que nos domina
         RE      SOL
en la miseria, tráenos tu reino de justicia
        RE                  DO       SOL
e igualdad, sopla como el viento la flor
           RE                   DO
de la quebrada, limpia como el fuego
      SOL         RE
el cañón de mi fusil,
SOL
hágase en fin tu voluntad
            RE
aquí en la tierra
SOL

Castellà

danos tu fuerza y tu valor
         RE
al combatir
                DO       SOL
sopla como el viento la flor
           RE                    DO
de la quebrada, limpia como el fuego
      SOL         RE
el cañón de mi fusil.

Levántate y mírate las manos
para crecer estréchala a tu hermano
juntos iremos unidos en la sangre,
ahora es la hora de nuestra muerte.
Amén.

Te recuerdo Amanda

      D            F#m
Te recuerdo Amanda,
la calle mojada,
    G
corriendo a la fábrica
C                  D6
donde trabajaba Manuel.

D6               F#m
La sonrisa ancha,
la lluvia en el pelo,
   G
no importaba nada,
C                      D6
ibas a encontrarte con él,
                            Bm
con él, con él, con él, con él...
Bm/F#        A*
son cinco minutos,
            A7+*
la vida es eterna
   A7+/E   Em/G
en cinco minutos.
            A7+
Suena la sirena,
Em/G            A7+
de vuelta al trabajo
  Em/G    F#m
y tú, caminando,
             G
lo iluminas todo,
            E    - G6
los cinco minutos
               E
te hacen florecer.

Te recuerdo Amanda,
la calle mojada,
corriendo a la fábrica
donde trabajaba Manuel.

La sonrisa ancha,
la lluvia en el pelo,
no importaba nada,
ibas a encontrarte con él,
con él, con él, con él, con él...
que partió a la sierra,
que nunca hizo daño,
que partió a la sierra
y en cinco minutos
quedó destrozado.

Suena la sirena,
de vuelta al trabajo
muchos no volvieron,
tampoco Manuel.

Te recuerdo Amanda,
la calle mojada,

Castellà
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corriendo a la fábrica
donde trabajaba Manuel.

Jarabe de palo

ADIÓS

Tengo que decirte
que mi vida es muy triste
que va a ser como imposible
que me olvide de que existes.

Tengo que decirte
que en el día en que te fuiste,
se encendieron las farolas
que alumbraban el camino........

Para que pudieras volver, volver........

Tengo que decirte
que a la luz de la candela
intento arañar la niebla
que no deja que te vea.

Deja que te espere
a la puerta de tu casa,
un minuto me hace falta,
luego me voy para siempre.

Sólo quiero decirte adiós... adiós, adiós
y, por si acaso, que sepas
que aquí siempre tienes un sitio.
Adiós, adiós,
y aunque no te lo creas
sin ti nada será lo mismo

Castellà

Bailar

Bailar, cuando todo esta mal
cuando quiero estar ahi
pero no puedo
bailar, cuando todo sigue igual
cuando busco una razon
y no la encuentro

CORO:
bailar, cuando todo esta mal
bailar, cuando todo sigue igual
bailar al compas de la cancion que mas me gusta

bailar, cuando todo me va mal
cuando quiero estar mejor pero no puedo
bailar cuando todo me da igual
y no me gusta lo que veo en el espejo

*CORO:
bailar, y olvidarme de quien soy
bailar, sin saber con quien estoy
bailar, al compas de la cancion que mas me gusta

*CORO:

Castellà

bailar, y olvidarme de quien soy
bailar, y que me lata el corazon
bailar al compas de esa cancion que no se acaba
bailar y ver como el sol se esconde
bailar encontrarme con la noche
bailar al compas de la cancion que mas me gusta

**cuando todo esta mal, cuando todo sigue igual
cuando todo lo que vivo, deja de tener sentido
y yo quiero estar alli pero no puedo
cuando todo me va mal, cuando todo me da igual
cuando en todo lo que creo, se convierte en un reflejo
y no me gusta lo que veo en el espejo

Bonito

Bonito, todo me parece bonito
Bonita mañana
bonito lugar
bonita la cama
qué bien se ve el mar
bonito es el día
y acaba de empezar bonita la vida
respira, respira, respira

El teléfono suena, mi pana se queja
la cosa va mal, la vida le pesa
que vivir así ya no le interesa
que seguir así no vale la pena
se perdió el amor, se acabó la fiesta
ya no anda el motor que empuja la tierra
la vida es un chiste con triste final
el futuro no existe pero yo le digo...

Bonito todo me parece bonito

Bonita la paz, bonita la vida
bonito volver a nacer cada día
bonita la verdad cuando no suena a mentira
bonita la amistad, bonita la risa
bonita la gente cuando hay calidad
bonita la gente que no se arrepiente
que gana y que pierde, que habla y no miente
bonita la gente por eso yo digo...

Bonito, todo me parece bonito

Qué bonito que te va cuando te va bonito,
qué bonito que te va

Bonito, todo me parece bonito
La mar la mañana, la casa, la sombra,
la tierra, la paz y la vida que pasa.
Bonito, todo me parece bonito.
Tu calma, tu salsa, la mancha en la
espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana

Bonita la gente que viene y que va
bonita la gente que no se detiene
bonita la gente que no tiene edad
que escucha, que entiende, que tiene y que da

Bonito Portet, bonito Peret
bonita la rumba, bonito José
bonita la brisa que no tiene prisa
bonito este día, respira, respira
Bonita la gente cuando es de verdad
Bonita la gente que es diferente
Que tiembla, que siente
Que vive el presente
bonita la gente que estuvo y no está.

Bonito, todo me parece bonito.

Qué bonito que te va cuando te va bonito,
qué bonito que te va.
Qué bonito que se está cuando se está

Castellà
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bonito qué bonito que se está.

Bonito, todo me parece bonito

Cry (If you don´t mind)

I wanna cry, why?
I don´t know why
maybe I´m sick
but I feel fine.
I wanna cry
but I don´t know the reason why
I wanna cry, why?
I don´t know why.

I wanna cry, why?
I don´t know why
maybe it´s you
could I be the one.
I wanna cry
but you are not the reason why.
I wanna cry, why?
I don´t know why.

Sometimes you lose the reason to be alive
sometimes you could be a cloud flying in the sky
sometimes you need tears wetting your eyes
sometimes you feel that you just wanna cry.

I wanna cry, why?
I don´t know why.
I wanna cry, If you don´t mind.
I wanna cry, it doesn´t matter why.
I wanna cry, for you, for us.
I wanna cry because I´m alive

Per na nevetes, el meu amor...

Anglès

Depende

Tabulado por: Eduard del Rio vestal@teleline.es

INTRO:

	C
|-------------------------------------|
|----1----1-------1---1----1----------|
|--------0-0-----0--------0-0-----0---|
|-----0h2---2-0h2------0h2---2-0h2----|
|--3----------------3-----------------|
|-------------------------------------|
		X2

VERSOS:

	C					Am
|-------------------------------------|----------0--------------0---------|
|----1----1-------1---1----1----------|----1-0h1--1-0h1---1-0h1--1-0h1-1--|
|--------0-0-----0--------0-0-----0---|---------2------2-------2----------|
|-----0h2---2-0h2------0h2---2-0h2----|----2--------------2---------------|
|--3----------------3-----------------|--0---------------0----------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
		X2
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C
Que el blanco sea blanco y que el negro sea negro,

que uno y uno sean dos porque exactos son los números
Am

..... depende.
C
Que aquí estamos de prestao, y hoy el cielo está nublao,

y uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabao
Am
..... depende.
F                  C
Depende, de qué depende,
      Am                       E
de según como se mire todo depende.
F                 C
Depende,de qué depende,
      sol                      C Am G F C
de segun como se mire todo depende

C
Que bonito es el amor, más que nunca en primavera,

que mañana sale el sol porque estamos en agosto
Am
..... depende.
C
Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno,

que to lo que sube baja de abajo a arriba y de arriba a abajo
Am
..... depende.

estribillo

C
Que no has conocido a nadie que te bese como yo,

que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie
Am
..... depende.
C
Que si quiere decir sí cada vez que abres la boca,

que te hace muy feliz que hoy sea el día de tu boda
Am
..... depende.

estribillo

(solo)

Desamor

No me creo lo que veo;
es verdad o es un sueño;
una sombra en el desierto;
un regalo del cielo.
Una hermosa primavera;
mermelada de frambuesa;
un bombón de caramelo:
Pero qué bonita eres!

Con cuidado que me acerco,
se me pone malo el cuerpo;
pura roca, puro hielo;
el más dulce de los venenos.
¡Pero qué te he hecho yo!
que del palo que me has dado
me duelen todos lo huesos.
¡Pero qué maldita eres!

Que hay peor que un desamor,

Castellà
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 que me estés tomando el pelo.
No señor, no hay nada peor.
Qué hay peor que un desamor,
que me trates como a un perro.
No señor, no hay nada peor.

Pero qué te he hecho yo,
si es que no te pido nada,
tan siquiera una mirada.
¡Pero qué maldita eres!
Pero que te he hecho yo,
pa que tú me des la espalda,
que no soy una rata.
¡Pero que bonita eres!

Dicen

Dicen que venimos al mundo a sufrir
que la vida es un engaño
que si juegas tienes que jugar a ganar
que eres lo que tienes
y tienes lo que mereces
vives, ganas, pierdes
dicen que es así.

Dicen que no queda nada por descubrir
que ya está todo inventado
que solo hay un camino que hay que seguir
que aquí estamos de paso
y mejor no tentar a la suerte
suerte, vida, muerte
dicen que es así.

Y a veces dicen, dicen, dicen
y no saben lo que dicen.

Yo he venido a este mundo a vivir
la vida es un regalo
y si juego es porque me gusta jugar
no soy ni más ni menos
ni sé qué es lo que me merezco
siento, vivo, pienso
que más puedo pedir.

Y a veces dicen, dicen, dicen
y no saben lo que dicen.

Dicen que venimos al mundo a sufrir
que la vida es un engaño.
Dicen que si juegas juega para ganar
que vivir es un pecado.
Dicen que no queda nada por descubrir
que ya está todo inventado.
Dicen que solo hay un camino a seguir
que aquí estamos de paso.

Y a veces dicen, dicen, dicen
y no saben lo que dicen..

Català

Dueño de mi silencio

Se ha secado el río que me llevó a tí;
me he perdido en el camino que contigo aprendí;
ya no brilla la la luz que me llevó a tu vera.

Llevo semanas pensando qué hacemos aquí;
creo que ya no me acuerdo si algún dia fuy feliz;
nunca tuve tanto frío, frío estando a tu lado.

Castellà

Si no te hablo será porque no quiero
volverme esclavo de mis palabras.
Si no te hablo será porque prefiero
ser el dueño de mi silencio.

Créeme cuando te digo que es mejor así;
que no hay cielo sin estrellas
ni un principio sin un fin;
que después del invierno viene la primavera.

Siempre quise ser tu amigo, no lo conseguí;
creo que lo mejor sea que te olvides de mi;
quédate con lo bonito
deja caer esa lágrima.

duerme conmigo

Busco un lugar en esta ciudad,
donde esconderme de la corriente que me lleva.
Río de lava que todo lo arrasa,
floto en el tedio, oscuro viaje hacia el infierno.
Busco ese lugar.

Dime la verdad, poco me queda;
querría perderme, huir para siempre, echar a volar.
Lluvia de otoño que tarde llega,
haz que en la arena que me rodea crezca la hierba.
Dime la verdad.

Y descubrir que algo se mueve junto a mí;
y decidir sobre la marcha adonde ir;
y despertar, abrir los ojos y encontrar, que nada sigue igual.

Busco un refugio en el camino,
donde a solas pasen las horas y tenga sentido.
Ven a mi cama, duerme conmigo,
entra en mis sueños porque hace tiempo que me he perdido.

Ven a mi cama; duerme conmigo.

Castellà

El bosque de palo

Por un río de agua clara
baja Palo Cantamañanas.
Va buscando una manzana
"pa" morderla y volverse majara.
Y una encuentra y el diente le clava;
sale "flechao", no sabe adonde nada.
Va más feliz que todas las cosas;
está tan "volao", que nada le importa.

(Estribillo)
Ya llevamos unas semanas
de primavera, de tardes soleadas.
En el bosque de las manzanas
vive Palo Cantamáñanas.

El una balsa de agua calmada
liga una trucha hermosa y plateada.
El que la ve y coje su guitarra;
suelta un soneto, "pa" ver si la engancha.
"Ay!, pescadilla de negros ojillos
ve con "cuidao", que hoy vengo salido;
que es primavera y tú estás tan rica;
coge tus cosas, vamos río arriba"

Castellà
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El lado oscuro

Acordes enviados por: Francisco Ortiz fraoranl@euita.upv.es

Cm
Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo

Yo nací en la cara mala, tengo la marca del lado oscuro
      Fm		   Gm
Y no me sonrojo si te digo que te quiero
Cm
Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo
      Fm	           Gm		Cm
Habías sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que
yo vi en el firmamento.

Como ganarse el cielo si uno ama con toda el alma
Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero
Como decirte que sin ti muero
Y no me sonrojo si te digo que te quiero
Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo
Habías sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que
yo vi en el firmamento.

SOLO

Dm
Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo
Yo nací en la cara mala, tengo la marca del lado oscuro
      Gm	           Am
Y no me sonrojo si te digo que te quiero
      Dm
Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo
      Gm		   Am	   Dm
Habías sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el

firmamento.
      Gm	           Am	  Dm
 no me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo que te quiero.

SOLO

Castellà

Grita

GRITA (Jarabe de Palo)

Intro: Do12  Re  Mim  Lam (BIS)

Sol                                    Si7
Hace días que te observo, y he contado con los dedos
Mim                                  Do
cuántas veces te has reído, una mano me ha valido
Sol                               Si7
Hace días que me fijo, no se qué guardas ahí dentro
Mim                                 Re
y ajuzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno

Do12  Re  Mim  Lam (BIS)

De qué tienes miedo, a reir y a llorar luego
a romper el hielo que recubre tu silencio
Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso,
pa´ lo bueno y pa´ lo malo, llora ahora y ríe luego

Do12                     Re
Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello
Mim                       Lam
y si no te escucho, grita!!!
Do12                     Re
Te tiendo la mano, tu agarra todo el brazo

Castellà

Mim                             Lam       Do12    Re   Mim   Lam
y si quieres más pues, grita!!!

Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio
cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo
Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio
que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño.

Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello
y si no te escucho, grita!!!
Te tiendo la mano, tu agarra todo el brazo
y si quieres más pues, grita!!!

La flaca

|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-----------0-0-0-0-0-0-0---------|
|-------------------------0-0-0-0-|
|-0--3--0-------------------------|

|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-----------0-0-0-0-0-0-0---------|
|-------------------------0-0-0-0-|
|-0--3--0-------------------------|

Am                  E                   D
     En la vida conoci mujer igual a la flaca
               C                E         A
Coral negro de La Habana tremendísima mulata
                        E                  D
  Cien libras de piel y hueso 40 kilos de salsa
                       Am   E                F   F# G
y en la cara los soles  que sin palabras hablan.
(espacio) Am                 Am    E
............que sin palabras hablan.

                     E                         D
 La flaca duerme de dia dice que así el hambre engaña
               C            E            Am
cuando cae la  noche baja a bailar a la tasca.
               E                D
 Y bailar y bailar y tomar y tomar
                   F         E         F
una cerveza tras otra pero ella nunca engorda,
F#..G                  Am      D
       pero ella nunca engorda.

 F                   G                Am
 Por un beso de la flaca daria lo que fuera
             D
por un beso de ella aunque solo uno fuera.
F                    G                Am
 Por un beso de la flaca daria lo que fuera
               D
por un beso de ella aunque solo uno fuera.
F  F#..G                           Am     E (Punteo) Am
        (Espacio) Aunque solo uno fuera.

                     E                      D
 Coge mis sabanas blancas como dice la canción
                     C            E              Am
recordando las caricias que me brindo el primer dia
                 E                        D
y enloquezco de ganas de dormir a su ladito
                      F    E               F     G
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porque Dios que esta flaca a mi me tiene loquito.
                   Am   D
 A mi me tiene loquito.

  F                   G                    Am
 Por un beso de la flaca yo daria lo que fuera
               D
por un beso de ella aunque solo uno fuera.
F                     G
 Por un beso de la flaca yo daria lo que fuera
Am                 D                        F  F#..G
 por un beso de ella aunque solo uno fuera.
                   Am   D        E             F  G
 Aunque solo uno fuera.  Aunque solo uno fuera.
                   Am   D
 Aunque solo uno fuera.

Menos que un amor mas que un amigo

Qué bien que al fin dejamos de ser dos buenos amigos
el amor nos volvió completos desconocidos
y descubrimos que éramos totalmente distintos
empezar de nuevo a pesar del tiempo vivido.

Me cansé de ser,
tu hermano mayor,
tu mejor amigo,
tu socio, tu confesor.

Me cansé de ser
experto en el amor
que sentías por otros
otros que no eran yo.

Empezar a querer como nunca había querido
descubrir una parte de ti que no había conocido
y encontrar otro mundo ahí detrás que
... me habías escondido
y jugar a esos juegos que tu me tenías prohibidos.

Me cansé de ser...

Me cansé de hacer
de sabio profesor
de contarte historias
que no me creía ni yo.

Me cansé de poner
cara de comprender
de darte consejos
y de no decirte que yo...

Me cansé de hablar de amor y de no hacerlo contigo
me cansé de recoger lo que sobraba de tus líos
de no ser el que cada noche te quitaba el vestido
me cansé ser menos que un amor,
... y más que un amigo

Català

Quiero ser poeta

He aprendido como andar
por encima del sol son quemarme los pies.
Lo he podido abrazar
sin notar el calor que dicen que desprende.
He aprendido a volar
con el viento que sopla tan solo "pa"verte.
Aunque tú estes tan lejos,
vendré a buscarte y más tarde quién sabe.

Quiero ser poeta,
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y decirte a la cara
que me gustas un poco o mejor con locura.
Quiero ser poeta,
y rogarte por la cara
que te quedes un rato o mejor para siempre.

(estribillo)
Me das miedo y siento pena,
pena, penita pena.

He aprendido a quererte cada día un poco más.
He aprendido a olvidarte cada día un poco más.
Y siento pena, penita pena.

Realidad o sueño

Deja que te hable de mis sueños
que tras el tiempo se escondieron
pero que contigo han vuelto.

Deja que te hable de mis sueños,
que con el tiempo se perdieron
confundidos en el silencio.

Sueño con los ojos abiertos,
puede que pienses que estoy loco
porque me creo lo que sueño.

Y, si tu quieres, te los cuento;
los escribi en un libro abierto
en el lenguaje de los sueños.

Qué hay de malo en perseguir los sueños.
Qué hay de malo en soñar despierto.

Sueño en color, sueño en verso,
en historias con argumento,
en canciones que al fin resuelvo.

Flotan en el cielco,
veo montañas en el techo,
para los sueños no hay secretos.

Creo en los sueños infinitos,
aquéllos que tienen los niños,
que se acarician con los dedos.

Creo en los sueños verdaderos
que corren sin rumbo ni dueño,
y a los que nadie puso un precio.

¿Son los sueños realidad o sueños?
¿Es la realidad verdad o un sueño?

¿Qué hay de malo en perseguir los sueños?
¿Qué hay de malo en soñar despierto?
¿Son los sueños realidad o sueños?
¿Es la realidad verdad o un sueño?
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Romeo y Julieta (no eran de este planeta)

JARABE DE PALO

ROMEO Y JULIETA NO ERAN DE ESTE PLANETA

Hacia calor en el bar no recuerdo cuando fue
Estaba sentado en la barra y ahi me la encontré
Llevaba un cartel pegado en la frente:
"Se busca perrito caliente que me quiera ciegamente"

Usaba perfume del caro vestía de Gaultier
Llevaba diez dias llorando y apenas sin comer
Contaba que el amor la estaba matando
Decía que un hombre no sabía tratar a una mujer
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Mira chica si buscas un chico para siempre
que ni beba ni fume ni le guste la música estridente
que sólo piense en ti que muera por tu amor uh oh
Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta
Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta
Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta

Y en la barra de ese bar ella volvió a llorar
Se había creído la historia de Julieta y Romeo
Le dije chica verás si te sirve de consuelo...
Yo busco perrita caliente que me quiera locamente
Yo busca perrita caliente que me quiera locamente
Yo busco perrita caliente que me quiera locamente

Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta
Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta

Na na ra na ra naa na ra na ra naa
Na na ra na ra naa na ra na ra naa
Na na ra na ra naa na ra na ra naa
Na na ra na ra naa na ra na ra naa
Na na ra na ra naa na ra na ra naa
Na na ra na ra naa na ra na ra naa

Se busca perrito caliente... se busca perrita caliente...
... que se quieran ciegamente....

Vuela

Mucho tiempo llevo sin oir las olas romper en las rocas,
y eso que estoy rodeado y aquí todos gritan, pero nadie escucha.
Mucho tiempo llevo sin hablar un minuto con ellas,
y eso que estoy rodeado por mil y un sonidos que acechan mi pensamiento.

(estribillo 1)
Por eso ahora querría ser un pajaro;
salir volando, subir muy alto;
con la mirada siempre fija "p´alante";
sin importarme lo que haya debajo.

(estribillo 2)
Para un momento, siéntate un rato y sin prisas hablemos.
Tómate un trago, quizás haya algo que sepas y no sepa yo.
Hoy te invito, siéntate y cuéntame que es para tí el amor,
con tus ojos, con tus manos, cuéntame un sueño en el que salga yo.

Que sentido tiene contar cosas que casi nadie entiende,
pero he abierto los ojos y he visto que es mejor ser lobo solitario.
Que sentido tiene vivir tan solo aunque tu estés aquí,
ya no merece la pena pasear a tu lado, mirarte y no ver nada.

Por eso mueve,... mueve el culo y márchate.
Por eso vuela... deja todo y lárgate... muy lejos.

Castellà

Ying Yang

Ying yang,
menos es más
polos opuestos que nunca se juntan

Ying yang,
vienen y van
linias paralelas que nunca se cruzan
bien, mal
madera o metal
puntos de vista que no se preguntan
tal, cual
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azúcar o sal
dos que se oyen pero no se escuchan

Ying yang,
Eva y Adán
desequilibrio por una manzana

Ying yang,
bastos o espadas
palos opuestos en una baraja

Ying yang,
sales o entrar
de un laberinto lleno de puertas

Ying yang,
delante o detrás
dos que se buscan pero no se encuentran

Cómo vas, cómo lo ves
si tu veleta y la mía
señalan rumbos distintos
Cómo vas, cómo lo ves
si tu maleta y la mía
viajan en vuelos distintos

(repetició de tota la cançó)

Cómo vas, cómo lo ves
si tu veleta y la mía
señalan rumbos distintos
Cómo vas, cómo lo ves
si tu maleta y la mía
viajan en vuelos distintos
Cómo vas, cómo lo ves
si tu receta y la mía
tienen sabores distintos
Cómo vas, cómo lo ves
si tu cabeza y la mía
viven paisajes distintos

Jaume Barri

Pau, pau, pau

Diuen que en terres llunyanes 		Do
on no hi ha abocadors 			Fa Do
perquè no tenen deixalles 		lam
ni metralles ni avions.			rem Sol
Hi viuen tots els utòpics 		Do Do7
sostenent un gran cartell		Fa Do
que amb pintura reciclada 		lam
diuen que és d´un món millor.		rem Sol7 Do

Però a mi no em dóna la gana
de marxar del meu país
i si he de pintar un cartell
ho faré de groc i vermell.
En algun racó del nostre món
hi haurà d´haver algun lloc
on hi càpiguen guitarres per cantar

Pau, pau, pau! 				Do lam
que volem la pau del món		Fa Do
Pau, pau, pau! 				lam
no més guerres ni canons.		rem Sol
Mil guitarres canten juntes 		Do lam
que volem, que volem:			Fa Do
Pau, pau,pau!				Do lam
que volem la pau del món		rem Sol Do
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Sempre n´hi ha dos que es barallen,
i un tercer que rep els cops,
però nosaltres volem viure
sense participar al joc
cantarem el nostre himne
i per tot ressonarà
fins que un dia tots els pobles cantaran...

Pessigolles

Pessigolles

res hi ha en el món  Do
que a mi m´ agradi tant  Mim
com aquella sensació que sento  Si
quan les teves mans  La Fa
s´ acosten a sota el meu braç  Fam Do
una sota cada braç  Mim Lam
i els dits es belluguen  Rem
com gotes de pluja...  Sol

Pesigolles  Do Mim
les escamparem pel món  Lam Mim
sembrarem les rialles Fa
pels camps i les muntanyes Do Sol7

potser demà quan el cel sigui clar
tots els nens d´ aquest planeta
es llevaran amb dues mans
que s´ acosten a sota el seu braç
una sota cada braç
i riuran de valent
fins que torni a ser clar

Canço de: Jaume Barri
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Javier Krahe

Antípodas

    En las antípodas todo es idéntico,
    tienen teléfonos, tienen semáforos
    con automóviles con sancristóbales,
    muchos estómagos están a régimen.
    Tienes políticos más bien estúpidos
    pero son súbditos muy pusilánimes.
    En las antípodas todo es idéntico,
    idéntico a lo autóctono.

    La problemática es económica
    y en lo teórico no son unánimes,
    lo hay escépticos, los hay fanáticos,
    pero en la práctica no ves apóstatas
    sino en los márgenes o con prismáticos.
    Y unos on míseros, otros son prósperos,
    en las antípodas todo es idéntico,
    idéntico a lo autóctono.

    Hay mundo artístico con gente excéntrica,
    mundo científico con catedráticos
    y cuerpo médico y casos clínicos.
    La gente rústica puebla las fábricas
    y los hipódromos los aristócratas.
    Ciertos filósofos sienten escrúpulos.
    En las antípodas todo es idéntico,
    idéntico a lo autóctono.
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    Algunos fármacos son ilegítimos
    pero hay gran tráfico, lo cual es lógico
    porque los réditos son astronómicos
    y hay muchas víctimas, hay muchas cárceles.
    Voces hipócritas piden, coléricas
    medidas drásticas, sillas eléctricas.
    En las antípodas todo es idéntico,
    idéntico a lo autóctono.

    Los eclesiásticos desde sus púlpitos
    causan catástrofes, y los omnímodos
    poderes fácticos hazañas bélicas
    y actos vandálicos los energúmenos,
    y los pacíficos, actos inútiles.
    Entre los lúcidos cunde el desánimo.
    En las antípodas todo es idéntico,
    idéntico a lo autóctono.

    Se dan fenómenos de rara índole:
    idéntico a lo autóctono,
    madres estériles con partos múltiples,
    idéntico a lo autóctono,
    problemas étnicos con los indígenas,
    idéntico a lo autóctono,
    falsas polémicas con los satélites,
    idéntico a lo autóctono,
    grandes espíritus viven recónditos,
    idéntico a lo autóctono,
    y hay lodos tóxicos abundantísimos...

    En otros términos que están incómodos.
    Pero es fantástico, martes y miércoles,
    jueves y sábados, lunes y vísperas,
    dan espectáculo con el esférico,
    y allí, al unísono, arman escándalo
    y es como un bálsamo para sus ánimas.
    En las antípodas todo es idéntico,
    idéntico a lo autóctono.

    (Javier Krahe)

Donde se habrá metido esta mujer?

Cuando pienso que son ya las once y pico
yo que ceno lo más tarde a las diez...
¿Cómo diablos se fríe un huevo frito?
¿dónde se habrá metido esta mujer?

La vecina me dice que no sabe
y mi suegra tampoco desde ayer.
No son horas de que ande por las calles.
¿Dónde se habrá metido esta mujer?

Yo le iba a contar lo de García,
y de cómo le he parado los pies...
lo del bulto que tengo en la rodilla...
¿Dónde se habrá metido esta mujer?

Qué hace aquí este montón de ropa sucia,
le compré lavadora y para qué...
Estas cosas me irritan, no me gustan.
¿Dónde se habrá metido esta mujer?

Mi camisa aún está toda arrugada,
y mañana me la tengo que poner.
¡Pues la plancha, aunque le den las tantas!
¿Dónde se habrá metido esta mujer?

Va a haber bronca, esta noche va a haber bronca.
Me cabrea, hoy tenía ganas de...
pues después de la bronca... ¿pero dónde,
dónde se habrá metido esta mujer?

¡Pero bueno, si falta una maleta...
la de piel, para colmo la de piel!
¿Para qué la querrá la imbecil ésta?
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¿Dónde se habrá metido esta mujer?
¿Dónde se habrá metido esta mujer?

(Javier Krahe y Alberto Pérez)

Eros y Civilización

Aunque he sentido al verte un cataclismo,
ya no puedo quererte, nada es lo mismo.
Desde que te casaste me pongo ungüento,
bueno para el desgaste de mi tormento.
Los dos sabemos bien, muy bien los dos,
que ya no viene a cuento, así que ¡adiós!

Dices que mal casada, que malherida,
eso no cambia nada, fruta prohibida.
Y no sigas charlando que igual me enredas,
no digo yo que cuando quieras, no puedas.
Aún tienes gran poder a día de hoy,
pero no puede ser, y ya me voy.

Que igual vas y sonríes, y tengo prisa,
puede que me líes con tu sonrisa.
Igual vas y me tocas a tu manera,
sabiendo que provocas en mí flojera.
Flojera y un temblor bajo la piel,
se buena mi ex amor, no seas cruel.

Que igual vas y me besas como tú sabes,
con lengua y con promesas la mar de graves.
Que igual vas y me abrazas con tanto brío,
que no te desenlazas, cariño mío.
Y ya no pienso más: ergo non sum,
y al suelo vamos, ¡zas!, y catapún.

Aquí sobre la acera rindo homenaje
al sol por Antequera y en plan salvaje.
Igual vas y me follas como prefiero
y me sacas ampollas y algún "te quiero".
Y sale uno del bar con su elixir,
que tiene que soltar para aplaudir.

Y le siguen los pasos los de otros bares,
se rompen muchos vasos, cientos, millares,
se llena de cristales todas las calle,
se cortan los chavales, se inunda el valle.
Se inunda la nación, el porvenir,
la civilización, el buen vivir.

Y los americanos mandan aviones,
contra los mejicanos, ¡tiene cojones!,
porque creen que España está ahí abajo
y luego les extraña su mal trabajo.
Sería el caos y la guerra mundial
y a mí eso no me va o me va mal.

Deja esa mano quiera, chica sonriente,
no ves que está el planeta de tí pendiente.
No me acerques la boca no te me abraces,
quita, ¡insensata!, ¡loca! ¿qué es lo que haces?

El fin del mundo ya, ya está al caer
y lo mismo nos da y es un placer.

Se llena de cristales toda las calle,
se cortan los chavales, se inunda el valle.
Se inunda la nación, el porvenir,
la civilización, el buen vivir.

Y los americanos mandan aviones,
contra los colombianos, ¡con dos cojones!

y lo mismo nos da y es un placer
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el fin del mundo ya,
el fin del mundo ya,
el fin del mundo ya,
y lo mismo nos da caray mujer.

(Javier Krahe)

no todo va a ser follar

 También habrá que saltar a la pata coja,
habrá que coleccionar sellos de Nigeria.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.
Habrá también que apretar una tuerca floja,
y habrá que ir a trabajar
(no todo va a ser follar)
por una miseria.

También habrá que llevar arreglar el coche,
habrá que quitarle el polvo a la discoteca.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.
Habrá que cerrar el bar al morir la noche,
y habrá también que pagar
(no todo va a ser follar)
lo de la hipoteca.

No todo va a ser follar,
ya follé el año pasado
a la orillita del mar,
con una mujer sin par
que después me dio de lado.
Lo recuerdo algo tocado,
pero sin dramatizar.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.

También habrá que llamar a la pobre Alicia,
habrá que modificar la ronda nocturna.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.
Habrá que desmenuzar la última noticia,
y habrá que depositar
(no toda va a ser follar)
el voto en la urna.

También habrá que comprarse unos calcetines,
habrá también regar esos cuatro tiestos.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.
Habrá que documentarse sobre los delfines,
y habrá también que firmar
(no todo va a ser follar)
muchos manifiestos.

No todo va a ser follar,
ya follé el año pasado
a la orillita del mar,
con una mujer sin par
que después me dio de lado.
Lo recuerdo trastornado
pero sin exagerar.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.

También habrá que invitar a una barbacoa, (oa,oa)
también habrá que acercarse hasta el quinto pino.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.
Habrá que intentar cruzar Nuñez de Balboa,
y habrá que ir a consultar
(no todo va a ser follar)
a un buen otorrino.

También habrá que admirar a la mona chita, (oa,oa)
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habrá también que jugar a pares o nones.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.
Habrá que resucitar por la mañanita,
y habrá también que cantar
(no todo va a ser follar)
muchas más canciones.

No todo va a ser follar,
ya follé el año pasado
a la orillita del mar,
con una mujer sin par,
que después me dio de lado.
Lo recuerdo obsesionado,
pero sin llorar.
No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.

No todo va a ser follar.

(Javier Krahe)

Señor Juez

     "Señor Juez nada más le quería decir,
    que en el día de hoy cansado de vivir
    me decido a causar mi baja,
    la eterna, la fetén, me excluyo del padrón
    y aquí a renglón seguido le expongo la razón,
    por la cual rompo la baraja:
    No piense en una tragicomedia de amor,
    que sufro un cáncer y, no soporto el dolor,
    que rechazo ir a un asilo;
    que perdí, la razón, la potencia sexual,
    que estoy a fin de mes, que si tal que si cual
    ni otras cosas por el estilo.

    Radiante de salud, en la flor de la edad
    me va muy bien en todo con la salvedad
    de un hastío tan persistente.
    Que vivir para mí es de una insipidez,
    que me estomaga y me conduce, señor Juez,
    a salirme por la tangente.
    Lo que me finiquita el quid de la cuestión,
    no es ni más ni menos que la célebre opresión,
    entendida en sentido lato.
    Ya me comprende usted, qué le voy a explicar,
    si aquí en este redil juzgar es sojuzgar
    y de eso sabrá usted un rato.

    Si yo fuera mujer, minoría racial,
    cristiano de base, zurdo, homosexual,
    Tercer Mundo, obrero, artista,
    me podría sumar a su revolución1,
    pero al no ser así, ofrecer mi adhesión
    me parece paternalista.
    No puedo trastocar mi sexo, ni mi piel,
    mi ateísmo, mis manos, mis lunas de miel,
    desclasarme o pulsar la lira.
    Y aunque pudiera, qué, no sería ya igual,
    no sería quien soy, motivo primordial,
    por el que un servidor suspira.

    Y si no soy quien soy, es una ingenuidad
    creer que si me ahorco tengo libertad,
    más que para escoger la soga.
    ¡Mi asesino es usted!, ¿ por qué no lo iba a ser ?,
    representa la ley, simboliza el poder,
    el poder y quién se lo arroga...".
    Aquí ya me indigné y di la carta al ujier,
    -Archive esto por ahí- no lo podréis creer,
    escribía arroga con h, escribía arroga con h.
    Y las faltas así, desde hace ya algún tiempo,
    es que no las aguanto me ponen a cien,
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    estaré atravesando un bache.

    (Javier Krahe)

Notas: 1. En las versiones de concierto dice: "me podría sumar a su gran frustación".

Un burdo rumor

No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña,
de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña.
No está su tamaño, en honor a la verdad
fuera de la ley de la relatividad.
Y, aunque en rigor
no es mejor
por ser mayor o menor,
ciertamente es un burdo rumor.

Pero como veo que por ser tú tan cotilla
va de boca en boca y es la comidilla,
en vez de esconderla como haría el avestruz,
tomo mis medidas, hágase la luz.
Y, aunque en rigor
no es mejor
por ser mayor o menor,
una encuesta he hecho a mi alrededor.

Trece interesadas respondieron a esta encuesta,
de la cuales una no sabe / no contesta.
¿Y de en la otras doce? División como veréis:
se me puso en contra la mitad, es decir, seis.
Y, aunque en rigor
no es mejor
por ser mayor o menor,
otras seis francamente a favor.

Y si hubo reproches fueron, en resumen,
por su rendimiento, no por su volumen.
Y las alabanzas que también hubo un montón,
hay que atribuirlas a una cuarta dimensión.
Y, aunque en rigor
no es mejor
por ser mayor o menor,
a que a veces soy muy cumplidor.

Mi mujer incluso dijo "aunque prefiero,
como tú ya sabes, la del jardinero,
por si te interesa, pon que estáis a la par,
sólo que la suya es mucho menos familiar.
Y, aunque en rigor
no es mejor
por ser mayor o menor,
nunca olvida traerme una flor".

Es mísero, sórdido, y aún diría tétrico,
someterlo todo al sistema métrico.
No estés con la regla más de lo que es natural,
te aseguro chica que eso puede ser fatal.
Y, aunque en rigor
no es peor
por ser mayor o menor,
yo, que tú, consultaba al doctor
López Ibor

Castellà

vecindario

Mi esposa padece furor uterino,
no damos abasto ni yo ni el vecino.
Y a mí me da pena del pobre Avelino.

Cada dos por tres me invento algún viaje
para reponerme de su amor salvaje
y ella, en cuanto salgo, le ordena que baje.

Castellà
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Ya se rasga su camisón.

Desde el descansillo lo llama: ¡Avelino!
y el hombre respinga, se pone mohino,
le entra como angustia, maldice su sino.

Lo ves vacilante bajar la escalera
sabiendo de sobra qué es lo que le espera
en cuanto se encierre con tamaña fiera,

desprovista de compasión,

cuyo arte de amar es tan sólo el barroco,
las líneas sencillas le dicen bien poco,
quiere garabatos de volverse loco,

y eso al tercer polvo lo deja hecho cisco,
es un ser humano, no es un obelisco,
y preferiría escuchar un disco

o mirar la televisión.

Leer poesía, comer huevos fritos,
ver desde el balcón pasar lo aerolitos,
pero ella lo cuadra con un par de gritos:

¡Tráete esa panoplia y vuelve a la cama,
aún no has apagado la menor llama!
Y él ve la panoplia y es un panorama.

Y hace de tripas corazón.

Allá va el buen hombre a su hercúleo trabajo,
mientras le hace cosas reza por lo bajo
para que, mañana, yo regrese al tajo.

Y, por esa noche la cuestión resuelta,
en la pensión Paqui, que está allí, a la vuelta,
mientras tanto yo duermo a pierna suelta,

sin caerme de mi colchón.

Yo, que era la imagen del romanticismo,
hoy, os lo confieso, me puede el cinismo,
y al pobre Avelino le pasa lo mismo.

Cuando me lo cruzo me dice: Vicente,
yo sólo te quiero de cuerpo presente.
No sé si está haciendo un chiste inocente,

o es que se pasa de guasón.

Y a mí qué me cuenta, que no viva arriba,
pero ya que vive, pues que se desviva
y haga lo posible por esa excesiva
que, al no darle abasto, nunca se nos sacia,
y a su mismo sexo no siendo reacia,
también me da pena de la pobre Engracia.

Pero eso es otra canción.

(Javier Krahe)

zozobras completas

    Cuando no era cantor
    mis historias de amor eran casi secretas,
    pero, luego, el azar
    que me puso a cantar
    me llevó a publicar mis zozobras completas.

    Son un largo streeptease
    donde yo exhibo mis frecuentísimos cuernos
    y mis lunas de miel

Castellà

    cuando aún nada es cruel
    y celebra mi piel otros signos externos.

    Hoy, dominio común,
    si sucede que algún menda las tararea,
    o una menda también,
    me divierte ser quien
    les divierte. Y amén, es decir, así sea.

    Sigo mi vocación
    cuando en cada canción muestro mis entretelas,
    mi manera de amar
    casi ya es popular,
    y me gano un lugar y me saco unas pelas.

    Y si paso a través
    de un insípido mes sin echarme una novia,
    sin vivir la ocasión
    de rimar mi pasión,
    mala es mi situación y me alarma y me agobia.

    Sin un nuevo desliz,
    infeliz o feliz, ay de mi repertorio,
    ¿qué podré componer
    que me cause placer
    y me dé de comer, y vosotros jolgorio?

    Y mi dulce mujer
    que me ve por doquier persiguiendo a las musas
    dice que yo, a mi edad,
    sólo inspiro piedad,
    sabe que no es verdad y que aún quedan ilusas.

    Quedarán cinco o seis,
    pues aquí me tenéis, ya me froto las manos,
    las que, al fondo de un bar
    o a la orilla del mar,
    las van a acariciar como a seres humanos.

    Y, a la cama, después,
    si no sufro un revés, a gozar el festejo
    contra la negación,
    y de tanta emoción
    surgirá la canción como un acto reflejo.

    Unas doce, tal vez,
    surgirán, que escasez, si a las seis sedujera,
    porque hay cara y hay cruz,
    porque hay sombra y hay luz,
    y si no las seduz-co, a saber qué me espera.

    No me van a inspirar
    ni las gracias de Aznar ni las gracias del Papa,
    ni las gracias de Bush,
    que estornuda, Jesús,
    y nos larga un obús y nos borra del mapa.

    Ya no siento pudor
    si me callo el horror y otras cosas reales,
    hubo un tiempo en que sí,
    pero ya no es así
    y es el ser baladí el menor de mis males.

    Sí podrían, quizás,
    inspirarme algo más los amores ajenos,
    con su vida sexual
    son bonitos y tal,
    pero no me es vital, no los echo de menos.

    Veo cerca mi fin
    como me quede sin mis amantes furtivas,
    y mi ruina total
    si la traca final
    ni siquiera es real, si me sales esquivas.

    Y mi dulce mujer
    me interrumpe: Javier, ¿te apetece un caldito?
    muy, muy rico y recien
    hecho, no es de avecrem,
    me trabajas muy bien, tómate un respirito.
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    Antes de ser cantor
    mis historias de amor eran casi secretas,
    pero, luego, el azar
    que me puso a cantar
    me llevó a publicar mis zozobras completas.

    (Javier Krahe)

jet

are you gonna be my girl

Go!!

So 1, 2, 3, take my hand and come with me
because you look so fine
and i really wanna make you mine.

I say you look so fine
that I really wanna make you mine.

Oh, 4,5,6 c´mon and get your kicks
now you dont need that money
when you look like that, do ya honey.

Big black boots,
long brown hair,
she´s so sweet
with her get back stare.

Well I could see,
you home with me,
but you were with another man, yea!
I know we,
ain´t got much to say,
before I let you get away, yea!
I said, are you gonna be my girl?

Well, so 1,2,3, take my hand and come with me
because you look so fine
and i really wanna make you mine.

I say you look so fine
that I really wanna make you mine.

Oh, 4,5,6 c´mon and get your kicks
now you dont need that money
with a face like that, do ya.

Big black boots,
long brown hair,
she´s so sweet
with her jet back stare.

Well I could see,
you home with me,
but you were with another man, yea!
I know we,
ain´t got much to say,
before I let you get away, yea!
I said, are you gonna be my girl?

Oh yea. Oh yea. C´mon!
I could see,
you home with me,
but you were with another man, yea!

Anglès

I know we,
ain´t got much to say,
before I let you get away, yea!
Uh, be my girl.
Be my girl.
Are you gonna be my girl?! Yea

Look What You´ve Done

Take my photo off the wall
If it just won´t sing for you
´Cause all that´s left has gone away
And there´s nothing there for you to prove

Oh, look what you´ve done
You´ve made a fool of everyone
Oh well, it seems likes such fun
Until you lose what you had won

Give me back my point of view
´Cause I just can´t think for you
I can hardly hear you say
What should I do, well you choose

Oh, look what you´ve done
You´ve made a fool of everyone
Oh well, it seems likes such fun
Until you lose what you had won

Oh, look what you´ve done
You´ve made a fool of everyone
A fool of everyone
A fool of everyone

Take my photo off the wall
If it just won´t sing for you
´Cause all that´s left has gone away
And there´s nothing there for you to do

Oh, look what you´ve done
You´ve made a fool of everyone
Oh well, it seems likes such fun
Until you lose what you had won

Oh, look what you´ve done
You´ve made a fool of everyone
A fool of everyone
A fool of everyone

Anglès

Jethro Tull

Aqualung

Aqualung
Sitting on a park bench
eyeing ittle girls with bad intent.
Snot running down his nose
greasy fingers smearing shabby clothes.
Drying in the cold sun
Watching as the frilly panties run.
Feeling like a dead duck
spitting out pieces of his broken luck.
Sun streaking cold
an old man wandering lonely.
Taking time
the only way he knows.
Leg hurting bad,
as he bends to pick a dog-end

Anglès
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he goes down to the bog
and warms his feet.

Feeling alone
the army's up the rode
salvation à la mode and
a cup of tea.
Aqualung my friend
don't start away uneasy
you poor old sod, you see, it's only me.
Do you still remember
December's foggy freeze
when the ice that
clings on to your beard is
screaming agony.
And you snatch your rattling last breaths
with deep-sea-diver sounds,
and the flowers bloom like
madness in the spring.

Beastie!

Beastie
From early days of infancy, through trembling years of youth,
long murky middle-age and final hours long in the tooth,
he's the hundred names of terror - creature you love the least.
Picture his name before you and exorcise the beast.
He roved up and down through history - spectre with tales to tell.
In the darkness when the campfire's dead - to each his private hell.
If you look behind your shoulder as you feel his eyes to feast,
you can witness now the everchanging nature of the beast.

Beastie!

If you wear a warmer sporran, you can keep the foe at bay.
You can pop those pills and visit some psychiatrist who'll say:
There is nothing I can do for you, everywhere's a danger zone.
I'd love to help get rid of it, but I've got one of my own.

Beastie!

There's a beast upon my shoulder, (Beastie!)
and a fiend upon my back. (Beastie!)
Feel his burning breath a heaving, (Beastie!)
smoke oozing from his stack.

And he moves beneath the covers, (Beastie!)
or he lies below the bed. (Beastie!)
He's the beast upon your shoulder. (Beastie!)
He's the price upon your head.

He's the lonely fear of dying, and for some, of living too.
He's your private nightmare pricking.
He'd just love to turn the screw.
So stand as one defiant - yes, and let your voices swell.
Stare that beastie in the face and really give him hell.

Beastie!

There's a beast upon my shoulder, (Beastie!)
and a fiend upon my back. (Beastie!)
Feel his burning breath a heaving, (Beastie!)
smoke oozing from his stack. (Beastie!)

And he moves beneath the covers, (Beastie!)
or he lies below the bed. (Beastie!)
He's the beast upon your shoulder. (Beastie!)
He's the price upon your head.

Look out! Look out!

Anglès

Bungle in the jungle

Walking through forests of palm tree apartments
scoff at the monkeys who live in their dark tents
down by the waterhole
drunk every Friday
eating their nuts
saving their raisins for Sunday.
Lions and tigers who wait in the shadows
they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows.
Let's bungle in the jungle
well, that's all right by me.
I'm a tiger when I want love,
but I'm a snake if we disagree.

Just say a word and the boys will be right there:
with claws at your back to send a chill through the night air.
Is it so frightening to have me at your shoulder?
Thunder and lightning couldn't be bolder.
I'll write on your tombstone, ``I thank you for dinner.''
This game that we animals play is a winner.

Let's bungle in the jungle
well, that's all right by me.
I'm a tiger when I want love,
but I'm a snake if we disagree.

The rivers are full of crocodile nasties
and He who made kittens put snakes in the grass.
He's a lover of life but a player of pawns
yes, the King on His sunset lies waiting for dawn
to light up His Jungle
as play is resumed.
The monkeys seem willing to strike up the tune.

Anglès

Heavy horses

Heavy Horses
Iron-clad feather-feet pounding the dust,
An October's day, towards evening,
Sweat embossed veins standing proud to the plough,
Salt on a deep chest seasoning.
Last of the line at an honest day's toil,
Turning the deep sod under,
Flint at the fetlock, chasing the bone,
Flies at the nostrils plunder.

The Suffolk, the Clydesdale, the Percheron Vie
with the Shire on his feathers floating.
Hauling soft timber into the dusk
to bed on a warm straw coating.

Heavy Horses, move the land under me.
Behind the plough gliding slipping and sliding free.
Now you're down to the few
And there's no work to do:
The tractor's on its way.

Let me find you a filly for your proud stallion seed
to keep the old line going.
And we'll stand you abreast at the back of the wood
behind the young trees growing.
To hide you from eyes that mock at your girth,
and your eighteen hands at the shoulder.
And one day when the oil barons have all dripped dry
and the nights are seen to draw colder
they'll beg for your strength, your gentle power
your noble grace and your bearing.
And you'll strain once again to the sound of the gulls
in the wake of the deep plough, sharing.

Standing like tanks on the brow of the hill
Up into the cold wind facing
In stiff battle harness, chained to the world
Against the low sun racing.
Bring me a wheel of oaken wood

Anglès
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A rein of polished leather
A Heavy Horse and a tumbling sky
Brewing heavy weather.

Bring a song for the evening
Clean brass to flash the dawn
across these acres glistening
like dew on a carpet lawn.
In these dark towns folk lie sleeping
as the heavy horses thunder by
to wake the dying city
with the living horseman's cry.

At once the old hands quicken,
bring pick and wisp and curry comb,
thrill to the sound of all
the heavy horses coming home.

Living in the past

Happy and I'm smiling,
walk a mile to drink your water.
You know I'd love to love you,
and above you there's no other.
We'll go walking out
while others shout of war's disaster.
Oh, we won't give in,
let's go living in the past.

Once I used to join in
every boy and girl was my friend.
Now there's revolution, but they don't know
what they're fighting.
Let us close out eyes;
outside their lives go on much faster.
Oh, we won't give in,
we'll keep living in the past.

Anglès

Locomotive breath

Locomotive Breath
In the shuffling madess
of the locomotive breath,
runs the all-time loser,
headlong to his death.
He feels the piston scraping
steam breaking on his brow
old Charlie stole the handle and
the train won't stop going
no way to slow down.
He sees his children jumping off
at the stations - one by one.
His woman and his best friend
in bed and having fun.
He's crawling down the corridor
on his hands and knees
old Charlie stole the handle and
the train won't stop going
no way to slow down.

He hears the silence howling
catches angels as they fall.
And the all-time winner
has got him by the balls.
He picks up Gideons Bible
open at page one
old Charlie stole the handle and
the train won't stop going
no way to slow down.

Anglès

Nothing is easy

Nothing Is Easy
Nothing is easy.
Though time gets you worrying
my friend, it's o.k.
Just take your life easy
and stop all that hurrying,
be happy my way.
When tension starts mounting
and you've lost count
of the pennies you've missed,
just try hard and see why they're not worrying me,
they're last on my list.
Nothing's easy.

Nothing is easy, you'll find
that the squeeze won't turn out so bad.
Your fingers may freeze, worse things happen at sea,
there's good times to be had.
So if you're alone and you're down to the bone,
just give us a play.
You'll smile in a while and discover
that I'll get you happy my way
nothing's easy.

Anglès

Skating away

Skating Away On The Thin Ice Of The New Day

Meanwhile back in the year One,
when you belonged to no-one,
you didn't stand a chance son,
if your pants were undone.
'Cause you were bred for humanity
and sold to society
one day you'll wake up
in the Present Day
a million generations removed from expectations of being who you really want to be.
Skating away, skating away,
skating away on the thin ice of the New Day.
So as you push off from the shore,
won't you turn your head once more
and make your peace with everyone?
For those who choose to stay,
will live just one more day
to do the things they should have done.
And as you cross the wilderness,
spinning in your emptiness:
you feel you have to pray.
Looking for a sign that the Universal Mind has written you into the Passion Play.
Skating away, skating away,
skating away on the thin ice of the New Day.

And as you cross the circle line,
the ice-wall creaks behind
you're a rabbit on the run.
And the silver splinters fly
in the corner of your eye
shining in the setting sun.
Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense?
Or that everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the
audience?
Skating away, skating away,
skating away on the thin ice of the New Day.
Skating away, skating away , skating away

Anglès
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The clasp

The Clasp
we travellers on the endless wastes in single orbits,
gliding cold-eyed march towards the dawn behind
hard-weather hoods a-hiding.
Meeting as the tall ships do, passing in the channel
afraid to chance a gentle touch,
afraid to make the clasp.
In high-rise city canyons dwells the discontent of ages.
On ring roads, nose to bumper crawl
commuters in their cages. Cryptic signals flash
across from pilots in the fast lane. Double-locked
and belted in - too late to make the clasp.

Let's break the journey now on some lonely road.
Sit down as strangers will, let the stress unload.
Talk in confidential terms, share a dark unspoken fear.
Refill the cup and drink it up. Say goodnight and
wish good luck.

Synthetic chiefs with frozen smiles holding unsteady courses.
Grip the reins of history, high on their battle horses.
And meeting as good statesmen do before the T.V.
eyes of millions, hand to hand exchange the lie -
pretend to make the clasp.

Anglès

Thick as a brick

Really don't mind if you sit this one out.
My words but a whisper - your deafness a SHOUT.
I may make you feel but I can't make you think.
Your sperm's in the gutter - your love's in the sink.
So you ride yourselves over the fields and
you make all your animal deals and
your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.
And the sand-castle virtues are all swept away in
the tidal destruction
the moral melee.
The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers
the newfangled way.
But your new shoes are worn at the heels and
your suntan does rapidly peel and
your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.
And the love that I feel is so far away:
I'm a bad dream that I just had today - and you
shake your head and
say it's a shame.

Spin me back down the years and the days of my youth.
Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth.
Spin me down the long ages: let them sing the song.

See there!  A son is born - and we pronounce him fit to fight.
There are black-heads on his shoulders, and he pees himself in the night.
We'll
make a man of him
put him to trade
teach him
to play Monopoly and
to sing in the rain.

The Poet and the painter casting shadows on the water
as the sun plays on the infantry returning from the sea.
The do-er and the thinker: no allowance for the other
as the failing light illuminates the mercenary's creed.
The home fire burning: the kettle almost boiling
but the master of the house is far away.
The horses stamping - their warm breath clouding
in the sharp and frosty morning of the day.

Anglès

And the poet lifts his pen while the soldier sheaths his sword.

And the youngest of the family is moving with authority.
Building castles by the sea, he dares the tardy tide to wash them all aside.

The cattle quietly grazing at the grass down by the river
where the swelling mountain water moves onward to the sea:
the builder of the castles renews the age-old purpose
and contemplates the milking girl whose offer is his need.
The young men of the household have
all gone into service and
are not to be expected for a year.
The innocent young master - thoughts moving ever faster
has formed the plan to change the man he seems.
And the poet sheaths his pen while the soldier lifts his sword.

And the oldest of the family is moving with authority.
Coming from across the sea, he challenges the son who puts him to the run.

What do you do when
the old man's gone - do you want to be him?  And
your real self sings the song.
Do you want to free him?
No one to help you get up steam
and the whirlpool turns you `way off-beam.

LATER.
I've come down from the upper class to mend your rotten ways.
My father was a man-of-power whom everyone obeyed.
So come on all you criminals!
I've got to put you straight just like I did with my old man
twenty years too late.
Your bread and water's going cold.
Your hair is too short and neat.
I'll judge you all and make damn sure that no-one judges me.

You curl your toes in fun as you smile at everyone - you meet the stares.
You're unaware that your doings aren't done.
And you laugh most ruthlessly as you tell us what not to be.
But how are we supposed to see where we should run?
I see you shuffle in the courtroom with
your rings upon your fingers and
your downy little sidies and
your silver-buckle shoes.
Playing at the hard case, you follow the example of the comic-paper idol
who lets you bend the rules.

So!
Come on ye childhood heroes!
Won't you rise up from the pages of your comic-books
your super crooks
and show us all the way.
Well!  Make your will and testament. Won't you?
Join your local government.
We'll have Superman for president
let Robin save the day.

You put your bet on number one and it comes up every time.
The other kids have all backed down and they put you first in line.
And so you finally ask yourself just how big you are
and take your place in a wiser world of bigger motor cars.
And you wonder who to call on.

So!  Where the hell was Biggles when you needed him last Saturday?
And where were all the sportsmen who always pulled you though?
They're all resting down in Cornwall
writing up their memoirs for a paper-back edition
of the Boy Scout Manual.

LATER.
See there!  A man born - and we pronounce him fit for peace.
There's a load lifted from his shoulders with the discovery of his disease.
We'll
take the child from him
put it to the test
teach it
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to be a wise man
how to fool the rest.

QUOTE
We will be geared to the average rather than the exceptional
God is an overwhelming responsibility
we walked through the maternity ward and saw 218 babies wearing nylons
cats are on the upgrade
upgrade?  Hipgrave.  Oh, Mac.

LATER
In the clear white circles of morning wonder,
I take my place with the lord of the hills.
And the blue-eyed soldiers stand slightly discoloured (in neat little rows)
sporting canvas frills.
With their jock-straps pinching, they slouch to attention,
while queueing for sarnies at the office canteen.
Saying -- how's your granny and
good old Ernie: he coughed up a tenner on a premium bond win.

The legends (worded in the ancient tribal hymn) lie cradled
in the seagull's call.
And all the promises they made are ground beneath the sadist's fall.
The poet and the wise man stand behind the gun,
and signal for the crack of dawn.
Light the sun.

Do you believe in the day?  Do you?
Believe in the day!  The Dawn Creation of the Kings has begun.
Soft Venus (lonely maiden) brings the ageless one.
Do you believe in the day?
The fading hero has returned to the night - and fully pregnant with the day,
wise men endorse the poet's sight.
Do you believe in the day?  Do you?  Believe in the day!

Let me tell you the tales of your life of
your love and the cut of the knife
the tireless oppression
the wisdom instilled
the desire to kill or be killed.
Let me sing of the losers who lie in the street as the last bus goes by.
The pavements ar empty: the gutters run red - while the fool
toasts his god in the sky.

So come all ye young men who are building castles!
Kindly state the time of the year and join your voices in a hellish chorus.
Mark the precise nature of your fear.
Let me help you pick up your dead as the sins of the father are fed
with
the blood of the fools and
the thoughts of the wise and
from the pan under your bed.
Let me make you a present of song as
the wise man breaks wind and is gone while
the fool with the hour-glass is cooking his goose and
the nursery rhyme winds along.

So!  Come all ye young men who are building castles!
Kindly state the time of the year and join your voices in a hellish chorus.
Mark the precise nature of your fear.
See!  The summer lightning casts its bolts upon you
and the hour of judgement draweth near.
Would you be
the fool stood in his suit of armour or
the wiser man who rushes clear.
So!  Come on ye childhood heroes!
Won't your rise up from the pages of your comic-books
your super-crooks and
show us all the way.
Well!  Make your will and testament.
Won't you?  Join your local government.
We'll have Superman for president

let Robin save the day.
So!  Where the hell was Biggles when you needed him last Saturday?
And where were all the sportsmen who always pulled you through?
They're all resting down in Cornwall - writing up their memoirs
for a paper-back edition of the Boy Scout Manual.

OF COURSE
So you ride yourselves over the fields and
you make all your animal deals and
your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.

Too Old to Rock 'N' Roll: Too Young to Die

The old Rocker wore his hair too long,
wore his trouser cuffs too tight.
Unfashionable to the end drank his ale too light.
Death's head belt buckle yesterday's dreams
the transport cafe prophet of doom.
Ringing no change in his double-sewn seams
in his post-war-babe gloom.
Now he's too old to Rock'n'Roll but he's too young to die.

He once owned a Harley Davidson and a Triumph Bonneville.
Counted his friends in burned-out spark plugs
and prays that he always will.
But he's the last of the blue blood greaser boys
all of his mates are doing time:
married with three kids up by the ring road
sold their souls straight down the line.

And some of them own little sports cars
and meet at the tennis club do's.
For drinks on a Sunday work on Monday.
They've thrown away their blue suede shoes.

Now they're too old to Rock'n'Roll and they're too young to die.

So the old Rocker gets out his bike
to make a ton before he takes his leave.
Up on the A1 by Scotch Corner
just like it used to be.
And as he flies tears in his eyes
his wind-whipped words echo the final take
and he hits the trunk road doing around 120
with no room left to brake.

And he was too old to Rock'n'Roll but he was too young to die.

No, you're never too old to Rock'n'Roll if you're too young to die.

Anglès

Joan Amèric

Espirals

ESPIRALS        Joan Amèric

Mentre la vida pujava i baixava per la seua escala
el blau polar d'aquella boira blava
segrestà els dies
i foren les hores de l'ànima
i fóren les hores de l'ànima

En clau de sol o de companyia
amb la clau del cor o sense
els passos són del viatge
i avancen en línia per l'espai
i descriuen una espiral com un cami de caragol
que puja i baixa per tornar a l'aigua futura
dels origens, dels origens, dels origens
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A les verdes i les madures
me les menge i tendres i dures
m'alimenten com una fruita
totes m'ensenyen com és la vida

Hi ha dues cares en cada moneda
són la història i el temps que ens queda
hi ha la pena i l'alegria
hi ha qui em detesta i qui m'estima

Com és la vida...

Gaia

GAIA     Joan Amèric

Bm - A
Vens de l'assemblea del complot de matèria
on es preparava atemptar contra el no-res
I quan el big-bang executava l'estratègia
Ocupares el millor trocet de l'univers

Bm – A
propet del sol, però massa tampoc
C#m – D
en la distància justa de la llum i la calor
Bm - C#m
Planeta bo, te done la cançó
Bm – E - F#m
que se titularà com el teu nom

Bm – C#m - Bm
Gaia, Gaia, Gaia
A
Planeta que gira per a la vida

Bm – C#m - Bm
Aire, terra, aigua
A                                                     .....Bm – A (x2)
M'agrada parlar-te com una amiga

Bm - A
Fa la primavera
se desperten els miracles
i se les inventa per obrir totes les flors

Bm - A
Eva i la primera poma
tornen a mirar-se
se li calfen les galtes
i li pugen els colors

E         D                  A
Mare terra, escampades les llavors
E                         D                   A
i estaves tant contenta que semblava un joc
E         D             A
Mare terra, ets l'orige, la matriu
E                       D                Bm     C#m
i per damunt de tot un èsser viu
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  Bm                      E
que sent, que s'emociona
                 Bm   C#m
que ets un niu
     Bm                E
que de vegades plora i altres riu

Bm - C#m - Bm
Gaia, Gaia, Gaia
A
Planeta que gira per a la vida

Bm - C#m - Bm
Aire, terra, aigua
A                                                         .....Bm – A (x2)
M'agrada escoltar-te com una amiga

Bm                        A
Plovies molt     per a apagar-te el foc
     C#m                                               Bm
la plutja sobre el magma            es convertia en vapor

                      C#m
I així vas fent l'aire que respirem
                                       Bm
Oxigen a hora blava, atmòsfera
             C#m
Era l'era d'inventar el món
    Bm                   E                 F#m
i anarlo omplint de vida a poc a poc

Bm – C#m - Bm
Gaia, Gaia, Gaia
A
Planeta que gira per a la vida

Bm – C#m - Bm
Aire, terra, aigua
A                                                     .....Bm – A (x2)
M'agrada parlar-te com una amiga

La gran partida

LA GRAN PARTIDA          Joan Amèric

Si puc mirar, si no estic sord
si mes o menys tinc la meua opinió
si aspire a la bellesa com a meta i revolució

Si a més a més estic cantant
i accepte el deure de no ser covard
demane la paraula, i em demane no callar

Me posen trist, què està passant
m'encantaria estar al·lucinant
però veig que hi han homes enemics de la humanitat

La gran imatge de la llibertat es quedà de pedra
quan l'anomenen
els qui trafiquen la mort i fam per tot el planeta...els qui l'ofeguen

El rostre pàlid està content
controla a tot el món amb arguments de pes
celebra la victòria dels seus míssils intel·ligent

Li han preparat un gran discurs
la trampa d'el nou ordre just
la borsa es recupera contra més de cent-mil difunts

La gran partida que s'està jugant és la de la terra, la de la vida
la nit o el dia, la llei dels diners o la llei que ens nua...a la natura

Poder corromput, estan jugant brut trucant les imatges
doble moral i doblement salvatges
El seu ideal negoci mortal, consum, sabotatge
escaparat, riquesa miserable
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La gran partida que s'està jugant és la de la terra, la de la vida
la nit o el dia, la llei dels diners o la llei que ens nua...a la natura

I si el que passa és inhumà
realisme és canviar la realitat i seguir somiant

I el que passa es tant inhumà
que realisme és canviar la realitat...per seguir somiant

A contrapunt, a contracorrent
si encara ha hagut, si encara queda temps....

Estic vegent com plora el món
no m'és igual que està ferit de mort

Aspire a la bellesa i propose revolució...

Llavis de sal

LLAVIS DE SAL

    * Una lluna va fent pel cami sideral,
      però no li ve bé passejar minerals.
      no mirava ningú i s´ha descarregat
      de la pedra i el plom del seu viatge habitual.

      Ella ha sentit parlar
      d´una flor animal
      que fa gotes de mel
      entre llavis de sal

      Una lluna en la mel s´ha aturat a tastar
      el sabor agredolç d´una flor que te sal.

      I la lluna soc jo
      si la mel la fas tu,
      si el sabor agredolç
      sóc tu quan estàs jo,
      sóc jo quan està tú,
      sóc tú quan estàs jo.

Concert al Magatzem de TGN el dia 05.11.2005
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Mandarines

MANDARINES

No sempre es de dia o no queden pomes
o he perdut el ritme de les hores.
Menge moltes mandarines i aguante
però no em sobren les forces.

Des que tu faltes no vaig tant al cine
i han passat més coses que voldria dir-te,
per exemple que et recorde,
que aprenc a cuinar
i que em costa riure.

La mar guarda del naufragi mariners i tresors
i torna parracs i ossos de màstil.
L´amor sempre és un miracle però fa mal
quan els records retornen al cap
com tornen les ones.

Tinc alguna història que ha tocat al timbre
i una bici nova d´alumini
que m´ajuden i em fan moure,
respire però tinc ganes de ploure.

Ja s´ha tancat la porta de la casa del cor
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i en una caixa forta tinc la meua clau.
Qui saps si tens la forma per a obrir-la de nou,
però se tornes porta les pomes
i torna´m la còpia de la clau.
================================================
Un pèl "desconegut" o senzillament ignorat a Catalunya ?

Primer color

PRIMER COLOR           Joan Amèric

He triat la melodia, i la veu i les paraules
per a fer artesania i expressar-me
És mirant-me cap a dintre com he tret allò que cante
i per tant el meu ofici és despullar-me

Si et convide a acompanyar-me
pel cami d'alguna idea
tu pots vindre o quedar-te
però saps que estic amb ella
tu pots vindre o quedar-te

No s'esborra el que m'envolta
perquè és l'hora d'estimar-se
la cançó pren bona nota del miracle.

Crec que no he d'amagarte la mania, la quimera
o els asumptes personals amb la sirena

I sabràs la bogeria
I sabràs la meua idea
I sabràs la poesia de l'amor que m'allibera
Tu pots vindre o quedar-te
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Un home i una ombra

UN HOME I UNA OMBRA (Joan Amèric )CD : Ànima-

En que estarà pensant
aquell que esta assegut quan tots estan ballant?
No m´és del tot estrany
i això que no el conec d´haver-lo vist abans.

I no es que estiga trist,
és que li brilla un punt de melangia gris.
Es mou a poc a poc,
parlant amb una dona se´l veu molt millor.

Com que mai no en te prou, ell busca encara més;
escarba en la reó i en els ulls dels estels.
és del tipus de gent que pot pagar un preu
per ser massa conscient que no va a peu.

Abusa dels torrons
per compensar la falta quan no hi ha dolçor.
Bucòlic de ciutat,
que no millora molt tampoc en el camp.

No sé, però, em recorda el mite i la caverna.
Un home i una ombra i la recerca eterna.
L´escena de la cova , quan el protagonista
intenta anar a fora per posar la vista.

Abans de que sabera que la llum existia
la vida era molt tranquila i res no li preocupava.
Li va fer mal aprendre la veritat de fora
perque es concient de perdre´s el que més importa.

Abusa dels torrons
per compensar la falta quan no hi ha dolçar.

En que estara pensant aquell que esta assegut
al fons del mirall?
Al fons del mirall.
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Vine

VINE                 Joan Amèric

Per enèsima vegada he estat somian-te
compartiem coordenades en el curs d'un viatge astral
Es vibrava que erem l'altra part de l'altre
abraçats ho comprovavem i encaixaven les meitats

Me juraves que eres tu qui me somiaves
et vaig pessigar les galtes per si no eres veritat
Començaven a passar-mos coses rares
ens creixien unes ales i volavem de la mà

Però quan torne de somiar en aterrar al llit
el teu rostre s'ha esborrat i tú t'has esvaït
Com si des d'allà on venim es rebobinés algú
que no sap que has nascut per mi i que jo he nascut per tú

Quan pugues torna al meu costat
que sense tú no sé volar

Vine, Vine, Vine, t'estime
Vine, Vine, Vine, t'estime

Faig dibuixos intentant la teua imatge
rastrejant-te sense rastre, delineant una obsesió
Dibuixos que comence mil vegades
i que es queden en les ganes a les fulles del meu bloc

Sé que no sé res de tú i alhora ja ho sé tot
i per completar l'absurd de no ser ni el teu nom
algun dia ho entendré recordant el futur
perque sé que has nascut per mi, i que jo he nascut per tú

Vine, Vine, Vine, t'estime
Vine, Vine, Vine, t'estime...que sense tú no sé volar
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Joan Miquel Oliver

Final feliç

Ell va dir piscines, ella trampolins.
Ell va dir planetes, ella va dir ‘quins?’
I quina pena es desencís, què rotunda i què valent;
no va ser, precisament, no va ser un final feliç.

Ell va dir quimonos, ella maniquís.
Ell va dir tigressa, ella colibrís.
I quina pena es desencís, què dolenta i què dolent;
no va ser, precisament, no va ser un final feliç.

La la la la, la la la la la, la la la la. La la la la, la la la la la, la la la la.

Ell va dir llimones, ella va dir groc.
Ell va dir pintura, ella va dir pot.
I quina pena es desencís, què dolenta i què dolent;
no va ser, precisament, no va ser un final feliç.
I quina pena es desencís, què rotunda i què valent;
no va ser, precisament, no va ser un final feliç.

La la la la, la la la la la, la la la la. La la la la, la la la la la, la la la la.
La la la la, la la la la la, la la la la. La la la la, la la la la la, la la la la.
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foto

segur de sa bruixula mare, cansat ja de sobrevolar sa roca marina insaciable i peixos
damunt sa visals. segut dins d´un calidoscopi que mai s´ha aturat de girar estic dins es
meu microscopi i duc una vida normal. perdut cada dia com sempre,patines per un
tobogant, i passa sa vida a tota osti i a molta alta velocitat. tu m´entens, jo se que tu
mentens. sa boca se perd s´adorm una foto,sa boca se perd s´adorm una moto,
t´aixeques malalt, te menges un polo, tifons i huracans... t´aixequen es cotxu, i un punki
tirat se fa un calimotxo, tu m´entens, jo sé que tu m´entens.

perdut cada dia com sempre, patines per un tobogant, i passa sa vida a tota osti i a molta
alta velocitat. tu m´entens, jo se que tu mentens. sa boca se perd s´adorm una foto,sa
boca se perd s´adorm una moto, t´aixeques malalt, te menges un polo, tifons i huracans...
t´aixequen es cotxu, i un punki tirat se fa un calimotxo, tu m´entens, jo sé que tu m´entens.
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foto

Segut a sa bruixula mare, cansat ja de sobrevolar sa roca marina insaciable i peixos de
mons abisals.
Segut dins d´un calidoscopi que mai s´ha aturat de girar estic dins es meu microscopi i
duc una vida normal.

Perdut cada dia com sempre,patines per un tobogant, i passa sa vida a tota osti i molta
alta velocitat.
Tu m´entens, jo se que tu m´entens.

S´amor que se perd  se´n va amb una foto, s´amor boca se perd se´n va amb una moto,
t´aixeques malalt, te menges un polo, tifons i huracans, tifons i huracans,tifons i huracans,
t´aixequen es cotxo, i un punki tirat se fa un calimotxo,
Tu m´entens, jo sé que tu m´entens.
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Hansel i Gretel

Hansel i Gretel
(Joan Miquel Oliver)

intro)
D   |%  |

   D                 A
Jo tenia una caseta
           D
Hansel i Gretel
       Bm               A
Ses parets de tots es colors
       G
eren grogues i liles
  D                F#m
i de xocolates marrons

F#m    Em

    D                     A
Jo tenia unes cortines

Català

Pàgina 865 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Joan Miquel Oliver

           D
Hansel i Gretel
      Bm               A
i na Gretel venia a sopar
     G                       D
i volia estar amb jo i tot això
                  F#m
amb un esforç inhumà

F#m   Em

TORNADA:
      G             Bm
Per mirar tenia uns ulls
     D              A
i mirava passar ets ovnis
         G           Bm
dos mil zero dos mil u
     D             A
i m’acariciava es coxis
       G            Bm
Per dormir tenia un cos
      D          A
i dormia com un somni
     G             Bm
somniava sempre amb jo
     D            A
i ma deia “no t’adormis”

    D                   A
Pirulins i piruletes
           D
Hansel i Gretel
     Bm                  A
i sa nit ocultava ets avions
       G                     D
i sa lluna amb paraigües al cel
             F#m
despenjava neons

TORNADA x2

Hansel i Gretel

Jo tenia una caseta, Hansel i Gretel
Ses parets de tots es colors
eren grogues i liles i de xocolates marrons

Jo tenia unes cortines, Hansel i Gretel
i na Gretel venia a sopar i volia estar amb jo
i tot això amb un esforç inhumà

Per mirar tenia uns ulls i mirava passar es ovnis
dos mil zero dos mil un
i m´acariciaba el coxis.

Per dormir tenia un cos i dormia com un somni
somniava sempre en jo
i me deia no t´adormis.

Pirulins i piruletes, Hansel i Gretel
i sa nit ocultava es avions
i sa lluna amb paraigues al cel despenjava neons.

*Per mirar tenia uns ulls i mirava passar es ovnis
dos mil zero dos mil un
i m´acariciaba el coxis.

Per dormir tenia un cos i dormia com un somni
somniava sempre en jo
i mare no t´adormis.*x3
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INVENTARI PIS CARRER MISSIÓ, 3, 2A

INVENTARI PIS CARRER MISSIÓ, 3, 2A
Habitació primera:
1 làmpada sòtil de tres bombetes, 1 làmpada taula de nit amb peu de marbre, 1 llit
matrimoni, 1 taula de nit amb marbre, 1 cadira, 1 armari dos cossos, 2 estores, 2
flassades, 1 matalàs, 2 cortines vermelles, 1 cortina blanca, 1 portacortines, 2
coixins.
Habitació segona:
2 llits de ferro, 2 matalassos, 1 taula de nit, 1 làmpada taula de nit, 4 flassades, 1
estora, 2 coixins, 1 làmpada amb tulipa antiga i bombeta, 2 cortines, 1
portacortines.
Habitació tercera:
1 flassada, 1 làmpada amb tulipa i bombeta, 1 llit amb matalàs i 1 armari amb
mirall.
Passadís:
1 làmpada amb tulipa i bombeta, 1 cortina.
Entrada:
1 moble llit plegable, 2 cadires, 1 mirall antic, 1 làmpada amb tulipa i bombeta.
Sala:
1 làmpada amb 6 bombetes, 1 sofà, 2 butaques, 1 taula centre, 1 taula auxiliar, 1
estufa butà amb comandament reductor, 2 bombones de butà, 2 cortines, 1
portacortines.
Menjador:
1 làmpada cristall guardiola amb 4 bombetes, 1 aparadora, 1 mirall antic, 1 taula
menjador extensible, 6 cadires menjador, 1 fruitera.
Cuina
1 cuina gas ciutat 3 fogons, 1 termo gas ciutat, 1 turbina, 12 plats plans, 12 plats
fondos, 12 plats de postre, 12 tasses cafè, 12 plats cafè, 6 tasses cafè amb llet, 6
plats cafè amb llet, 12 culleres de sopa, 12 culleres cafè, 12 tassons aigua, 12
tassons vi, 1 premsapuré, 1 morter amb maça, 1 pinces carn, 1 cetrill, 1 suvrera
acer inoxidable, 1 cafetera, 3 paelles, 1 colador, 1 saler, 1 poal fems plàstic, 1
fregona, 1 pala fems, 1 granera, 1 palangana duralex, 1 torradora pyrex, 1 bateria
de cuina 5 peces, 1 gelera dues portes
Galeria
1 rentadora automàtica.
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moli de vent

Sol, sol, sol il•lumina sa pintura que hi ha en aquest llençol, sol, cactus amic il•lumina es
meu sentit, molí de vent. Pobre papallona vola tremolosa i no troba de sa pluja un arraser,
xucla de sa vena sa corrent, s’aigo estalagmita on fa intermitent.

Sol, sol, sol difumina sa pintura que hi ha en aquest trispol, sol, astre amic elimina es meu
abric, molí de vent, pobre cantimplora ja no està de moda i aquesta roba no me queda bé,
he d’anar a comprar al sofaxilon i canviar es paper pintat des menjador.
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m´encanta paris

fabriques de fums i parets, carros de cavalls dins sa boira, una xemeneia de bloquets, ja
ha tapat sa neu mitja porta, dins es bar estic calent, sa farola s’il•lumina lenta, ja
desapareixen es carrers, i tu fas olor de menta.

Som un homo feliç, venc deliris amb anís, som un elefant tremolant, i
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m’encanta paris.
Som un homo feliç, venc deliris amb anis, som un elefant tremolant, i m’encanta paris.

Mira descarreguen un vaixell, genero de ferro i certes eines, llistes amb camions i
traginers, es molt lo que un comptable s’ha d’aprendre!

Un mecànic entra en es cafè, sa locomotora se’n va a l’aire, diu jo sa avaria no la sé, i la
revisada no fa gaire

Pallasso

I encara tens sa carpa amagada
Dins es garatge de l´amo des pis,
És plena de pols i, a vegades,
Somies tornar a muntar es circ.
Agafes ses xanques i puges
Amb s´esquena a sa paret
I tanques es ulls i voldries
Sentir s´home-bala fer es pet.
I sona de fons un piano
I tornes a riure, pallasso
Acròbates i trapezistes,
Mones lleons i elefants,
I es pròxim bolito que surti
Segur que el penses agafar.
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picnic

figues de moro i un cel brillant, duus un vestit elegant, sa carretera és estreta i no passa
sa meva rulot. s´ule de fruites es ideal per aturar-se a dinar, picnic i gambes i barbacou,
hem de jugar a dominou!
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Rellotge

Rellotge de paret de sa cuina
rellotge despertador de quars
rellotge calculadora ja sumes trenta anys
rellotge de sa tele de s´hotel
rellotge tens sa vida per davant
rellotge no te pots aturar
rellotge fill de puta
es temps que t´has menjat
i el món seguirà endavant
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Romanç infame de sa núvia morta

Neda sa núvia dins es safareig
plora molt i pensa que no s´ho mereix
i sa lluna plena vetlla es tarongers
de color taronja és també aquest peix

Neda sa núvia, no se vol casar
s´aigua verda és plena des seu vestit blanc
dins sa casa toquen algo d´en Chopin

Neda sa núvia i entre es convidats
hi ha una teoria (xerren d´un amant)
fuma i diu "què passa" un pallasso vell
i sa mare d´ella, i sa mare d´ell

Ploren amagades, ja no poden més
molt engalanades beuen jotabés
i es infants se queixen súper avorrits
...i ningú sospita on és es nuvill
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Que entra dins sa casa molt desorbitat
cerca s´escopeta i se lleva es frac
tira sa corbata " i jo la mataré,
si no vol ser meva, no és de ningú més"

Bota una bardissa i en es safareig
ho entén sa núvia i li diu "mata´m"
i una escopetada seca zenital
crema dins sa fosca com el cel un llamp

Morta sa núvia dins es safareig
plora molt i pensa que no s´ho mereix
i sa lluna plena vetlla es tarongers
de color taronja es també aquest peix

Morta sa núvia no se casarà
i vermells s´enfonsa es seu vestit blanc
dins sa casa toquen algo d´en Chopin
ara que s´hi escau tan exactament

Surfistes en càmera lenta

Surfistes en càmera lenta
lleneguen damunt s´oceà,
arriben, sa platja és calenta,
i amb un Martini en sa mà.

Surfistes en càmera lenta
i es windsurf no està "guai",
ses "titis" van "loques" darrere
i brillen ses cremes solars.

Surfistes en càmera lenta
i a estones van molt aviat
esperen ses ones toveres
això els he sentit conversar.

Surfistes en càmera lenta
se´n van i adéu-siau,
els diuen ses "txurris" contentes
i amb es biquinis llevats.

Surfistes, lampistes, autistes de la mar,
surfistes, taxistes, turistes, calamars.

Surfistes, taxistes, turistes de la mar,
surfistes, dentistes, turistes, calamars.
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Joan Toni Skarabat

Actors

Hem jugat tantes vegades amb mentides
Que ses veritats em semblen de jugueta
I ara és quan ens pega potades.

I vam creure burlar a sa monotonia
I ara és quan tornam tan egocentristes
I ens oblidam que ens hem fet mal...

No me contis històries des passat
Ho espenyam tot i et fots a cridar
Semblam dos actors i tu fas de Nicole
I si són simpàtics es teus plors
Dim qui pagarà es plats bruts
Semblam dos actors des vell Moulin Rouge

Si m’excites te compraré flors, avui,
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Si m’acceptes pagaré es xantatge
Faré que s’acabi es trui

Es teus crits em semblen de paper i cartró
Que es dissolen en aquest bassiot
Avui guanyes tres a dos.

No me contis històries des passat
Ho espenyam tot i et fots a cridar
Semblam dos actors i tu fas de Nicole
I si són simpàtics es teus plors
Dim qui pagarà es plats bruts
Semblam dos actors des vell Moulin Rouge

I quin temps fa?
Plou i neva en es cor, plou i neva
I quin temps fa?
Plou i neva, borinot, que neva.

Ara que fa bon temps

Un dia es van jurar
Que no es separarien mai
Una abraçada temptejava
Sa sentència d’amistat
Començava es principi d’un final

Però es temps passa i ja no
El pots seguir encalçant
No et dones compte i cada dia
Et sents un poc més gran
Un va partir pes bé i s’altre ja ho sap.

L’agafà per dir-li que és el que està fent.
El va ignorar. Se veu que ja no em sent.
Desitjà que no s’allunyàs com es vent
I que marxàs ara que fa bon temps...

Llargues caminades per vies de tren
Parlant de què dolenta és sa vida
Ses primeres fumades
d’aquella herba prohibida
grans de pus i parides de sa pubertat.

Però ses circumstàncies
poden anar canviant
i espolsen tot allò
que un amic et pot donar.
Avui es sol em crema i més igual.

L’agafà per dir-li que és el que està fent.
El va ignorar. Se veu que ja no em sent.
Desitjà que no s’allunyàs com es vent
I que marxàs ara que fa bon temps...(bis)

Català

Artista fracassat

He trevel•lat tantes vegades
Amb sa mateixa pedra
Que em mir en es mirall de bades
I em pega vomitera

Sóc una autobiografia
Que no s’escriurà mai
Sóc un gen artificial
Que mor en primavera.

Sóc un artista fracassat
Sóc d’en Van Gogh s’enveja
Un escarabat malalt
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Que encara perdrà s’orella
Un geperut cansat

Hem pujat a dalt de tot
Per amollar-mos i caure
Casi onze anys de mala sort
I avui no ha deixat de ploure

Sóc una lluita constant
Sóc un zero en pilotes
Sóc un butxaques foradades
Que et cas quan t’equivoques...

Sóc un artista fracassat...

I ara em mires des des cantó
Ves-te’n i torna per si hi ha sort
Avui he sembrat cossiols
A dins capses de cartró.

Com un cuquet

Imagina’t que aquest moment
És un tros de tub de vidre.
Si entres me convertiré
En una granota ximple.

He intentat ser més discret
I fugir de sa pardalaria.
He volgut quedar inconscient
Però m’has fet trevel•lar.

No vols deixar-me en pau,
Dius que he de sobreviure
No vols que em facin mal,
Dius que encara he d’escriure
Sa meva vida en clau...

Mentre et faci mal es nas
Seré un cuquet a dins que
Te mossega constantment
I rama lama ding dong
Mentre tu fas d’animal
Jo et xuclaré sa vida
Que a damunt es teu mirall
I ha una dosi de farina...

Si tu, si tu no te giris que ets tu
Encara que no ho sembli sóc es teu nas de platino
Si tu, si tu geperut que dius tu
No me facis de jueu, no me facis de mesquino
Tenc tenc por, molta por que tenc por
No me passa per es nas tota aquesta porqueria
Tenc tenc por massa por, que tenc por
Surt d’aquesta mala vida que tot és una mentida.

No vols deixar-me en pau...
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Escòcia

Hem temptat sa sort i hem canviat
Ciurons per històries  celtes.
Hem vist sa verdor d’un país
Mesclat de blat i tristor
I quan ho has vist un pic
És com si hi haguessis viscut des de sempre.
Hem fet una volteta pes textos
D’en sir Walter Scott

I encara sent
Aquell vent
Fred d’Escòcia
Paisatge gris

Català
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D’humitat
I sa boira

Vull beure una pinta de cervesa
Amb sa preciosa Annie Laurie.
Vull fer de sa tristesa, alegria
En una simple cançó.
Vull convertir es meus somnis amb cards
I es meus poemes amb whisky.
Duc una part d’Escòcia tatuada
En una vena des cor

I encara sent
Aquell vent
Fred d’Escòcia
Paisatge gris
D’humitat
I sa boira

Hem fet s’amor d’amagats
En un castell encantat.
Gent d’una lluita constant
They’re very happy tonight

I encara sent...

Madura

Madura ( Joan Toni Skarabat)

Vaig jugar eternament
a fer poesia blanca.
I un alè entre cada paraula
em deia que m’equivocava.

Vaig superar aquell trauma
bufava l’increment dels anys.
I es cremà com una espelma
o com un cor tancat amb pany...

Madura, madura...
Calla!, que ja t’he sentit.
Madura i per ventura
 sortirà pel del teu pit,
que a dins el teu capet d’àngel marxa
el que un dia vaig fer florir...

Potser esperes molt de mi
i es meu cap em dóna voltes.
Gira, gira carnestoltes
que no sóc el teu fadrí.

Madura poca-solta
i cerca una feina estable;
que es temps s’ha quedat en bàbia
trieu-les bé que ara van magres...

Madura, madura...
Calla!, que ja t’he sentit.
Madura i per ventura
 sortirà pel del teu pit,
que a dins el teu capet d’àngel marxa
el que un dia vaig fer florir...
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Misogínia

No s´ho hagués imaginat mai
Poder fer un viatge per l´espai
I no separar-se del que ara trepitges

Xiuxiuejava mentrestant
Els ulls oberts i fascinats
Mentre ella li dava l´esquena
Esbrinava el seu passat

Si fa no fa, com ho havíem deixat
El ventre encara llis, pensant
Si aquell nin valdrà la pena
Puc ser un pare il·legal

I si ara t´escric tot això és per dir-te
Sóc un nòmada que fuig amb la seva misogínia
I si ara em ballug amb això és per ferir-te
Que m´has deixat naufragant amb la meva lipotímia

Si tot això que has desitjat
Ho has decidit llançar... endavant!
Que fas plantada a casa teva?
Potser a que et venguin a cercar?

I si ara t´escric...

Si puc canviar el que m´ha fet mal
Si et puc mirar i no fer-te cas
Tocar els llavis que vaig besar un dia
I enyorar-te pot se un instant

No s´ho hagués imaginat mai
Poder fer un viatge per l´espai
I no separar-se del que ara trepitges
I esbrinar el teu passat

I si ara t´escric...
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Neu sintètica

Passejant per la Rambla
Un dia vaig topar amb tu
Ens aturarem a parlar
Records de la infantesa

Però aquells ulls vius
Que tenies de petit
No els vaig veure
Ni se si els veuré més

Em parlaves content
Però insegur de tu mateix
Els braços et tremolaven
Mira´m bé que no estàs bé...

Tenies presa te n´anares
Amb un adéu falç i vibrant
Perdona si no et vaig dir res
Es que em vas deixar perplex
(permí ja era massa tard)

I aqueixa pols que respires

Català
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Aqueixa merda que t´injectes
Com ho has pogut fer?
Com ho has pogut fer?

I ja has tancat els ulls
No et preocupis
Potser es millor així
Arribarà una nova vida
Com la nova primavera
I jo encara em recordaré de tu

L´hivern et cobrirà
De formosa neu blanca
Més formosa encara
Que la neu que tu xuclaves

Tenies pressa...

no em vull anar d´aquí

NO EM VULL ANAR D’AQUÍ
(Joan Toni Fuster)

Una meravella de destí
150 grams de sopes i una nit de gresca.
2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6
perquè tanta discussió de merda per un sou mesquí...
cucaratxes entre es dits
boten pes galliner del teu padrí.

No em vull anar d’aquí
No vull fer-te patir
I perdre’t com amic.
No em vull anar d’aquí
No vull passar de llis
Sembla que has encollit
Crec que cantaré una altra cançó
Perquè t’aturis de plorar i no tenguis por.

No me cridis mitja puça si és que has de venir
Si m’agafes per sorpresa me faràs feliç
No me contis més històries de fadrins
Cadascú farà el que vulgui, si tu vols pots fer-ho amb mi
Cucaratxes entre els dits
Es passegen per dins un tassó de vi...

No em vull anar d’aquí
No vull fer-te patir
I perdre’t com amic.
No em vull anar d’aquí
No vull passar de llis
Sembla que has encollit
Crec que cantaré una altra cançó
Perquè t’aturis de plorar i no tenguis por.

Destí, bruixot malaltís
No vull que em demanis permís,
Crec que cantaré una altra cançó
Perquè t’aturis de plorar i no tenguis por.
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Paraules de paper

Paraules de paper que es varen fer malbé
i un somni que he embrutat en un moment
Hipocresia tendra vestida amb coll pujat
se mescla amb sa teva felicitat

I encara creus dissimulat
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que no et fa falta un tros d´amor
per ser tu un instant

Mirades que et mosseguen sense demanar
si has fet alguna cosa per sopar
No siguis tros de soca i vine a fer-me cas
contarem ses promeses que no foren veritat

I encara creus que tornarà
fa molt de temps
que va deixar-te d´estimar

I veus que no sóc tan animal com tu m´has dit
i veus que sóc capaç de ser un estrany si m´evites
Creus que no em coneixes i per això et tornes tan difícil
hipocresia teva de pensar qui és millor que aquí

Paraules que jo
vaig fer servir
per dir-te que no
vull fer-te mal
paraules que jo
no vaig poder
cantar-les com tu
voldries que fes

Paraules com jo...

Pokemon trist

POKEMON TRIST (lletra i música: Joan Toni Skarabat)

Pluja freda, un cel d´estiu
tremola un poc si encara ets viu
ets teus cabells pareixen ser
un invent des temporal, d´arena grisa

I tu que em mires des d´aquí
deixem ser un pokemon trist
em sembla que he salvat es món
des de sa finestra des teu balcó
xuxuruxú

Una carta sobre es llit
que pot ser hagi llegit
més de cent pics:
xuxuruxú

Diu t´estim i adéu
Diu t´estim i adéu
Diu t´estim i adéu
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sa meva imaginació

Sa meva imaginació (joan toni skarabat)

Hi ha dies que penses que ho tens tot.
Hi ha dies que em bacil a mi mateix, i què!
Escriure una cançó en Mi menor
Potser em paris esment almenys un cop.

Hi ha dies que tot surt malament
Hi ha dies que pens que ningú em comprèn, i què!
Hi ha dies que d’un bocí en faig tres
Hi ha dies que em sobra i ho trec tot ben espès.

I de vegades pens
Que ara plou per jo
I  de vegades pens
I a vegades no...

M’agrada ésser com sóc
Em tancaré a sa meva habitació
Escoltaré un disc nou
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I pensaré que ets sa millor des món.
Aprendré a estar tot sol,
I a no dir sempre sa veritat del tot.
Potser sigui un il·lús
Hi ha mosques temptejant sa meva imaginació.

Sa meva imaginació... (4pics)

Hi ha dies que veig sortir es sol
Hi ha dies que plou i me bany tot
Vull una cançó que parli des mal temps
I que amb es vent se’n vagi el que has estès.

De vegades pens...

Sa meva imaginació

 Sa meva imaginació (joan toni fuster)

Hi ha dies que penses que ho tens tot.
Hi ha dies que em bacil a mi mateix, i què!
Escriure una cançó en Mi menor
Potser em paris esment almenys un cop.

Hi ha dies que tot surt malament
Hi ha dies que pens que ningú em comprèn, i què!
Hi ha dies que d´un bocí en faig tres
Hi ha dies que em sobra i ho trec tot ben espès.

I de vegades pens
Que ara plou per jo
I de vegades pens
I a vegades no...

M´agrada ésser com sóc
Em tancaré a la meva habitació
Escoltaré un disc nou
I pensaré que ets la millor del món.
Aprendré a estar tot sol,
I a no dir sempre la veritat del tot.
Potser sigui un il·lús
Hi ha mosques temptejant la meva imaginació.

Sa meva imaginació...

Hi ha dies que veig sortir el sol
Hi ha dies que plou i me bany tot
Vull una cançó que parli del mal temps
I que amb el vent se´n vagi el que has estès.

De vegades pens...
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Sé

Sé que perd es temps
Amb cada passa des teus ulls
I sé que en aquest joc de mirades
Tu tens s’avantatge
O potser ho creus...

Sé que em perd amb il•lusions
Que en es final, serà s’orgull?
A cada cop que et despull
I t’empagueixes com si fos
Sa primera vegada...

Perquè és així com ara t’estim
Amb cada falta, amb cada creu,
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Quan tremoles, i amb sa veu.
Quan estàs alegre i quan sofresc
Si cada cop que tanc es ulls no et veig

Sé que perd es temps
Amb cada passa que camines
Amb cada alè que ara inspires
No pots veure que el que intent fer
És una cançó d’amor?

I sé que perd es temps
Amb cada paraula que t’escric
Perquè sé que ara et voré
I tot això que he pensat dir-te
S’esvaeix en un moment...

Perquè és així com ara t’estim
Amb cada falta, amb cada creu,
Quan tremoles, i en sa veu.
Quan estàs alegra i quan sofresc
Si cada cop que tanc ets ulls no et veig

Si cada cop que tanc ets ulls no et veig (bis)

Un estiu de Sant Bernat

Un estiu de Sant Bernat ( lletra i música : Joan Toni Skarabat)

Un estiu de Sant Bernat
Sa música festeja i a la fresca
Sa gent ballava entre paperines
I ets esquitxos d’aigo freda.

Ses ninetes totes blanques, provoquen
es polls amb es seu afany de lucre
xitxarel·los amb brillantina al cap
les conviden a cotó de sucre.

Xiu-xiu, xiuxiuetja nina !
Que avui en Joan es pentina
Xiu-xiu, xiuxiuetja nina !
I fem un petonet Marina.

Ets nins petits mengen confits
Ets més grans fan coa pes gelat d’ametlla
I un vi dolç que no és gens bo
Però que et fa ganes de pegar una empenta.

I en acabar vam anar a Can Joan
Tots ben xops i amb un fred que pela
Mentre uns fumaven herba, ets altres
Se fotien mà i feien gresca, mà... i gresca feien...

Xiu-xiu, xiuxiuetja nina !
Xiu-xiu, que avui en Joan es pentina
Xiu-xiu, fem un petó Marina,
I l’endemà a dormir tard, i una aspirina.(dos pics)

En Carles i jo, com dos beneits
Mirant des des balcó sa lluna blanca
Cantàvem cançons a dues veus
Per un amor que ens feia mandra.

Teníem 16 anys i s’ànima calenta
Bruna sa pell i un cor sarnós
Company i amic meu que ho seràs per sempre
Sota ets estels d’un cel d’Agost... (dos pics)
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Ximelis

Ara, que potser, encara dorms,
M’inventaré histories macabres
On es morts s’espien amb es vius.

Ara si en sa nit despertes
Em fotré davall es llit
I cridaré, si no t’assustes
Te promet que aquí estaré.

Ximelis, Ximelis
Avui no és es teu vespre.
Que ja pots sospirar fort.
Sóc un pirata destre.
Una bubota amb sort
Que l’han vista a sa finestra (bis)

Sospira, animalota!
Que no et faré cap mal,
Que amb sa pròtesi dental
No et mossegaré sa testa
Qui sap!, si estic malalt...
Però deixem seguir sa festa
Qui sap!, si estic malalt...
Sóc una ànima en protesta.

Ximelis, Ximelis
Torna per l’amor de Déu
I dam tot el que era meu.
Es meu cor deteriorat
Sóc un Gori empipat.
Ximelis que la mar
No me cura i me fa mal.
Torna’m tot el que era meu
I deixem seguir enfadat
Torna’m tot el que era meu
I deixem seguir... fantasma.
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Joan Usart

Competitius

COMPETITIUS – Ramon Minoves – Joan Usart

A mossegades van per la vida
i quant et miren pensen de tu:
“¿em pot ser útil en la grimpada
o és un obstacle inoportú?”

A mossegades van per la vida
si cal t’adulen i et fan favors
Ells et colpegen l’esquena, amables,
són gent molt “maca”, t’obren el cor

Poden somriure, poden ser afables
i són col-legues que fan favors
Però algun dia–més tard, més d’hora-
passen factura, s’ho cobren tot

Quan cal et donen en l’abraçada
la punyalada, fellonament
Un “ és la vida ” tenen per lema
i no n’esperis penediment
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Pugen enlaire com l’anxaneta,
damunt l’esquena del veïnat
La seva glòria, és només seva
segons et diuen quan l’han tastat

Van per la vida a mossegades
A cops de colze o astutament
La seva pensa es diu astúcia
si el brau té banyes, ells tenen ment

Són alts o baixos, homes o dones,
Gerents, polítics, simples obrers
Se’ls pot conèixer per com deleixen
poders i glòries o bé diners

Van per la vida a mossegades
Mimen i esmolen ullals i dents
Te les ensenyen amb gran ufana
ells els dediquen el seu talent

Quan els enterren els cucs se’ls mengen
Com a la resta de l’altra gent
Llurs calaveres llavors, ensenyen
molt més encara, les seves dents

Jobim, Tom

Águas de março

É madeira de vento, tombo da ribanceira
É o mistério profundo, é o queira ou não queira
É o vento ventando, é o fim da ladeira
É a viga, é o vão, festa da cumeeira
É a chuva chovendo, é conversa ribeira
Das águas de março, é o fim da canseira
É o pé, é o chão, é a marcha estradeira
Passarinho na mão, pedra de atiradeira

É uma ave no céu, é uma ave no chão
É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão
É o fundo do poço, é o fim do caminho
No rosto o desgosto, é um pouco sozinho

É um estrepe, é um prego, é uma conta, é um conto
É uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando
É a luz da manhã, é o tijolo chegando
É a lenha, é o dia, é o fim da picada
É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada
É o projeto da casa, é o corpo na cama
É o carro enguiçado, é a lama, é a lama

É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã
É um resto de mato, na luz da manhã
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração

É uma cobra, é um pau, é João, é José
É um espinho na mão, é um corte no pé
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã
É um belo horizonte, é uma febre terçã
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração
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Garota de ipanema .

Garota de Ipanema
La chica de Ipanema Letra en español

Olha que coisa mas linda
mas cheia de graça
é ela menina
que vem e que passa
num doce balanço a
caminho do mar.

Moça do corpo dourado
do sol de Ipanema,
o seu balançado
é mais que um poema,
é a coisa mais linda
que eu ja vi passar.

Ah! Por que estou tao
sozinho?
Ah! Por que tudo é tao
triste?
Ah! A beleza que existe,
a beleza que nao é
so minha,
que tambem passa
sozinha.

Ah! se ela soubesse que
quando ela passa
O mundo sorrindo
se enche de graça
E fica mais lindo
por causa do amor.

 -----------------------------------------

 F7M  G7/6
 Olha que coisa mais linda, mais cheia de     graça
 G7/5+  Gm7
É ela a me nina que vem e que  passa
 C7/9-  F7M  Dm7/9+  Gm7  C7/9+
Num doce bal anço, caminho do mar

 F7M  G7/6
 Moça do corpo dourado, do sol de Ipa nema
 G7/5+  Gm7
O seu balan çado é mais que um poe ma
 C7/9-  F7M
É a coisa mais  linda que eu já vi pa ssar

 F#7M  B7/9
 Ah, por que estou tão so zinho?
 A7M  D7/9
 Ah, por que tudo é tão  triste?
 Bb7M  Eb7/9
 Ah, a beleza que     existe

 Am7  D7/9-
A be leza que não é só  minha
 Gm7  C7/9-
 Que também passa sozi nha
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 F7M  G7/6
 Ah, se ela soubesse que quando ela  passa
 G7/5+  Gm7
O mundo sor rindo se enche de gr aça
 C7/9-  F7M  F#7M
E fica mais     lindo por causa do am or
 F7M
Por causa do am or

Joel Joan

Porca Misèria

Per tu, per mi
i per tot el que em viscut
els anys, les pors
i el que hem abandonat
plorem, riem
sabem el que volem
que si, que no
i fem el que podem
porca misèria, que la vida va com va
porca misèria, el que tenim ho aprofitem
tani sí es bo, com si es dolent
trapem, caiem
i tornem a començar
que faig, que fem
mirem de ser concients
porca misèria, que la vida va com va
porca misèria, el que tenim ho aprofitem
tant si es bo, com sí es dolent
tot el que som
i el que sarem, ho som
el que hem viscut
el que viurem
per tu, per mi
per tot el que hem tingut
per mi, per tu
i per tot el que tindrem
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Porca Misèria

Per tu, per mi
i per tot el que hem viscut
els anys, les pors
i el que hem abandonat.
plorem, riem
sabem el que volem
que sí, que no
i fem el que podem
porca misèria, que la vida va com va
porca misèria, el que tenim ho aprofitem
tant si és bo, com si és dolent
trepem, caiem
i tornem a començar
què faig? què fem?
mirem de ser conscients.
porca misèria, que la vida va com va
porca misèria, el que tenim ho aprofitem
tant si és bo, com si és dolent
tot el que som
i el que serem, ho som
pel que hem viscut
pel que viurem
per tu, per mi
per tot el que hem tingut
per mi, per tu
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i per tot el que tindrem

John, Elton

Believe

I believe in love, it´s all we got
Love has no boundaries, costs nothing to touch
War makes money, cancer sleeps
Curled up in my father and that means something to me
Churches and dictators, politics and papers
Everything crumbles sooner or later
But love,       I believe in love
I believe in love, it´s all we got
Love has no boundaries, no borders to cross
Love is simple, hate breeds
Those who think difference is the child of disease
Father and son make love and guns
Families together kill someone
Without love, I believe in love
Without love I wouldn´t believe
In anything that lives and breathes
Without love I´d have no anger
I wouldn´t believe in the right to stand here
Without love I wouldn´t believe
I couldn´t believe in you
And I wouldn´t believe in me
Without love
I believe in love
I believe in love
I believe in love

Anglès

Bitch is back.

I was justified when  I  was five.
Raising cane, I spit in your eye.
Times are changing, now the poor get fat.
But the fever´s gonna catch you when the bitch gets back.
Eat meat on Friday that´s alright.
Even like steak on a Saturday night.
I can bitch the best at your social do´s.
I get high in the evening sniffing pots of glue.
I´m a bitch.  I´m a bitch.
Oh, the bitch is back.
Stone cold sober as a matter of fact.
I can bitch.  I can bitch.
`Cause I´m better than you.
It´s the way that I move, the things that I do - oh-oh-oh.
I entertain by picking brains.
Sell my soul by dropping names.
I don´t like those, my God, what´s that?
Oh, it´s full of nasty habits when the bitch gets back.

Anglès

Blue eyes

Blue Eyes
Baby´s got blue eyes
Like a deep blue sea
On a blue, blue day
Blue Eyes

Anglès

Baby´s got blue eyes
When the morning comes
I´ll be far away
And I say
Blue eyes holding back the tears
Holding back the pain
Baby´s got blue eyes
And she´s alone again

Blue eyes
Baby´s got blue eyes
Like a clear blue sky
watching over me
Blue eyes
ooh, I love blue eyes
When I´m by her side
Where I long to be
I will see
Blue eyes lauging in the sun
Lauging in the rain
Baby´s got blue eyes
And I am home
And I am home again

Burn down the mission

You tell me there´s an angel in your tree
Did he say he´d come to call on me
For things are getting desperate in our home
Living in the parish of the restless folks I know
Everybody now bring your family down to the riverside
Look to the east to see where the fat stock hide
Behind four walls of stone the rich man sleeps
It´s time we put the flame torch to their keep
Burn down the mission
If we´re gonna stay alive
Watch the black smoke fly to heaven
See the red flame light the sky
Burn down the mission
Burn it down to stay alive
It´s our only chance of living
Take all you need to live inside
Oh!Deep in the woods the squirrels are out today
My wife cried when they came to take me away
But what more could I do just to keep her warm
Than burn burn burn burn down the mission walls

Anglès

Can you feel the love tonight

There´s a calm surrender to the rush of day
When the heat of a rolling wind can be turned away
An enchanted moment, and it sees me through
It´s enough for this restless warrior just to be with you
And can you feel the love tonight
It is where we are
It´s enough for this wide-eyed wanderer
That we   got   this far
And can you feel the love tonight
How it´s laid to rest
It´s enough to make kings and  vagabonds
Believe the very best
There´s a time for everyone if they only learn
That the twisting kaleidoscope moves us all in turn
There´s a rhyme and reason to the wild outdoors
When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours
And can you feel the love tonight
It is where we are
It´s enough for this wide-eyed wanderer
That we   got   this far
And can you feel the love tonight
How it´s laid to rest
It´s enough to make kings and  vagabonds
Believe the very best
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Can you feel the love tonight?

There´s a calm surrender
To the rush of day,
When the heat of a rolling wind
Can be turned away

An enchanted moment,
And it sees me through
It´s enough for this restless warrior
Just to be with you

And can you feel the love tonight?
It is where we are
It´s enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far

And can you feel the love tonight,
How it´s laid to rest?
It´s enough to make kings and vagabonds
Believe the very best

There´s a time for everyone,
If they only learn
That the twisting kaleidoscope
Moves us all in turn

There´s a rhyme and reason
To the wild outdoors
When the heart of this star-crossed voyager
Beats in time with yours

And can you feel the love tonight?
It is where we are
It´s enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far

And can you feel the love tonight,
How it´s laid to rest?
It´s enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
It´s enough to make kings and vagabonds
Believe the very best.

Anglès

Circle of life

From the day we arrive on the planet
And blinking, step into the sun
There´s more to be seen than can ever be seen
More to do than can ever be done
Some say eat or be eaten
Some say live and let live
But all are agreed as they join the stampede
You should never take more than you give
In the circle of life
It´s the wheel of fortune
It´s the leap of faith
It´s the band of hope
Till we find our place
On the path unwinding
In the circle, the circle of life
Some of us fall by the wayside
And some of soar to the stars
And some of us sail through our troubles
And some have to live with the scars
There´s far too much to take in here
More to find than can ever be found
But the sun rolling high through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless round

Anglès

Crocodile Rock

I remember when I was young
Me and Susie had so much fun
Holding hands and skimmin´ stones
Had an old gold Chevy and a place of my own

But the biggest kick I ever got
Was doing a thing called the Crocodrile Rock
While the other kids were rockin´ round the clock
We were hoppin´ and boppin´ to the Crocodrile Rock

Well, Crocodrile Rockin´ is somthing shockin´
When your feet can´t keep still
I never knew me a better time
And I guess I never will

Oh lawdy mama those Friday nights
When Susie wore her dresses tight
And the Crocodile Rockin´ was out of sight

But the years went by and rock just died
Susie wend and left me fore some foreign guy
Long nights cryin´ by the record machine
Dreamin´ of my Chevy and my old blue jeans

But they´ll never kill the thrills we´ve got
Burning up to the Crocodrile Rock
Learning fastas the weeks past
We really thought the Crocodrile Rock wolud last

Well, Crocodrile Rockin´ is somthing shockin´
When your feet can´t keep still
I never knew me a better time
And I guess I never will

Oh lawdy mama those Friday nights
When Susie wore her dresses tight
And the Crocodile Rockin´ was out of sight

Anglès

Daniel

ELTON JOHN
Daniel
Music by Elton John
Lyrics by Bernie Taupin

Daniel is travelling tonight on a plane
I can see the red tail lights heading for Spain
Oh and I can see Daniel waving goodbye
God it looks like Daniel, must be the clouds in my eyes

They say Spain is pretty though I´ve never been
Well Daniel says it´s the best place that he´s ever seen
Oh and he should know, he´s been there enough
Lord I miss Daniel, oh I miss him so much

Daniel my brother you are older than me
Do you still feel the pain of the scars that won´t heal
Your eyes have died but you see more than I
Daniel you´re a star in the face of the sky

Daniel is travelling tonight on a plane
I can see the red tail lights heading for Spain
Oh and I can see Daniel waving goodbye
God it looks like Daniel, must be the clouds in my eyes
Oh God it looks like Daniel, must be the clouds in my eyes
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Don´t go breaking my heart

Don´t go breaking my heart.
I couldn´t if I tried.
Oh, honey if I get restless.
Baby, you´re not that kind.
Don´t go breaking my heart.
You take the weight off me.
Oh honey, when you knocked on my door
I gave you my key.

COR:
Ooh - ooh.  Nobody knows it.  (Nobody knows it.)But when I was down - I was your clown.
Ooh - ooh.  Nobody knows it.
Right from the start I gave you my heart.
Oh - oh, I gave you my heart.
So don´t go breaking my heart.
I won´t go breaking your heart
Don´t go breaking my - don´t go breaking my - don´t go breaking my heart

And nobody told us.
`Cause nobody showed us.
And now it´s up to us baby.
Oh, I think we can make it.
So don´t misunderstand me.
You put the light in my life.
Oh, you put the spark to the flame.
I´ve got your heart in my sights.

COR:
Ooh - ooh.  Nobody knows it.  (Nobody knows it.)But when I was down - I was your clown.
Ooh - ooh.  Nobody knows it.
Right from the start I gave you my heart.
Oh - oh, I gave you my heart.
So don´t go breaking my heart.
I won´t go breaking your heart
Don´t go breaking my - don´t go breaking my - don´t go breaking my heart

Anglès

Don´t let the sun go down on me.

I can´t light
no more of your darkness.
All my pictures
seem to fade to black and white.
I´m growing tired
and time stands still before me.
Frozen here
on the ladder of my life
(much) too late
to save myself from falling.
I took a chance
and changed your way of life.
But you misread
my meaning when I met you.
Closed the door and left me blinded by the light.

Don´t let the sun go down on me.
Although I search myself, it´s always someone else I see.
I´d just allow a fragment of your life
to wander free.
But losing everything is like the sun going
down  on   me.

I can´t find,
oh, the right romantic line.

Anglès

But see me once
and see the way I feel.
Don´t discard me just because you think I mean you harm.
But these cuts I have
they need love to help them heal.

Don´t let the sun go down on me.
Although I search myself, it´s always someone else I see.
I´d just allow a fragment of your life
to wander free.
But losing everything is like the sun going
down  on   me.

Heartache all over the world

well im running away
from this house on the hill
theres a devil inside
sitting on the window sill
and its a wild friday night
and im all on my own
ive knocked on every door in town
there aint one little girl thats home
and everybodys got a date
and the ones that aint are tired
well the hell do you do on the weekend honey
when your hearts on fire
and you can go from tokyo to rome
looking for a girl
but it looks to me like the weekend means
heartache all over the world
have pity on me
oh it looks to me like the weekend means
heartache heartache all over the world
hes got lipstike on his collar
shes got fishnets on her legs
im at home and ive got nothing
just this cold and aching head
there must be something dirty
just blame it on the magazines
dont ready that trash itll drive you crazy
cos the cops invade your dreams
and everybodys got a date
and the ones that aint are tired
well the hell do you do on the weekend honey
when your hearts on fire
and you can go from tokyo to rome
looking for a girl
but it looks to me like the weekend means
heartache all over the world
have pity on me
oh it looks to me like the weekend means
heartache heartache all over the world

Anglès

I don´t wanna go on with you like that

I´ve always said that one´s enough to love
Now I hear you´re bragging one is not enough
Something tells me you´re not satisfied
You got plans to make me one of four or five

I guess this kind of thing´s just in your blood
But you won´t catch me carving up my love
I ain´t no puzzle piece that needs to fit
If it takes more than me then let´s call it quits

´Cause I don´t wanna go on with you like that
Don´t wanna be a feather in your cap
I just wanna tell you honey I ain´t mad
But I don´t wanna go on with you like that
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It gets so hard sometimes to understand
This vicious circle´s getting out of hand
Don´t need an extra eye to see
That the fire spreads faster in a breeze

And I don´t wanna go on with you like that
Don´t wanna be a feather in your cap
I just wanna tell you honey I ain´t mad
But I don´t wanna go on with you like that
No I don´t wanna go on with you like that
One more set of boots on your welcome mat
You´ll just have to quit them if you want me back
´Cause I don´t wanna go on with you like that

Oh if you wanna spread it around sister that´s just fine
But I don´t want no second hand feeding me lines
If you wanna hold someone in the middle of the night
Call out the guards, turn out the light

I guess that´s why they call it the blues

Don´t wish it away
Don´t look at it like it´s forever
Between you and me
I could honestly say that things can only get better
And while I´m away bust out the demons inside
And it won´t be long before you and me run
To the place in our hearts where we hide

And I guess that´s why they call it the blues
Time on my hands could be time spent with you
Laughing like children
Living like lovers
Rolling like thunder, under the covers
And I guess that´s why they call it the blues
Just stare into space
Picture my face in your hands
Live for each second
Without hesitation, never forget I´m your man
Wait on me girl, cry in the night if it helps
But more than ever I simply love you
More than I love life itself

Anglès

I´m still standing

You could never know what it´s like
Your blood like winter freezes just like ice
And there´s a cold lonely light
that shines from you
You´ll wind up like the wreck
you hide behind that mask you use
And did you think this fool could never win?
Well look at me, I´m coming back again
I got a taste of love in a simple way
And if you need to know while
I´m still standing you just fade a-way

Don´t you know I´m still standing
better than I ever did
Looking like a true survivor,
feeling like a little kid
I´m still standing after all this time
Picking up the pieces of my life
without you on my mind
I´m still standing...yeah yeah yeah!
I´m still standing...yeah yeah yeah!

Anglès

Once I never could hope to win
You starting down the road leaving me again
The threats you made were meant to cut me down
And if our love was just a circus
you´d be a clown by now

Kiss the bride

Well she looked a peach in the dress she made
when she was still her mama´s little girl.
And when she walked down the aisle everybody smiled at her innocence and curls.
And when the preacher said is there anyone here
got a reason why they shouldn´t wed?
I should have stuck up my hand.
I should have got up   to stand.
And this is what I should have said:
I wanna kiss the bride, yeah!
I wanna kiss the bride, yeah!

Long before she met him she was mine, mine, mine.
Don´t say "I do".
Say "bye, bye, bye"
And let me kiss the bride, yeah!

Underneath her veil I could see a tear trickling down her pretty face.
And when she slipped on the ring I knew everything would never be the same again
But if the groom would have known
he´d have had a fit
about his wife and the things we did.
And what I planned to say,
yeah on her wedding day.
Well I thought, I thought it but I kept it hid.
I wanna kiss the bride, yeah!
I wanna kiss the bride, yeah!

Long before she met him she was mine, mine, mine.
Don´t say "I do".
Say "bye, bye, bye"
And let me kiss the bride, yeah!

Anglès

Levon

Levon wears his war wound like a crown
He calls his child Jesus
`Cause he likes the nameAnd he sends him to the finest school in town
Levon, Levon likes his money
He makes a lot they say
Spend his days counting
In a garage by the motorway

He was born a pauper to a pawn on a Christmas day
When the New York Times said God is dead
And the war´s begun
Alvin Tostig has a son today

And he shall be Levon
And he shall be a good man
And he shall be Levon
In tradition with the family plan
And he shall be Levon
And he shall be a good man
He shall be Levon

Levon sells cartoon balloons in town
His family business thrives
Jesus blows up balloons all day
Sits on the porch swing watching them fly
And Jesus, he wants to go to Venus
Leaving Levon far behind
Take a balloon and go sailing
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While Levon, Levon slowly dies

Lies

Some lie about who they love.
Some lie about the truth.
Some lie to save their lives.
Some lie about their youth.
Some lie about age and beauty
the conquest of sex.
Most lie about the night before.
A woman lies for a party dress.
I´ve lied for a stolen moment.
I´ve lied for one more clue.
I´ve lied about most everything but I never lied to you.
And   we...

TORNADA:
And we lie, lie, lie
on a streetcar named desire.
Oh, we  lie, lie, lie
for that sweet bird of youth.
I could be great like Tennessee Williams
if I could only hear something that sounds like   the truth.

Some lie in the face of death.
Some lie about their fame.
Some kneel and lie to  God.
Some lie about their name.
Some lie in words and speeches with every living breath.
The young lie with their guitars.
The old lie for a little respect.
I´ve lied to lie with danger.
I´ve lied for a drug or two.
I´ve lied about most everything
but I never lied to you.
And   we...

I´ve lied for a stolen moment.
I´ve lied for one more clue
I´ve lied about most everything
but I never lied to you.
And   we...

Anglès

Mona Lisas & mad hatters

And now I know
Spanish Harlem are not just pretty words to say
I thought I knew
But now I know that rose trees never grow in New York City
You stand at the edge while people run you through
And I thank the Lord    there´s people out there like you
I thank the Lord there´s people out there like you
While Mona Lisas and Mad Hatters
Sons of bankers, sons of lawyers
Turn around and say good morning to the night
For unless they see the sky
But they can´t and that is why
They know not if it´s dark outside or light
This Broadway´s got
It´s got a lot of songs to sing
If I knew the tunes I might join in
I´ll go my way alone
Grow my own, my own seeds shall be sown in New York City
Subway´s no way for a good man to go down
Rich man can ride and the hobo he can drown
And I thank the Lord for the people I have found
I thank the Lord for the people I have found

Anglès

And now I know
Spanish Harlem are not just pretty words to say
I thought I knew
But now I know that rose trees never grow in New York City
Subway´s no way for a good man to go down
Rich man can ride and the hobo he can drown
And I thank the Lord for the people I have found
I thank the Lord for the people I have found
(CHORUS)
They know not if it´s dark outside or light

Nikita

Hey Nikita is it cold
In your little corner of the world
You could roll around the globe
And never find a warmer soul to know
Oh I saw you by the wall
Ten of your tin soldiers in a row
With eyes that looked like ice on fire
The human heart a captive in the snow
Oh Nikita You will never know
anything about my home
I´ll never know how good it feels to hold you
Oh!Nikita I need you so
Oh Nikita is the other side
of any given line in time
Counting ten tin soldiers in a row
Oh no, Nikita you´ll never know
Do you ever dream of me
Do you ever see the letters that I write
When you look up through the wire
Nikita do you count the stars at night
And if there comes a time
Guns and gates no longer hold you in
And if you´re free to make a choice
Just look towards the west and find a friend
Oh! Nikita,
Counting ten tin soldiers in a row.

Anglès

Sacrifice

It´s a human sign
When things go wrong
When the scent of her lingers
And temptation´s strong
Into the boundary
Of each married man
Sweet deceit comes calling
And negativity lands
Cold cold heart
Hard done by you
Some things look better baby
Just passing through
And it´s no sacrifice
Just a simple word
It´s two hearts living
In two separate worlds
But it´s no sacrifice
No sacrifice
It´s no sacrifice at all
Mutual misunderstanding
After the fact
Sensitivity builds a prison
In the final act
We lose direction
No stone unturned
No tears to damn you
When jealousy burns
It´s no sacrifice at all
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Saturday night´s alright for fighting

It´s getting late have you seen my mates
Ma tell me when the boys get here
It´s seven o´clock and I want to rock
Want to get a belly full of beer
My old man´s drunker than a barrel full of monkeys
And my old lady she don´t care
My sister looks cute in her braces and boots
A handful of grease in her hair
Don´t give us none of your aggravation
We had it with your discipline
Saturday night´s alright for fighting
Get a little action in
Get about as oiled as a diesel train
Gonna set this dance alight
`Cause Saturday night´s the night I like
Saturday night´s alright alright alright

Well they´re packed pretty tight in here tonight
I´m looking for a dolly who´ll see me right
I may use a little muscle to get what I need
I may sink a little drink and shout out "She´s with me!"
A couple of the sound that I really like
Are the sounds of a switchblade and a motorbike
I´m a juvenile product of the working class
Whose best friend floats in the bottom of a glass
Saturday, saturday, saturday,
Saturday, saturday, saturday,
Saturday, saturday, saturday,
Saturday night´s alright.
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Something about the way you look tonight

There was a time
I was everything and nothing all in one
When you found me
I was feeling like a cloud across the sun
I need to tell you
How you light up every second of the day
But in the moonlight
You just shine like a beacon on the bay
And I can´t explain
But it´s something about the way you look tonight
Takes my breath away
It´s that feeling I get about you, deep inside
And I can´t describe
But it´s something about the way you look tonight
Takes my  breath away
The way you look tonight
With a smile
You pull the deepest secrets from my heart
In all honesty
I´m speechless and I don´t know where to start
The way you look tonight
The way you look tonight.

Anglès

Sorry seems to be the hardest word

What have I got do to make you love me
What have I got do to make you care
What do I do when lightning strikes me
And I wake to find that you´re not there?

What have I got do to make you want me
What have I got do to be heard
What do I say when it´s all over
And sorry seems to be the hardest word?

Anglès

It´s sad, so sad
It´s a sad, sad situation
And it´s getting more and absurd
It´s sad, so sad
Why can´t we talk it over?
Oh it seems to me
That sorry seems to be the hardest word

What have I got do to make you love me
What have I got to do to be heard
What do I do when lightning strikes me
What have I got to do?
What have I got to do
When sorry seems to be the hardest word?

Sorry seems to be the hardest word

sorry seems to be the hardest word

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And a way to find when your not there?

What I got to do to make you want me?
What I got to do to be heard?
What do I say when its all over? (babe)
Sorry seems to be the hardest word

It´s sad, so sad
Its´s a sad sad situation
And it´s getting more and more absurd
Its so sad so sad
Why can´t we talk it over?
Oh it seems to me
Sorry seems to be the hardest word

What I do to make you want me?
What I got to do to be heard?
What do I say when it´s all over?
Sorry seems to be the hardest word

(Elton John)
It´s sad, so sad
It´s a sad sad situation
And it´s gotten more and more absurd
It´s sad, so sad
Why can´t we talk it over?
Oh it seems to me
Sorry seems to be the hardest word

Yeh.....sorry
Nah.......
Sorry

What do I do to make you love me?
What I got to do to be heard?
What do I do when lightning strikes me?
Yeah.....What do I got to do?
What do I got to do?
When sorry seems to be the hardest word
sorry seems to be the hardest word

Anglès

That´s what friends are for

And I never thought I´d feel this way.
And as far as I´m concerned.
I´m glad I  got  the chance to say
that I   do   believe I  love  you.
And   if   I should ever  go  away, well then close your eyes and try
to feel the  way  we do today.
And then if you can re - mem - ber:
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Keep smiling,
keep shining
knowing you can always count on me, for sure.
That´s what friends are for.
For good times, and bad times
I´ll be on your side forever more.
That´s what friends are for.
Well you came and opened me,
and now there´s   so   much more I see.
And so   by   the way I thank you.
And then  for the times when we´re apart
well then close your eyes & know
these words are coming from my heart.   And then   if   you can remember:
Keep smiling,
keep shining
knowing you can always count on me, for sure.
That´s what friends are for.
For good times, and bad times
I´ll be on your side forever more.
That´s what friends are for.

The One

I saw you dancing out the ocean
Running fast along the sand
A spirit born of earth and water
Fire flying from your hands
In the instant that you love someone
In the second that the hammer hits
Reality runs up your spine
And the pieces finally fit
And all I ever needed was the one
Like freedom fields where wild horses run
When stars collide like you and I
No shadows block the sun
You´re all I´ve ever needed
Baby you´re the one
There are caravans we follow
Drunken nights in dark hotels
When chances breathe between the silence
Where sex and love no longer gel
For each man in his time is Cain
Until he walks along the beach
And sees his future in the water
A long lost heart within his reach

Anglès

Ulls blaus

Blue eyes ( Elton John)

Ulls blaus, nena quins ulls blaus
Com un mar blau
en un dia blau

Ulls blaus, nena quins ulls blaus
Si son de bon matí
ja no em trobo aquí
Et veuré amb les llagrimes als ulls
plens de patiment
nena quins ulls blaus!
I sola estàs un cop més

Ulls blaus , nena quins ulls blaus
com un clar cel blau
que em mira de lluny

Ulls blaus, uh! adoro aquests ulls blaus
tornaré amb tu
sempre al teu costat i veuré

Català

els ulls blaus molt resplandents
amb pluja o amb vent
nena quins ulls blaus
per tu he tornat un cop més

Els ulls blaus molt resplandents
amb pluja o amb vent
nena quins ulls blaus
per tu he tornat un cop més

When a woman doesn´t want you

She may be lost
She may be out of bounds
All her tenderness and charms could be something
A man like me has never found
But in her woman´s way
She´s still a little girl
The things that she wants,
the things that she needs
Oh well the choice is hers
`Cause you can´t take a woman
When she doesn´t want you
And you can´t be a man
If you´re blind to reason
Man might be strong
But true love is strongerYou gotta play it straightWhen a woman doesn´t want you
Her voice invites
Her eyes say more than words
But her needs and complications
Can tear away the memory of last night´s girl
And if you´re weak
Yeah we´re all weak sometime
The best things can wait
The best times they come
Oh when strength is kind
And if you can´t read her
Leave her alone
And if you don´t know by now
She´s not someone´s prize
And you can´t take her home

Anglès

Written in the stars

I am here to tell you we can never meet again
Simple really, isn´t it, a word or two and then
A lifetime of not knowing where or how or why or when
You think of me or speak of me or wonder what befell
The someone you once loved so long ago so well
Never wonder what I´ll feel as living shuffles by
You don´t have to ask me and I need not reply
Every moment of my life from now until I die
I will think or dream of you and fail to understand
How a perfect love can be confounded out of hand
Is it written in the stars
Are we paying for some crime
Is that all that we are good for
Just a stretch of mortal time
Is this God´s experiment
In which we have no say
In which we´re given paradise
But only for a day
Nothing can be altered, there is nothing to decide
No escape, no change of heart,
no anyplace to hide
You are all I´ll ever want,
but this I am denied
Sometimes in my darkest thoughts,
I wish I´d never learned
What it is to be in love and have that love returned
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You gotta love someone

You can win the fight,
you can grab a piece of the sky
You can break the rules but before you try
You gotta love someone
You gotta love someone

You can stop the world,
steal the face from the moon
You can beat the clock,
but before high noon
You gotta love someone
You gotta love someone
You´ve got one life with a reason
You need two hearts on one side
When you stand alone and there´s no one there
To share the way it feels inside and baby
You can cheat the devil and slice a piece of the sun
Burn up the highway but before you run
You gotta love someone
You gotta love someone
When you´re gonna play with fire
You let someone share the heat
When you´re on your own and there´s no one there
To cool the flames beneath your feet and baby
You can win the fight,
you can grab a piece of the sky
You can break the rules but before you try
You gotta love someone
You gotta love someone
You gotta love someone
You gotta love someone

Anglès

Your Song

It´s a little bit funny, this feeling inside
I´m not one of theose who can easily hide
I don´t have much money but boy if I did
I´d buy a big house where we both could live

If I was sculptor but then again no
Or a man who makes potions in a travelling show
I know it´s not much, but it´s the best I can do
My gift is my song and this one´s for you

And you can tell everybody, this is your song
It may be quite simple but now that it´s done
I hope you don´t mind, I hope you don´t mind
That I put that in words
How wonderful life is while you´re in the world

I sat on the roof and kicked off the moss
Well a few of the verses, well they´re got me quite cross
But the sun´s been quite kind while I wrote this song
It´s for people like you, that keep it turned on

So excuse me forgetting, but these things I do
You see I´ve forgotten if they´re gree or they´re blue
Anyway the thing is, what I really mean
Yours are the sweetest eyes I´ve ever seen

And you can tell everybody, this is your song
It may be quite simple but now that it´s done
I hope you don´t mind, I hope you don´t mind
That I put that in words
How wonderful life is while you´re in the world

Anglès

Your song

It's a little bit funny this feeling inside
I'm not one of those who can easily hide
I don't have much money but boy if I did
I'd buy a big house where we both could live

If I was a sculptor, but then again, no
Or a man who makes potions in a travelling show
I know it's not much but it's the best I can do
My gift is my song and this one's for you

And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple but now that it's done
I hope you don't mind
I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is while you're in the world

I sat on the roof and kicked off the moss
Well a few of the verses well they've got me quite cross
But the sun's been quite kind while I wrote this song
It's for people like you that keep it turned on

So excuse me forgetting but these things I do
You see I've forgotten if they're green or they're blue
Anyway the thing is what I really mean
Yours are the sweetest eyes I've ever seen

Català

Jordi Domenech

El crit del pagès

(INTRO)x2
Solm Solm Lab Solm Solm Fa# Fa# Fa# Fa# (x3)
Solm Solm Solm Solm

Solm       Fa
Un crit de guerra
             Solm
Omple tot el cel
Solm      Fa
La lluita remença
                     Sol
Per buscar el que és meu

Les meves terres
Ara cendra són
No puc fer més
Que jeure com un gos

(TORNADA)

Solm Mib Fa Re(x2)

Solm           Mib
Ja me n´he afartat
        Fa             Re
d´estar aquí de braços plegats
Solm        Mib
No puc aguantar
           Fa          Re
Que el meu poble sigui arrasat

Solm    Fa            Solm
I lluitaré pel que és meu
           Fa     Solm     Re
no em rendiré mai més
Solm     Fa      Solm
I trionfaré sent pagès

Català
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                 Fa               Sol
Per a que el meu poble no pateixi més

(FI DE TORNADA)

(INTRO)x2

Els dies passen
i no puc evitar
La feina feta
de res no servirà

La gent del ram
volien arribar
a ser quelcom més
que un trist pagès

(TORNADA)

(SOLO DE GUITARRA)
Solm Fa Fa Solm (x4)

(TORNADA), però els acords inicials de la tornada x4

Solm Solm Lab Lab Solm Solm Fa# Fa# Fa# Solm Solm Solm Solm

El crit del pagès

Un crit de guerra
Omple tot el cel
La lluita remença
Per buscar el que és meu

Les meves terres
Ara cendra són
No puc fer més
Que jeure com un gos

(TORNADA)

Ja me n´he afartat
d´estar aquí de braços plegats
No puc aguantar
Que el meu poble sigui arrasat

I lluitaré pel que és meu
no em rendiré mai més
I trionfaré sent pagès
Per a que el meu poble no pateixi més

(FI DE TORNADA)

Els dies passen
i no puc evitar
La feina feta
de res no servirà

La gent del ram
volien arribar
a ser quelcom més
que un trist pagès

(TORNADA)
(SOLO DE GUITARRA)
(TORNADA)

Català

Hi ha algú?

Ja no en queda més
L’aigua ha marxat
La calor l’ha fet
Evaporar

Aquella llavor
Que fa temps vaig plantar
Ja no ha crescut
No té vida per brotar

I creus que tot això es degut
A la misèria d’un mon brut
Però hi algú
Que et retorna l’esperança

Pensant en tu
Quan no ho fa més ningú
Donant-te una mà
Quan les altres s’han cansat d’esperar

I sent el so del vent quan xiula al teu costat
I sent el so del vent al teu costat
Du el so dels helicòpters que ens venen a ajudar

I crec que algun dia la fam al mon s’extingirà
I crec que la fam s’extingirà
Amb el seu ajut podrem tirar endavant

Una sequera
Sense vida ens ha deixat
Bombes al vent
En un poble no llunyà

Els animals
Per terra jeuen, morts estan
Ni els caçadors
No els volen agafar

Català

Mal Camí

Una flama innocent
Va creixent dins del cor
Aquesta flama va roent
Incloient-hi els bons records

La meva infantesa he oblidat
He madurat
Una vida plena de grans bondats
S’ha cremat

La vida m’ha canviat
Res tornarà a ser com abans
Ja ho he decidit
Agafaré…

El Mal Camí!
El Mal Camí!
Una vida perduda un passat desdit

Amb el present m’he creuat i ell
M’ha mirat
M’ha dit de cop tot sorprès
Que collons estaves fent!?

La teva vida no podia continuar així
M’ha repetit
Havies d’agafar
Un altre camí

Català
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Una brisa suau

Sento una fredor al meu costat
és l´ànima d´un mort que em ve a buscar
Perdo les hores en un llit estirat
recordant els fets que fa temps em van passar

(TORNADA)
Crec que la fi m´ha arribat
i la meva vida està sens disfrutar
Sé que no podré tornar
a respirar l´aire del matí
Pur i clar

M´agradaria viure un instant de més
Poder mirar al cel blau sense pensar en res més
Sentir com l´aire bufa en una brisa suau
Sense pensar que sóc un pobre
Malalt terminal

(FI DE TORNADA)

Se que no em queda temps el vull aprofitar
perque crec que demà el cos no s´em mourà
Com he pogut perdre hores així
En comptes de viure la vida a mil

(TORNADA)
(SOLO DE VIOLÍ)
(TORNADA)

Català

Una brisa suau

Fa#m Do# Re La Sol#m
Sento una fredor al meu costat
Fa#m Do# Re Mi
és l´ànima d´un mort que em ve a buscar

Perdo les hores en un llit estirat
recordant els fets que fa temps em van passar

(TORNADA)
Re La
Crec que la fi m´ha arribat
Re Mi Fa#m
i la meva vida està sens disfrutar
Re La
Sé que no podré tornar
Re
a respirar l´aire del matí
Do#
Pur i clar

Fa#m Re Mi Fa#m
M´agradaria viure un instant de més
Re Do#
Poder mirar al cel blau sense pensar en res més
Fa#m Re Mi Fa#m
Sentir com l´aire bufa en una brisa suau
Do# Fa#m Do#
Sense pensar que sóc un pobre
Fa#
Malalt terminal

(FI DE TORNADA)

(SOLO)
Fa#m La Re Fa#m
Do# Fa#m Do Fa#m

Fa#m Do# Re La Sol#m
Se que no em queda temps el vull aprofitar
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Fa#m Do# Re Mi
perquè crec que demà el cos no s´em mourà

Com he pogut perdre hores així
En comptes de viure la vida a mil

(TORNADA)
(SOLO DE VIOLÍ - amb els acords de la primera part de la tornada)
(TORNADA)

Vés-te´n a parir

Ja fa temps que estàs
aqui al meu costat
demostrant-me sempre la teva amistat

Però de no fa gaire
que em comences a ratllar
xerrant de coses que mai venen al cas

Cagon Deu! Calla ja!
Crec que em petarà el cap!
No pots callar! Has de parlar!
És que em fots cagar...

Vés-te´n a parir!
Deixa´m un rato tranquil!
Vés a molestar-ne a un altre
Per aqui

Vés-te´n a parir!
Deixa´m dormir tranquil!
Que avui hi ha festa i borratxera
a la nit

Ja tornes a ser aquí?
Ningú et vol tenir...
No en volen saber res de tu, malparit!

No et queixis tant
o t´hauré de fer callar
amb un jac d´hòsties quedarà ben silenciat

Català

Jordi Montañez

Heroi

Jo anava per cavaller,
per despertar princeses
que dormien la llarga nit.
Per desfer les quimeres
que ultratjaven el reialme d'un gran rei.
Jo havia de ser
un bon deixeble de l'ordre de la creu
submís a Déu,
submís als amos de la Terra
pel delme poder cobrar, per raó.
contra serfs vençuts al senyor.

Jo anava per militar
a les ordres d'un feudal
que m'ensenyés a fer la guerra.

Jo anava per capità
a les ordres d'un tirà
que m'ensenyés un pla
per conspirar

Català
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contra pobles sobirans
en nom d'algun trist ideal.
Jo havia de ser
qui compartís la glòria de l'honor

Victorejat a les cançons
i acabar amb la dissidència
i ser un heroi per la nació

Jo anava per banquer
a comptar monedes
amb un trist ordinador
i fer apujar els interessos
dels més grans usurpadors del capital.
Jo somiava amb director
d’una potent multinacional
submisa al Déu
dels guanyadors, que actuen amb coherència
i no tenen pietat en cridar
contra obrers vençuts als patrons.

Jo anava per president
d’un potent país cruel
Que ens ensenyés a fer....la guerra

Victorejat a les cançons
i acabar amb la dissidència
i ser un heroi per la nació
victorejat a les cançons
i acabar amb la dissidència
i ser un heroi per la nació
al servei d'aquest món...teu

(2009)

Heroi

Intro:   E

VI:  2   - 4

   A                    B
Jo anava per cavaller

E                   C#m.

Per despertar princeses

             A                 B

que dormien l'eterna nit.

            E              C#m

Per desfer les quimeres

                A              B                      G#7

que ultratjaven el reialme d'un gran rei.

A               B

Jo anava per ser

                E                         C#m7               C#m7/B          A

un bon deixeble de l'ordre de_________    la_________ creu

                 B

submís a Déu

                    E            C#m

Català

Submís als amos de la Terra

            A                    B               E

pel delme poder cobrar, per raó.

             B              A             E

contra serfs vençuts al senyor.

-------------------------

VI: 5 -4

            F#m               C#m

[break]Jo anava per militar

F#m               C#m

a les ordres d'un feudal

Am                        Am6                                                  E

que m'ensenyès a fer, a fer la guerra

---------------------------------------------------------------

E
VI:  2 - 4

[a]Jo anava per capità

a les ordres d'un tirà

que m'ensenyès un pla

per conspirar.

contra pobles sobirans

en nom d'algun trist ideal.

Jo havia de ser

qui compartís la glòria   de__________   l'ho_____ nor

A   B                E      G#         C#m

             [c] victorejat a les cançons

              i acabar amb la dissidència

               i ser un heroi per la nació

A               B

E
VI: 2 - 4
A  - B

[a] Jo anava per banquer

a comptar monedes

amb un trist ordinador

i fer apujar els interessos

dels més grans usurpadors del capital.

Jo  somiava amb  director
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d’una potent multina___cio____nal

submissa al Déu

dels guanyadors que actuen amb coherència

i no tenen pietat en cridar

contra obrers vençuts als senyors.

            F#m               C#m

[break]Jo anava per president

F#m               C#m

d’un potent país cruel

Am                        Am6                                                       E

Que ens ensenyès....la guerra

A   B                E      G#         C#m

             [c] victorejat a les cançons

              i acabar amb la sensatesa

               i ser un heroi per la nació

A   B                E      G#         C#m

             [c] victorejat a les cançons

              i acabar amb la dissidència

               i ser un heroi per la nació

A               B                     E

al servei d'aquest món  teu

E   A  B

Sabem fer i fem saber

[1]Som la nissaga del llegat de desterrades
        i hem vingut per fer sentir el nostre dret.
No creiem pas en contes de princeses maques
som boniques tal com són, tot sent rebels.
Hem lluitat contra monstres i fantasmes
que ens prohibien respirar l'aire més net.
Som la veritat silenciada entre mentides
però avui ens plantem. Sabem fer i fem saber.

Fem saber que som bellesa que som l’art que som la sal
i sabem fer la guerra quan ens cal.
que tremoli, que tremoli el patriarcat.

Som la llarga llista de condemnades
que cobrim el rostre contra el vent.
Que ens mesuren les paraules gota a gota
per marcar-nos BRUIXA o bé  estel.
No estem lluitant per transformar el color de casa
i que després per dins res no hagi canviat.
No ens conformem a que ens diculpin en la història,

Català

doncs volem canviar de base el món sencer.

Fem saber que som bellesa que som l’art que som la sal
i sabem fer la guerra quan ens cal.
Fem saber que ja hem dit prou i serem tres voltes rebels
i serem lliures malgrat no ho vulguin al cel
I jurem per la memòria de Maria Mercè Marçal
que serem el malson del patriarcat
que tremoli que tremoli el patriarcat.

...
que tremoli que tremoli el patriarcat

Jorge Drexler

Todo se transforma

Tu beso se hizo calor
luego el calo movimiento,
luego gota de sudor
que se hizo vapor,
luego viento
que en un rincón de la Rioja
movió el haspa de un molino
mientras se pisaba el vino
que bebió tu boca roja.

Tu boca roja en la mía,
la copa que gira en mi mano
y mientras el vino caía,
supe que, de algún lejano rincón
de otra galaxia, el amor
que me darías,
transformado volvería
un día, a darte las gracias.

Cada uno da, lo que recibe,
luego recibe lo que da,
nada es más simple
no hay otra norma,
nada se pierde
todo se transforma... (bis)

El vino que pagué yo,
con aquél euro italiano
que abía estado en un vagón
antes de estar en mi mano,
y antes de eso en Torino
y antes de Torino en Pratto
dónde hicieron mi zapato
sobre el que caería en vino.
Zapato, que en unas horas
buscaré bajo tu cama,
con las luces de la aurora
junto a tus sandalias planas
que compraste aquella vez,
en Salvador de Bahía
dónde a otro diste el amor
que hoy yo, te devolvería...

Cada uno da... (bis)

Castellà

Un lugar en tu almohada

Házme un lugar en tu almohada,
junto a tu pecho me calmaré.
Házme un lugar en tu almohada,
para que duermas te cantaré.

Castellà
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Una canción de cuna,
un valsecito de Tacuarembó
te ira llevando en una nube
si no me duermo antes yo.

Hay un rincón de tu pelo
en el que yo me perfumaré.
Hay un rincón de tu pelo
sobre la almohada esperándome.

Una cascada azul
como la sombra de un jacarandá.
Me iré acercando a tu mejilla
para escucharte respirar.

Jorsh

Ja sóm campions

S'ha fet realitat el somni que tots desitjavem.
Ara estem plagats, ja sóm a la Plaça Sant Jaume
Una intensa emoció quant sortiu al balcó
Som i serem els millors aixequem les mans

Ja sóm campions l'equip guanyador cridem tots plegats celebrem el trionf. Ja som
campions que s'ensorri tot perquè el barça és el millor del món. (bis)

Varem començar a fer la festa a CANALETES
no podré oblidar aquell moment ple de senyeres.
Una intensa emoció quant sortiu al balcó
Som i serem els millors aixequem les mans

Ja sóm campions l'equip guanyador cridem tots plegats celebrem el trionf. Ja som
campions que s'ensorri tot perquè el barça és el millor del món. (bis)

Una intensa emoció quant sortiu al balcó
Som i serem els millors aixequem les mans

Ja sóm campions l'equip guanyador cridem tots plegats celebrem el trionf. Ja som
campions que s'ensorri tot perquè el barça és el millor del món. (bis)

Català

Josep Maria Cantimplora

Això no és espanya

Entre vinyes oliveres i taronges,

nasqué la vida en aquest racó del món.

Cap seny no ha pogut frenar la nostra rauxa

és impossible que tingui aturador.

La nostra terra ha sigut i serà

Català

castell, sardana, jota i mesclatà.

Per això s’escolta aquest clam

això no és espanya

De salses fins a Guardamar

això no és espanya

I de Fraga fins a Maó

això no és espanya

el poble canta amb il•lusió

i el poble té Raó.

Que bonica és la mar Mediterrània

La costa blanca i la plana de vic.

La albufera de València, Formentera

La Ribagorça, el Pallars i el Vallespir.

La nostra terra ha sigut i serà

castell, sardana, jota i mesclatà.

Per això s’escolta aquest clam

això No és espanya

De salses fins a Guardamar

això no és espanya

I de Fraga fins a Maó

això no és espanya

el poble canta amb il•lusió

i el poble té Raó.

Amb paella, fruit i calçotada

omplim la panxa, fem força per lluitar.

Amb burret, barreja i pomada

per la Victòria aviat podrem brindar

La nostra terra ha sigut i serà

castell, sardana, jota i mesclatà.

Per això s’escolta aquest clam

això No és espanya

De salses fins a Guardamar

això No és espanya

I de fraga fins a Maó
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això No és espanya

el poble canta amb il•lusió

i el poble té Raó.

Avui te´n vas

Avui a la finestra brilla el sol
i el meu cor batega molt fort de tanta felicitat.
Avui te´n vas!

Com totes les nits m´he despertat ben espantat
però aquest malson ja mai més no em visitarà.
Avui te´n vas!

Fot el camp amb la pistola i el tricorni!
M´oblidaràs, m´oblidaràs...
Pobre de vosaltres el que torni!

Avui te´n vas, avui te´n vas,
avui te´n vas, avui te´n vas!

Sota la penombra d´un fanal s´adormiran
tots els sants que un dia vaig fer baixar.
Avui te´n vas!

Les denúncies que em vas parir les faré servir
per encendre un foc que cremi el govern civil.
Avui te´n vas!

Fot el camp amb la pistola i el tricorni!
M´oblidaràs, m´oblidaràs...
Pobre de vosaltres el que torni!

Avui te´n vas, avui te´n vas,
avui te´n vas, avui te´n vas!

Fot el camp amb la pistola i el tricorni!
M´olbidaràs, m´oblidaràs...
Pobre de vosaltres el que torni!

Avui te´n vas, avui te´n vas,
avui te´n vas, avui te´n vas!

Català

El Porró

El Porró

Em vaig fotre tota una penca
una penca de cansalada
pa sec i bacallà cru
i mig quilo d’arengada

I mig, i mig quilo d´arengada
que em va, que em va deixar boca i gola
ben se, ben seca i ben salada!

Però em va robar, em va fotre el porró un bombero
el porro, em va fotre el porró un bombero
el porro, un que anava a apagar focs.

Però em va robar, em va fotre el porró un bombero
el porro, em va fotre el porró un bombero
el porro, un que anava a apagar focs.

I una nit a la taverna, estàvem de celebrada
que la selecció espanyola, havia estat eliminada

Havi, havia estat eliminada
la se, la selecció espanyola i això
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i això és el que més m´agrada

Però em va robar, em va fotre el porró un bombero
el porro, em va fotre el porró un bombero
el porro, un que anava a apagar focs.

Em va robar, em va fotre el porró un bombero
el porro, em va fotre el porró un bombero
el porro, un que anava a apagar focs.

I era a la festa major, el punt àlgid dels estius
i estaven a punt de fer, el concurs de vitins
el cu, el concurs de vitins que ens po,
que ens posa a totes a prova i ens de
ens demostra que estem vius

Però em va robar, em va fotre el porró un bombero
el porro, em va fotre el porró un bombero
el porro, un que anava a apagar focs.

Em va robar, em va fotre el porró un bombero
el porro, em va fotre el porró un bombero
el porro, un que anava a apagar focs.

El tenia ple, ai! del millor vi
guaita com rajava.. no era pas carlí!

Però em va robar, em va fotre el porró un bombero
el porro, em va fotre el porró un bombero
el porro, un que anava a apagar focs.

Em va robar, em va fotre el porró un bombero
el porro, em va fotre el porró un bombero
el porro, un que anava a apagar focs.

La Gallina

Oh gallina folladora,
que esvalotes l´aviram!
Ets plasmada per les lloques
i els pollastres puritans.
Els joves polls assossegues
i tot i que fas pagar,
no es pot dir que facis peles
perque tu cobres en gra.

Si sents xerinola rere l´alambrada,
guaita la mamada que treballa amb el seu vec.
Digues-li que ho sento per tota la masia,
i de nit no hi ha qui dormi pels gemecs.
Oh si igual que tu gallina,
fessin totes el mateix.
Hi hauria manca de cries
i d´ous n´hi hauria en escreix.
L´índex de demografia avícola
cauria en picat,
i el pagès enmalaltaria
de menjar tants ous ferrats.

Si sents xerinola rere l´alambrada,
guaita la mamada que treballa amb el seu vec.
Digues-li que ho sento per tota la masia,
i de nit no hi ha qui dormi pels gemecs.
Oh gallina folladora,
que esvalotes l´aviram!
Ets plasmada per les lloques
i els pollastres puritans.
Els joves polls assossegues
i tot i que fas pagar,
no es pot dir que facis peles
perque tu cobres en gra.

Si sents xerinola rere l´alambrada,
guaita la mamada que treballa amb el seu vec.
Digues-li que ho sento per tota la masia,
i de nit no hi ha qui dormi pels gemecs.

Català
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La Mariona

La Mariona té un encenedor,
un encenedor Bic,
per cremar caixes, bancs i ETT´s
i els palaus dels rics.

Odia als explotadors,
als polítics servils,
als periodistes intoxicadors,
i als guardiacivils.

És catalana perque li dona la gana,
no li pendran a dignitat.
Ni a punta de pistola
la faran espanyola,
ja s´ho poden treure del cap.

La Mariona té un encenedor,
un encenedor Bic,
per cremar caixes, bancs i ETT´s
i els palaus dels rics.

Odia als explotadors,
als polítics servils,
als periodistes intoxicadors,
i als guardiacivils.

És catalana perque li dona la gana,
no li pendran a dignitat.
Ni a punta de pistola
la faran espanyola,
ja s´ho poden treure del cap.

La Mariona té un encenedor,
un encenedor Bic,
per cremar caixes, bancs i ETT´s
i els palaus dels rics.

La Mariona té un encenedor,
un encenedor Bic,
per cremar caixes, bancs i ETT´s
i els palaus dels rics.

Odia als explotadors,
als polítics servils,
als periodistes intoxicadors,
i als guardiacivils.

Català

La meva casa quartel

A  les muntanyes varen destinar-me
a dalt de les muntanyes, prop del cel.
A dalt de les muntanyes, amb una arma
allà tinc la meva casa quartel.

Espero que et donguin el traslado
el traslado que tan em somiat.
Que et treguin de l'informes i a tres pagos
que et destinin amb mi al meu costat.

Que feliços que serem tots dos
i que tendres les rondes seràn.
Frensí al meu cotxe patrulla
visquen a la meva casa quartel.

Que feliços que serem tots dos
i que dolçes les guardies seràn.
Frenesí al meu cotxe patrulla
visquen a la meva casa quartel.

Juns no vendrem més coca confiscada

Català

junts no torturarem cap detingut.
I si ens foten un tret a lespinada
vull viatjar cap al cel amb tu al taúd.

Que feliços que serem tots dos
i que tendres les rondes seràn.
Frensí al meu cotxe patrulla
visquen a la meva casa quartel.

Que feliços que serem tots dos
i que dolçes les guardies seràn.
Frenesí al meu cotxe patrulla
visquen a la meva casa quartel.

Lliure

Té tot just vint anys i ja està
ben fart de somiar,
però rere la frontera hi té la llar,
la terra i la ciutat.

Pensa que les reixes només són
filferro del barat,
quelcom que mai no podrà aturar,
el seu desig de volar.

Lliure, com la terra que volem... La Terra Lliure!
Com la mar...
Lliure com l´ocell que va fugir de la presó
i pot fer fi volar...

Lliure com aquell vent que recull
la meva pena i el meu plany,
camino atrafegat rere la veritat
i sabré per fi el que és la llibertat.

Amb bandera negra va marxar
cantant Els Segadors.
Anava tan content que no va escoltar:
´la documentasión´.

Mentre morí veié uns nens que
li deixaven flors
i amb la bandera fugiren carrer enllà
cridant: ´Revolució´!

Lliure, com la terra que volem... La Terra Lliure!
Com la mar...
Lliure com l´ocell que va fugir de la presó
i pot fer fi volar...

Lliure com aquell vent que recull
la meva pena i el meu plany,
camino atrafegat rere la veritat
i sabré per fi el que és la llibertat.
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Maleïda Espanya

MALEÏDA ESPANYA

Maleïda Espanya
Espanya veïna
Espanya indigesta
País que segresta les terres veines i les esquartera
On tens la decència?
On tens el decòrum?
On tena la noblesa?
Maleïda Espanya
Espanya veïna
Espanya indigesta ai ai ai
Maleïda Espanya
Espanya veïna
Espanya indigesta
Que amb banquers i lladres
botiflers i sabres mantens la conquesta.
No ens vulguis fer via amb l´autonomia

Català

Pàgina 888 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Josep Maria Cantimplora

no et facis la llesta.
Maleïda Espanya
Espanya veïna
Espanya indigesta
Maleïda Espanya
Espanya veïna
Espanya indigesta
Maleïda Espanya
Espanya veïna
Espanya indigesta
A Maó comença
i fins a Maquinença crema la protesta.
Fins que arribi l´hora en que et fotrem fora
i farem la gran festa.
Maleïda Espanya
Espanya veïna
Espanya indigesta ai ai ai
Maleïda Espanya
Espanya veïna
Espanya indigesta

No me miris

No me miris, no me miris
no me no me no me miris
no me miris, no me miris
deixa-ho estar.
Que no m'he posat la caputxa, txa, txa txa
Hauries d'esperar quan ja ho hagi fet
sempre es molt millor ser discret.

No me miris, no me miris
no me no me no me miris
no me miris, no me miris
deixa-ho estar.
Que últimament surto als cartells, tells, tells, tells.
amb un trincaquadra amb cara de gamarús
amb les dessisions al meu gust.

uuuuuuuuuh!

Bomba aquí, bomba allà
es la meva forma de ser
ara marxo a Perpinyà
ja tornaré, ja tornaré (x2)

Bomba aquí, bomba allà (x3)

No me miris, no me miris
no me no me no me miris
no me miris, no me miris
deixa-ho estar.
No diguis que mai no m'has vist, vist, vist, vist.
i la meva cara esborratela del cap
mai ningú diu el que no sap.

Mira ara, mira ara
mira mira mira ara
mira ara, mira ara
ja pots mirar.
M'he posat el passamontanyes, nyes, nyes, nyes.
Has de reconeixer que em queda conollut
i passo desaperçebut!

uuuuuuuuuuuh!

Bomba aquí, bomba allà
es la meva forma de ser
ara marxo a Perpinyà
ja tornaré, ja tornaré (x2)

Bomba aquí, bomba allà (x7)
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Posem que parlo de Rupit

POSEM QUE PARLO DE RUPIT

Allà on comencen les Guilleries,
on la mar no es pot assaborir.
Allà on són més putes les gallines,
posem que parlo... de Rupit.
On el desig viatja en 4x4,
un gran single queda tot per mi.
On vaig deixar la vida arraconada,
posem que parlo... de Rupit.
Les nenes ja no volen ser pageses,
i els nens s´entesten en seguir.
La mar dins d´un tassó de ratafia,
posem que parlo... de Rupit.
Les cadarneres van a cal psiquiatra,
els estels no surten cada nit.
Per la clatelletera maten vaques,
posem que parlo... de Rupit.
El sol és com una llum de ´carburu´,
l´estiu és un bus ple de pixapins.
L´hivern és un diumenge copa i puro,
posem que parlo... de Rupit.
El dia que vegis que els voltors m´encerclen,
porta´m al lloc on em van parir,
que hauré d´anar a adobar la meva terra,
posem que parlo... de Rupit
De Rupit! Eh eh eh...
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Un partit anomenat popular

Va fotre el camp,
es va vestir per agradar al Sr Aznar.
Una camisa blava que guardava
i una cançó ´LA LALA LALALALA´.

És espanyol,
i que ho siguin també els altres és el que vol.
La democràcia oligarquia amb gràcia;
la constitució,
el seu bastó.

I va acceptar,
i al seu partit l´anomenà popular,
i el símbol eren dos gaviotes,
i va signar el carnet de militant.

I va acceptar,
i al seu partit l´anomenà popular,
i el símbol eren dos gaviotes,
i va signar el carnet de militant.

De centre és,
no cal deixar de ser fatxa per ser
de centre si l´esquerra és el PSOE es pot fer bé.
Es pot fer bé...

I va tornar,
omplint-se la boca de llibertat
però la gent li va cridar:
´idiota: llibertat és que faltis tu´.

I va tornar,
omplint-se la boca de llibertat
però la gent li va cridar:
´idiota: llibertat és que faltis tu´.

I va marxar,
fart de que la gent l´escupís al seu pas.
I es va reunir amb tots els patriotes espanyols,
i mai més va tornar.

Català
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I va marxar,
fart de que la gent l´escupís al seu pas.
I es va reunir amb tots els patriotes espanyols,
i mai més va tornar.

Un petó i una flor

Per tu deixaré el meu país,
deixaré la plana i m´aniré...
molt lluny d´aquí!
Creuare plorant el jardí,
i amb els teus records me n´aniré
molt lluny d´aquí!

De dia viuré pensant en el teu somriure,
de nit els estels m´acompanyaran.
Seràs aquella llum que guia el meu camí,
me´n vaig però et prometo que ja tornaré demà.

Un petó i una flor per marxar,
una t´estimo, una moixaina i un comiat.
Massa lleuger equipatge per fer aquest viatge,
les penes pesen prou a dins del cor.

Més enllà del mar hi haurà un indret
on el sol cada matí llueixi més.
Forjaran el meu destí
les pedres del camí.
Allò que és estimat enrere va quedar.

Buscaré una casa per tu,
encara que l´hagi d´okupar.
Amb les mans i el teu amor,
faré ´pam i pipa´ al director del banc.

De dia viuré pensant en el teu somriure,
de nit els estels m´acompanyaran.
Seràs aquella llum que guia el meu camí,
me´n vaig però et prometo que ja tornaré demà.

Un petó i una flor per marxar,
una t´estimo, una moixaina i un comiat.
Massa lleuger equipatge per fer aquest viatge,
les penes pesen prou a dins del cor.

Més enllà del mar hi haurà un indret
on el sol cada matí llueixi més.
Forjaran el meu destí
les pedres del camí.
Allò que és estimat enrere va quedar.

Un petó i una flor per marxar,
una t´estimo, una moixaina i un comiat.
Massa lleuger equipatge per fer aquest viatge,
les penes pesen prou a dins del cor.

Més enllà del mar hi haurà un indret
on el sol cada matí llueixi més.
Forjaran el meu destí
les pedres del camí.
Allò que és estimat enrere va quedar.

Català

Un ram de faves

UN RAM DE FAVES

Era feliç amb el seu patrimoni,
tot i que el seu fill era el ´mismíssim´ dimoni.
En comptes de burgés li havia sortir insurrecte,
però compte que amb el temps ja perdrà aquest defecte.
Des de fa ja uns quants anys

Català

va rebent cartes d´uns extranys,
cartes plenes d´amenaces,
que li reclamen un munt de pasta.
Digui´m qui són, siusplau diguim comissari!
Qui em fa pagar l´impost revolucionari?
I cada 11 de setembre
m´envia una postaleta,
d´un encaputxat amb metralleta.
De kilo en kilo ja ha pagat una tona,
i encara no sap quin grup l´extorsiona.
Serà ´gespo´ l´alt motiu de les angoixes,
´sendero luminoso´ o les Brigades Rojes?
No sap què fer
per molt que hi pensi!
Com si tingués morenes, pateix en silenci
no sap si els altres empresaris passen aquest calvari
Digui´m qui són, siusplau diguim comissari!
Qui em fa pagar l´impost revolucionari?
I cada 11 de setembre
m´envia una postaleta,
d´un encaputxat amb metralleta.
I cada vespre quan el seu fill torna,
es mira el seu pare amb somriure de sorna.
No li diu res perque coneix l´història,
sap quina és la causa de la seva cabòria.
Perque és ell qui escriu les cartes,
ell forma part de l´organització armada,
que amb els calés dels rics preparen la canya
contra frança i contra espanya.
Digui´m qui són, siusplau diguim comissari!
Qui em fa pagar l´impost revolucionari?
I cada 11 de setembre
m´envia una postaleta,
d´un encaputxat amb metralleta.

Josep Romeu

Llengua meva

Són tan intrigants els missatges
que em transmets en la intimitat
els teus mots son el meu paisatge
que m’aporta significat
Gaire no et conec però et segueixo
dius que ets més planera que el mar
i és llavors quan et descobreixo
i comprenc que voles tan alt
No podrem vèncer el vent si no en som un sol front
ja formes part de mi la meva llengua em fa ser el que sóc
si no ets al meu costat no puc avançar
T’acostes, t’apropes, l’aire fred m’ha dut al més enllà
Sense la teva veu no puc caminar
T’allunyes et perds per no tornar
És tan dolç l’amor que transpires
que et teu poble fas viatjar
pels teus nets ets més que un guia
una guia en les nostres mans
molts tan defensat amb coratge
i tants d’altres tan desvalorat
amb l’esforç constant dia dia
cap vent no et farà tremolar.
No podrem vèncer el vent si no en som un sol front
Ja formes part de mi la meva llengua em fa ser el que sóc
si no ets al meu costat no puc avançar
T’acostes, t’apropes, l’aire fred m’ha dut al més enllà
sense la teva veu no puc caminar
T’allunyes et perds per no tornar
si no ets al meu costat no puc avançar
T’acostes, t’apropes, l’aire fred m’ha dut al més enllà
Sense la teva veu no puc caminar
T’allunyes et perds per no tornar
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5000 nits

Després de tantes nits estrellades
que ens han convertit en amants.
Després de tantes llargues converses,
rialles i jocs de mans.

Pintant mussols a les branques dels arbres;
cantant a Venus i a Mart.
Desfem els nusos d´aquesta roba
que tanta nosa ens fa.

Són 5000 nits aprenen-te a estimar.
Són 5000 nits compartint soledats.
Fas que senti que sóc a casa;
d´aquest moble un altre calaix.
Són 5000 nits esperant que demà
siguis al meu costat.

Des de l´instant del tret de sortida
sempre m´has fet girar el cap.
A aquesta cara hi ha dibuixada
una arruga de facilitat.

Com el rovell que no descansa
has rossegat el metall.
Aquella noia de vambes vermelles
em farà vell al seu costat.

Són 5000 nits aprenen-te a estimar.
Són 5000 nits compartint soledats.
Fas que senti que sóc a casa;
d´aquest moble un altre calaix.
Són 5000 nits esperant que demà
siguis al meu costat.

Són 5000 nits
confiant que demà
seràs al meu costat.
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5000 NITS

5000 NITS
Després de tantes nits estrellades
que ens han convertit en amants
després de tantes llargues converses
rialles i jocs de mans
Pintant mussols a les branques del arbres
cantant a Venus i a Mart
desfem els nusos d´aquesta roba
que tanta nosa ens fa.

SÓN 5000 NITS APRENENT A ESTIMAR
SÓN 5000 NITS COMPARTINT SOLEDATS
FAS QUE SENTI QUE SÓC A CASA
D´AQUEST MOBLE A UN ALTRE CALAIX
SÓN 5000 NITS ESPERANT QUE DEMÀ
SIGUIS AL MEU COSTAT.

Des de l´instant del tret de sortida
sempre m´has fet girar el cap
a aquesta cara hi ha dibuixada
una arruga de felicitat
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Com el rovell que no descansa
has rosegat metall
aquell noia de vambes vermelles
em farà vell al seu costat.

SÓN 5000 NITS APRENENT A ESTIMAR...

SÓN 5000 NITS CONFIANT QUE DEMÀ
SERÀS AL MEU COSTAT.

Anar fent

No cal estudiar molt
ni veure massa món
per tenir molt clar
que reben sempre els mateixos.

Alguns neixen de peu,
alguns neixen per perdre
però la immensa majoria
no surt mai de la merda.

Però anar fent, anar fent;
tot s´ha de prendre amb filosofia.
Però anar fent;
no t´ho prenguis malament.

Mentre els millors es queden
a meitat de camí,
per als vegetals i els manguis
no arriba mai la fi.

Si de veritat hi ha déu
que baixi i ens expliqui
perquè quan creava el món
li donava tan al whisky.

Però anar fent, anar fent;
tot s´ha de prendre amb filosofia.
Però anar fent;
no t´ho prenguis malament.
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ANAR FENT

ANAR FENT
No cal estudiar molt ni veure massa món
per tenir molt clar que reben sempre els mateixos
alguns neixen de peu, alguns neixen per perdre
però la inmensa majoria no surt mai de la merda.

PERÒ ANAR FENT, NAR FENT
TOT S´HA DE PRENDRE AMB FILOSOFIA
PERÒ ANA FENT
NO T´HO PRENGUIS MALAMENT.

Mentre els millors es queden a meitat de camí
per als vegetals i els manguis no arriba mai la fi
SI DE VERITAT HI HA DÉU QUE BAIXI I ENS HO EXPLIQUI
PER QUÈ QUAN CREAVA EL MÓN LI DONAVA TANT AL WHISKY.

PERÒ ANAR FENT, NAR FENT...

Català

Avui és demà

Als carrers no ha sortit el Sol.
Una cosa et fa sentir viu...
Maleït despertardor!

Obres els ulls; mires al teu voltant
esperant que algo hagi canviat...
Tot segueix igual que ahir i que demà.
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Mentre et despertes i et vas vestint,
poc a poc oblides que no ets feliç.
La rutina et mata; vols complir els teus somnis!

Vas esperant que demà serà un altre;
que tot allò que vols arribarà.
Potser hi ha algú a prop teu esperant-te...
Vols parar la roda i sortir d´aquí.
Van passant els dies...
i avui, avui és demà.

El cotxe, el soroll i el fum;
la gent que et mira amb cara de cul...
No vols viure enmig d´això.

Tu sempre deies que eres diferent
però et trobes, com tots, jugant al mateix joc
on tothom oblida i ja ningú somia.

Res està perdut si encara n´ets conscient.
Has de tenir somnis per seguir vivint...

Als carrers no ha sortit el Sol.
Hi ha una cosa que et fa sentir viu...
Per poder riure també cal aprendre a plorar.

Vas esperant que demà serà un altre;
que tot allò que vols arribarà.
Potser hi ha algú a prop teu esperant-te...
Vols parar la roda i sortir d´aquí!

Somies despert que demà serà un altre;
que tot allò que vols arribarà.
Potser hi ha algú a prop teu que ja marxa...
Res està perdut si encara n´ets conscient,
perquè avui és demà; i encara queden dies...

Avui és demà...

AVUI ÉS DEMÀ

JOSEP THIÓ - AVUI ÉS DEMÀ
Lletra: JOFRE BARDAGÍ
Música: JOSEP THIÓ

AVUI ÉS DEMÀ
Als carrers no ha sortit el sol
una cosa et fa sentir viu
maleït despertador
Obres els ulls mires al teu voltant
esperant que algú hagi canviat
però tot segueix igual que avui i demà
Mentre et despertes i et vas vestint
a poc a poc oblides que no ets feliç
la rutina et mata, vols complir els teus somnis

VAS ESPERANT QUE DEMÀ SERÀ UN ALTRE
QUE TOT ALLÒ QUE VOLS ARRIBARÀ
POTSER HI HA ALGÚ A PROP TEU ESPERANT-TE
VOLS PARAR LA RODA I SORTIR D´AQUÍ
PERÒ VAN PASSANT ELS DIES I AVUI, AVUI ÉS DEMÀ.

El cotxe, el soroll i el fum
la gent que et mira amb cara de cul
no vols viure enmig d´això.
Tu sempre deies que eres diferent
et trobes com tots jugant al mateix joc
on tothom oblida i ja ningú somia
Res està perdut si encara n´ets conscient
has de tenir somnis per seguir vivint
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Als carrers ha sortit el sol
hi ha una cosa que et fa sentir viu
per poder riure també cal aprendre a plorar.

VAS ESPERANT QUE DEMÀ SERÀ UN ALTRE
QUE TOT ALLÒ QUE VOLS ARRIBARÀ
POTSER HI HA ALGÚ A PROP TEU ESPERANT-TE
VOLS PARAR LA RODA I SORTIR D´AQUÍ
SOMIES DESPERT QUE DEMÀ SERÀ UN ALTRE
QUE TOT ALLÒ QUE VOLS ARRIBARÀ
POTSER HI HA ALGÚ A PROP TEU QUE JA MARXA
RES ESTÀ PERDUT SI ENCARA N´ETS CONSCIENT
PERQUÈ AVUI ÉS DEMÀ I ENCARA QUEDEN DIES

AVUI ÉS DEMÀ...

Ballant entre centaures

S´&#146;ha inventat un món
on cada minúscul gest és una dansa.
Camina entre la gent
com si tot plegat fos un tauler de dames.

Les cançons entre els seus dits
la transporten al seu regne.
I la gent al seu voltant
no pot imaginar-se...

Que ella és al paradís,
ballant amb flors i arbres;
amb les fulles que filtren la llum del sol.
I transforma aquest hivern,
fred a Barcelona,
amb la màgia que li duen les cançons.

L´&#146;ha trobat despert,
i li ha dit petits secrets a cau d&#146;´orella:
que la seva pell
és un préssec ben sucós quan la mossega.

No li cal dissimular
que és feliçment contenta.
Va volant per la ciutat;
camina fent saltarelles.

Ella és al paradís,
ballant entre centaures
que reflecteixen suaument la llum del sol.
I transforma aquest hivern,
fred a Barcelona,
amb la màgia que li duu el seu amor.

Va dient per la ciutat
que és feliçment contenta.
I la gent al seu voltant
camina fent saltarelles.

Ella és al paradís,
ballant amb flors i arbres;
amb les fulles que filtren la llum del sol.
I transforma aquest hivern,
fred a Barcelona,
amb la màgia que li duu el seu gran cor.
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BALLANT ENTRE CENTAURES

BALLANT ENTRE CENTAURES
S´ha inventat un món
on cada minúscul gest és una dansa
camina entre la gent
com si tot plegat fos un tauler de dames.
Les cançons entre els seus dits
la transporten al seu regne
i la gent al seu voltant
no pot imaginar-se
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que ELLA ÉS AL PARADÍS BALLANT AMB FLORS I ARBRES
AMB LES FULLES QUE FILTREN LA LLUM DEL SOL
I TRANSFORMA AQUEST HIVERN FRED A BARCELONA
AMB LA MÀGIA QUE LI DUEN LES CANÇONS.

L´ha trobat despert
i li ha dit petits secrets a cau d´orella
que la seva pell
és un préssec ben sucós quan la mossega
No li cal dissimular
QUE ÉS FELIÇMENT CONTENTA
I LA GENT AL SEU VOLTANT
CAMINA FENT SALTARELLES.

ELLA ÉS AL PARADÍS BALLANT ENTRE CENTAURES
QUE REFLECTEIXEN SUAUMENT LA LLUM DEL SOL
I TRANSFORMA AQUEST HIVERN FRED A BARCELONA
AMB LA MÀGIA QUE LI DUU EL SEU AMOR.

Va dient per la ciutat
QUE ÉS FELIÇMENT CONTENTA
I LA GENT AL SEU VOLTANT
CAMINA FENT SALTARELLES.
ELLA ÉS AL PARADÍS BALLANT AMB FLORS I ARBRES
AMB LES FULLES QUE FILTREN LA LLUM DEL SOL...

BRINDO

BRINDO
Després de tantes nits desperts, d´imaginar-se l´alba
els delata el cansament d´apurar tant la vida
comptaràn tots els petons sota la pell gastada
cada arruga una ferida feta de somriures.

BEUEN I RIUEN DE TOT
POTSER SÓN FELIÇOS
OMPLEN EL GOT DE MOMENTS
QUE ELS PERMETIN VIURE.

Mira el fum del cigarret des d´una cadira
és canviant com el plaer de saber que viure mata
parlaràn dels seus malsons i de velles batalles
esporgaràn tots els seus mals brindant entre rialles.

BEUEN I RIUEN DE TOT...
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COSES PER VIURE

COSES PER VIURE
Lletra: NATXO TARRÉS
Música: JOSEP THIÓ

Esperant davant el televisor, com tota la vida
abaixant el cap a cada cop és el nostre sistema
qui t´ha dit que no, que no pots fer-hi res més
algú espera en algun racó que fem un pensament

COSES PER VIURE, COSES PER VIURE
MIL COSES PER VIURE, PER PRIMER COP

Has pensat en algún moment que només tens una vida
que si ara dorms descansa bé, et necessito ben despert
hi ha un munt de coses que són molt a prop just al teu costat
t´has d´adonar és tot el que tens i et queda molt per fer

COSES PER VIURE, COSES PER VIURE
MIL COSES PER VIURE PER PRIMER COP
COSES PER VIURE, MIL COSES PER VIURE
TANTES COSES PER VIURE, PER PRIMER COP

Si no saps quin és el secret que fa que es mogui tot
que dóna vida a les coses més subtils
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si mai entens per què el temps no es pot aturar
hauràs de tornar a començar
no serveix de res entendre quan algú dorm.

COSES PER VIURE, COSES PER VIURE...

DE MANS DELS DÉUS

DE MANS DELS DÉUS
El teu somriure
mentre corríem per avall
els teus cabells molls arrissant-se
tanques d´anuncis
que de prop perden sentit
fent un racó absurd i íntim.

INSTANTS GUANYATS
INSTANTS ROBATS
DE MANS DELS DÉUS
SOMIATS
INSTANTS GUANYATS
TOT INTENTANT
ENGANYAR EL TEMPS.

Andanes buides
un fluorescent es queixa
el sutge negre tot ho empassa
és metafòric
una aturada en el camí
moments que obliguen a pensar-te

INSTANTS GUANYATS
INSTANTS ROBATS...

Català

Deixa en pau l´amor

El café del matí s´ha tornat fred,
ara ja no l´escalfa el seu somrís.
Al seu cap hi bull la confusió i la ràbia,
només el cor sap el que podria sentir.

Uhu, amor meu!
Que és el que pretens?
Que potser fer mal no t´importa?
No et mereixes el que tens.
Deixa en pau l´amor.

La nit tenyeix de dubtes les veritats; i ella plora.
Inclús ell es creu tot el que diu.
I mentrestant hi ha un noi que està dormint
mentre ella es menja un altre plat.
El noi que dorm ara no riu.

Tu no et queixis tant;
que és el que pretens?
Que potser fer mal no t´importa?
No et mereixes el que tens.

Mira´m als ulls,
per mi ho eres tot.
No et mereixes ni que et plori;
no et mereixes aquest cor.
Deixa en pau l´amor!
Ai ai ai ai!

Si pogués borrar-ho tot
oblidaria el teu nom.
Ves-te a consolar a un altre llit,
perquè en aquest no hi tornes!

Uhu, amor meu!
Que és el que pretens?
Que potser fer mal no t´importa?
No et mereixes el que tens.
Deixa en pau l´amor.

Català
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Mira´m als ulls,
per mi ho eres tot.
No et mereixes ni que et plori;
no et mereixes aquest cor.
Deixa en pau l´amor;
deixa tranquil l´amor;
deixa en pau l´amor.

DEIXA EN PAU L´AMOR

DEIXA EN PAU L´AMOR
Lletra: J.THIÓ i J.BARDAGÍ
Música: J.THIÓ

El café del matí s´ha tornat fred
ara ja no escalfa el seu somrís
al seu cap hi bull la confusió i la ràbia
només el cor sap el que ell voldria sentir.

UHU! AMOR MEU
QUÈ ÉS EL QUE PRETENS?
QUE POTSER FER MAL NO T´IMPORTA
NO ET MEREIXES EL QUE TENS
DEIXA EN PAU  L´AMOR

La nit tenyeix de dubtes les veritats i ella plora
inclús ella es creu tot el que diu
i mentrestant hi ha un noi que està dormint
mentre ella es menja un altre plat
el noi que dorm ara no riu.
Tu no et queixis tant
QUÈ ÉS EL QUE PRETENS?
QUE POTSER FER MAL NO T´IMPORTA
NO ET MEREIXES EL QUE TENS
MIRA´M ALS ULLS, PER A MI HO ERES TOT
NO MEREIXES NI QUE ET PLORI
NO ET MEREIXES AQUEST COR
DEIXA EN PAU L´AMOR

Si pogués borrar-ho tot, oblidaria el teu nom
ves-te consolant a un altre llit
perquè en aquest no hi tornes

UHU! AMOR MEU
QUÈ ÉS EL QUE PRETENS?
MIRA´M ALS ULLS, PER A MI HO ERES TOT...
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DEIXA´M VIURE SEMPRE ALS TEUS LLAVIS

DEIXA´M VIURE SEMPRE ALS TEUS LLAVIS
Lletra: J.THIÓ i N. TARRÉS
Música: J.THIÓ

Un coixí un ram de flors
la llum blanca dels llençols
que dibuixen el teu cos
Surto al món surto al carrer
i encara porto els teus petons
que em fan veure nous colors
Sé que estic enamorat, però no és fantàstic?
Aniré dient bon dia a tothom
Deixa´m viure sempre als teus llavis, petit i adormidet
deixa´m viure sempre aquest somni.
Vine a seure al meu costat
abraça´m una estona més
mentre quedi encara llum
Com la nit abraça el món
com el paper embolica fort
vull sentir-te ben a prop.

MIRA´M ARA
NO VULL TORNAR ENRERA, A LA FOSCA QUE ARA S´HA ENDUT EL VENT

Català

FEM UN SALT PER SEMPRE, SENSE CORDA, GUANYEM LA CURSA AL TEMPS
DEIXA´M VIURE SEMPRE AQUEST SOMNI, PETIT I ARRONÇADET
DEIXA´M VIURE SEMPRE ALS TEUS LLAVIS.

Un coixí, un ram de flors
la llum  bruna del teu cos
que es dibuixa en els llençols

MIRA´M ARA
ON VULL TORNAR ENRERA, A LA FOSCA QUE ARA S´HA ENDUT EL VENT...

DIES FREDS, DEMÀS CALENTS

DIES FREDS, DEMÀS CALENTS
Lletra i Música: J.THIÓ

Uns petits versos que poden començar
boles grans de neu, un feliç despertar
són aquests dies amb la son dins dels ulls
que la fred dels teus hiverns s´esvaeix com el fum
Boira que amb la pluja mulla els teus dits
branques, molsa i pedres i la llum d´un cel gris
crida la tempesta dels núvols als ulls
despertaràs i la llet tèbia et semblarà que és feliç

AMB EL DIT PLE DE POLÇ
AMB L´OBLIT LA FOSCOR
DIES FREDS, DEMÀS CALENTS NOMÉS CAL ESPERAR.

És fosca la mirada, el safareig ple de gel
les canyes ara dormen l´oreneta no hi és
cargols i larves dormen el meu malson
i la fred dels teus hiverns ningú no la mereix

AMB EL DIT PLE DE POLÇ...

Sona la sirena la fàbrica al pla
núvols de tempesta que no deixen passar
el groc del teu somriure, el vermell dels petons
despertaràs i el sol de nou tornarà a brillar
Amb la llum la claror
creixerà a poc a poc
els dies freds dels teus hiverns aviat acabaràn.

AMB EL DIT PLE DE POLÇ...
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Dies freds; demàs calents

Uns petits versos que poden començar;
boles gran de neu; un feliç despertar.
Són aquests dies, amb la son dins dels ulls,
que la fred dels teus hiverns d´esvaeix com el fum.

Boira que amb la pluja mulla els teus oblits;
branques, molsa i perdres, i la llum d´un cel gris;
crida la tempesta dels núvols als ulls.
Despertaràs i la llet tèbia et semblarà que és feliç.

Amb el dit ple de pols.
Amb l´oblit, la foscor.
Dies freds, demàs calents: només cal esperar.

És fosca la mirada; el safareig ple de gel;
les canyes ara dormen; l´oreneta no hi és;
caragols i larves dormen al teu malson.
I la fred dels teus hiverns ningú no la mereix.

Amb el dit ple de pols.
Amb l´oblit, la foscor.
Dies freds, demàs calents: només cal esperar.

Sona la sirena, la fàbrica al pla;
núvols de tempesta que no deixen passar;
el groc del teu somriure, el vermell dels petons.
Despertaràs i el sol de nou tornarà a brillar.

Català
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Amb la llum la claror
creixerà a poc a poc.
Els dies freds dels teus hiverns aviat acabaran.

Amb el dit ple de pols.
Amb l´oblit, la foscor.
Dies freds, demàs calents: només cal esperar.

DORM

DORM
Lletra i Música: J.THIÓ

Dorm, dorm nena dorm
tanca els ulls al món
gira, gira, gira el son
gira, gira, gira i dorm

Passa una abella, passa sobre una flor,
passa una abella, passa i li fa un petó
canta una cançó fent un brunzit
i les flors responen bona nit

Si no pots dormir aviat vindrà
un cuquet que et portarà la son
creuarà muntanyes i jardins
i s´adormirà al teu costat.

Dorm, dorm nena dorm
tanca els ulls al món
cauen pètals blancs del cirerer
gira, gira, gira i dorm

Català

ENTRE EL COR I EL FONS DEL MAR

ENTRE EL COR I EL FONS DEL MAR
HI HA UN LLOC AMAGAT
ENTRE EL COR I EL FONS DEL MAR
ON ES TROBA EL QUE HEM PERDUT.
És ple d´il·lusions?
o d´amors adolescents?
i de bones intencions?

VINDRÀN MILIONS D´ESTELS
SURANT AL NEGRE CEL
I ET DURAN BONS PENSAMENTS
QUE FARÀN QUE AVUI ET TROBIS BÉ
i VINDRÀN ESTOLS D´OCELLS
CREUANT EL BLAU INTENS
I ET DURÀN ELS MÉS BONS RECORDS
QUE ET FARÀN SENTIR SERÈ I ALEGRE.

Saps, ets un bon noi
cada cop ets més conscient
que ens costarà trobar moments.
Saps, tot va canviant
res no para de girar
tu ets l´única constant.

VINDRÀN MILLIONS D´ESTELS...

HI HA UN LLOC AMAGAT
ENTRE EL COR I EL FONS DEL MAR
ON ES TROBA EL QUE HEM PERDUT.
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És a la vora

Ara que et surten
les pigues amb el sol,
les contaré una a una.
Cada piga un  petó.

I si a l´hivern les tapes
es moren a poc a poc.
Queden tristes sota la roba,
enyorades dels petons.

És a la vora que els teus llavis fan olor de mel.
És a la vora que als teus ulls m´hi puc  veure rient.

Passa la vida,
i mentre que has fet?
Només vull sentir-me jove
quan mori de vell.

I niar com les abelles,
i ballar dins del rusc;
perquè fas de mel la casa.
Reina meva, sort de tu.

És a la vora que els teus llavis fan olor de mel.
És a la vora que als teus ulls m´hi puc  veure rient.

És a la vora que els teus llavis fan olor de mel.
És a la vora que als teus ulls m´hi puc  veure rient.

Passa la vida,
i es disfressa a cada pas...

És a la vora que els teus llavis fan olor de mel.
És a la vora que als teus ulls m´hi puc  veure rient.
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ÉS A LA VORA

ÉS A LA VORA
Ara que et surten
les pigues amb el sol
les comptaré d´una en una
cada piga un petó
i si a l´hivern les tapes
es moren a poc a poc
queden tristes sota la roba
enyorades dels petons.

ÉS A LA VORA
QUE ELS TEUS LLAVIS FAN OLOR DE MEL
ÉS A LA VORA
QUE ALS TEUS ULLS M´HI PUC VEURE RIENT.

Passa la vida
i mentre passa què has fet
només vull sentir-me jove
quan mori de vell
i niar com les abelles
i ballar a dins del rusc
perquè fas de mel la casa
reina meva sort de tu.

ÉS A LA VORA
QUE ELS TEUS LLAVIS FAN OLOR DE MEL
ÉS A LA VORA
QUE ALS TEUS ULLS M´HI PUC VEURE RIENT.

Passa la vida
i es disfressa a cada pas.

ÉS A LA VORA...
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ÉS TAN FÀCIL

ÉS TAN FÀCIL
El vent que eixuga la roba mullada
que avui mateix has estès a casa
d´aquí a una setmana potser mullarà
la camisa d´u nen a Mali.
L´arbre mort que va arrencar la riuada
ha viatjat bressolat per onades
avui jeu en una platja oblidada
d´una illa d´Itàlia.

ES TAN FÀCIL, ÉS TAN SIMPLE
COM QUE DESPRÉS DE LA NIT ARRIBA EL DIA.

La sal que avui has parat a taula
va ser recollida en una platja llunyana
abans va ser roca a la muntanya
desfeta fa molt per la pluja.
La suor que avui et cobreix la cara
abans va ser una poma regada
per l´aigua del riu que s´emportà l´aire
i el vent de la roba mullada.

ÉS TAN FÀCIL, ÉS TAN SIMPLE
COM QUE DESPRÉS DE LA NIT ARRIBA EL DIA
ÉS TAN FÀCIL, ÉS TAN SIMPLE
NOMÉS CAL NO EQUIVOCAR-SE AMB LA PREGUNTA.

L´oreneta que viu a Casablanca
que va com cada any travessant tot Espanya
niarà aquest estiu sota la teulada
i a l´hivern tornarà a l´Àfrica.

ÉS TAN FÀCIL, ÉS TAN SIMPLE...
NOMÉS CAL NO ERRAR EN LA PREGUNTA.

El vent que eixuga la roba mullada
que avui mateix has estès a casa
potser mullarà la camisa d´un nen a Mali.
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ESPERANT ELS DIES

ESPERANT ELS DIES
Dorm el sol sobre el mar
cau vermell com la sang
els podries agafar amb els dits
i ballar amb la negra nit.
Pots mirar el firmament
és un retrat de moments
és la dansa dels astres?
una bella crisàlide?

ESPERANT FINS AL MOMENT
EN QUÈ TOT L´UNIVERS S´APLEGUI EN UN SOL LLOC
ESPERANT ELS DIES QUE
ENS PORTEN IL·LUSIONS FETS DE LLUMS I COLORS.

És immens l´oceà
tan profund, essencial
és el cant de balenes
i la lluna serena.

ESPERANT FINS AL MOMENT...
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ET MIRO SOMRIURE

ET MIRO SOMRIURE
Fils de flors dibuixen
a poc a poc el teu cabell
mentre els peixos ballen
a dintre el teu ventre alegrement.
Entra a la tebior del meu llit, t´abraçaré
ENFADA´T MENTRE RIUS PER LES BROMES QUE T´HE FET
SOMRIUS DES DEL RETRAT DE SOBRE DEL CALAIX
VOLTADA DE FIGURES DE COLORS QUE HAS FET AMB SANG

I ET MIRO
SOMRIURE
ET MIRO...

Dolces papallones
acaronen el teu cos suau
la terra es torna ingràvida
guiada pel teu cos.
Canta les cançons que t´inventes fàcilment
ENFADA´T MENTRE RIUS PER LES BROMES QUE T´HE FET
SOMRIUS DES DEL RETRAT DE SOBRE DEL CALAIX
VOLTADA DE FIGURES DE COLORS QUE HAS FET AMB SANG

I ET MIRO...
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ETS FOC

ETS FOC
Lletra i Música: JOSEP THIÓ

Quan tu et mous jo sento el ritme
el teu cos nu, una dansa viva
llengües de foc calent que vibra
màgic moment de l´abisme

QUAN TU ET MOUS JO SENTO EL RITME
D´UNA CANÇÓ QUE ÉS NEGRA I TRISTA
TU ETS LA NIT QUE JO VULL VEURE
ETS FOC, QUAN VOLS
ET MOUS, COM EL FOC

Tu ets la nit que jo vull veure
llavis de foc amb mig somriure
una flor blanca sobre negre
la teva forma que em captiva.

QUAN TU ET MOUS JO SENTO EL RITME...
ETS FOC, QUAN VOLS
ET MOUS, COM EL FOC
BALLAR AMB LES GUSPIRES DEL TEU COS CALENT

QUAN TU ET MOUS JO SENTO EL RITME
DONA
D´UNA CANÇÓ QUE ÉS NEGRA I TRISTA                            SI EM DESPULLES
SEMPRE SERÉ TEU
SEMPRE QUE BALLES JO PUC VEURE                                                     HE SOMIAT
BESAR EL CEL
QUE FAS LA MÚSICA VISIBLE                                                            ABRACEM-NOS I
MORIM DE NOU

ETS FOC, QUAN VOLS
ET MOUS, COM EL FOC

Deixa´m cremar, deixa´m sentir
aquest inmens espai que gira en moviment
deixa´m cremar, dins aquest foc
ballar amb les guspires del teu cos calent
ets foc.
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Guantánamo

Que no sigui la pols
qui endreci al casa;
i les branques dels arbres
facin moure el vent.
Que no sigui la por
qui ens tingui a nosaltres;
que no sigui el perdó
qui et demani per mi.

Que el dolor del seu ventre
deixi erma la terra;
que la pluja arrenqui els arbres
del seu cor fins a la calma.

Que no sigui la cendra
qui encengui la flama;
ni neixin els dies
sense la llum de l´&#146;alba.
Que no sigui el record
qui ens oblidi a nosaltres;
que no sigui que tu
no estaves equivocada.

Pols a la terra.
Cendra a la cendra.
La remor de la pena
que el vent escamparà,
un soroll que no podem entendre.

Que el dolor del seu ventre
deixi erma la terra;
que la pluja arrenqui els arbres
del seu cor fins a la calma.

Senyor president
del gran imperi
que no mori més gent
en nom meu.
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GUANTÁNAMO

GUANTÁNAMO
Que no sigui la pols
qui endreci la casa
i les branques dels arbres
facin moure el vent
que no sigui la por
qui ens tingui a nosaltres
que no sigui el perdó
que et demani per mi.

QUE EL DOLOR DEL SEU VENTRE
DEIXI ERMA LA TERRA
QUE LA PLUJA ARRENQUI ELS ARBRES
DEL SEU COR FINS A LA CALMA.

Que no sigui la cendra
qui encengui la flama
ni neixin els dies
sense la llum de l´alba
que no sigui el record
qui ens oblidi a nosaltres
que no sigui que tu
no estaves equivocada.
Pols a la terra
cendra a la cendra
la remor de la pena
que el vent escamparà
un soroll que no podrem entendre.

Català

QUE EL DOLOR DEL SEU VENTRE
DEIXI ERMA LA TERRA
QUE LA PLUJA ARRENQUI ELS ARBRES
DEL SEU COR FINS A LA CALMA.

Senyor president
del gran imperi
que no mori més gent
en nom meu.

LÀMPARES VELLES, POTS I PAELLES

LÀMPARES VELLES, POTS I PAELLES
Lletra i Música: JOSEP THIÓ

Diuen que si t´hi fixes pots veure créixer l´herba dins el prat,
ho trobo absurd, jo prefereixo mirar les formigues que venen i van
una fulla sura a l´aigua, és morta i va bategant
les pedres es mullen amb les onades del mar.

NO EM DIGUIS RES QUE EM FACI PLORAR QUE AVUI TINC EL DIA TORT
LES LLÀGRIMES CREMEN  COM VIDRES TRENCATS QUE NO PODEN ATURAR
POSA LES MANS SOBRE EL MEU CAP QUE RES NO HI PUGUI ARRIBAR
DEIXA´M CAURE EN UN CISTELL, T´ESTIMO MÉS QUE MAI
LÀMPARES VELLES, POTS I PAELLES, PLANTES, PEIXERES I GATS,
OBJECTES TRANQUILS A DINS DE L´ARMARI, FA TEMPS QUE S´HAN RESIGNAT
COM VOLS QUE NO TINGUI FRED SI EL MÓN EM SEMBLA DE GEL
COM UNA ESPELMA INCERTA, COM UN VAIXELL DE PAPER.

Deixa que em quedi amb tu i parlem fins a quedar muts
que si estic sol que em perdo en aquest món
fins que s´acabi la nit i comenci un dia nou
si estic amb tu no hi ha res que m´espanti
perquè sé que m´estimes i junts podrem vèncer.
Els dies que passen i emprenyen els anys d´un vertigen buit i confús
hores de calma que la pols atura en un moment de quietud
potser és el temps, que no existeix, que està tancat al present
dies que passen i deixen un neguit intens.

NO EM DIGUIS RES QUE EM FACI PLORAR QUE AVUI TINC EL DIA TORT...
LÀMPARES VELLES, POTS I PAELLES, PLANTES, PEIXERES I GATS.
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MIL DE COLORS

MIL COLORS
El passat et crida, no diu res
un color antic a la paret
la terra imaginària que has creuat
si t´hi fixes bé és un parany
que no podrà
imaginar
els nostres somnis.

MIL DE COLORS DE LA POSTA DEL SOL
CAMPANES QUE RIUEN UN DIA D´AGOST
NI EL BLAT QUE ES MOU NI ELS OCELLS QUE ARA AIXEQUEN EL VOL
EM FAN MÉS FELIÇ UE TU.

Cada nou paisatge descobert
la fragilitat d´un petit ocell
el tacte suau del cotó fluix
o la inmensitat de l´univers.

MIL DE COLORS DE LA POSTA DEL SOL...
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MUNTANYES RIUS I VALLS

MUNTANYES RIUS I VALLS
Lletra i Música: J.THIÓ

Eres petita, ara ja ets gran
duus la maleta buida i nova
t´han sortit els pits, i amb ells
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unes ganes boges d´arrencar a córrer
Pardàls, coloms i campanars
no callen mentre tu intentes somiar
Corre afanya´t que fas tard
la mare sempre et posa nerviosa
s´ha fet vella al teu costat
com una nena amb roba grossa

INVENTARÀS DE NOU L´AMOR
LES NITS D´ESTIU, DORMIDES VORA EL FOC

I VEURÀS, MUNTANYES, RIUS I VALLS
COLORS DE GENT, LLAVIS HUMITS, BUSCANT EL TEU ESPAI
I TROBARÀS QUE ÉS EL QUE DEIXES I EL QUE TROBES
EL QUE ET FA EL VIATGE MÉS INTENS I MÉS GRAN

Als castells on vas jugar
ara no hi ha reis ni princeses
però no deixis de pensar
que ets la més bella i la més valenta.

INVENTARÀS DE NOU L´AMOR...
I VEURÀS, MUNTANYES, RIUS I VALLS...

Silencis

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit filtren el sol per la finestra
Guaito com reposes nua des dels peus del llit amb un posat ple de tendresa.

Oh, quantes nits acaronant els teus dits febles.
Oh, quants matins com el que ara tinc, tèbi com un fil… de roba.

Amagats de tanta gent que parla, teixim certeses amb la mirada.
Som tan lluny d’aquest soroll salvatge, que ens fem entendre sense paraules.

Dos o tres cabells mandrosos pinten els coixins amb el color d’aquesta tarda
Sento com camines pel so dolç del teu vestit que entre les cuixes et delata.

Oh, quants matins entrellaçant-nos com de pedra.
Oh, quantes nits com la que ara tinc, tèbia com la llum… d’espelma.

Amagats de tantes veus extranyes, amb els silencis omplim paisatges.
Més enllà d’aquest soroll tan aspre, que ens fem entendre sense paraules.

Amagats de tanta gent que parla, teixim certeses amb la mirada.
Som tan lluny d’aquest soroll salvatge, que ens fem entendre sense paraules.

Que ens fem entendre sense paraules…

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit…
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Silencis

A G Em F#m
Tres o quatre gotes delatant pluja de nit filtren el sol per la finestra
A G A D
Guaito com reposes nua des dels peus del llit amb un posat ple de tendresa.
A G F#m
Oh, quantes nits acaronant els teus dits febles.
A G Em G A D
Oh, quants matins com el que ara tinc, tèbi com un fil… de roba.
D A G F#m Em D
Amagats de tanta gent que parla, teixim certeses amb la mirada.
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D A G F#m Em D
Som tan lluny d’aquest soroll salvatge, que ens fem entendre sense paraules.
D G A D
Dos o tres cabells mandrosos pinten els coixins amb el color d’aquesta tarda
D G A D
Sento com camines pel so dolç del teu vestit que entre les cuixes et delata.
A G D
Oh, quants matins entrellaçant-nos com de pedra.
A G Em G A D
Oh, quantes nits com la que ara tinc, tèbia com la llum… d’espelma.
D A G F#m Em D
Amagats de tantes veus extranyes, amb els silencis omplim paisatges.
D A G F#m Em D
Més enllà d’aquest soroll tan aspre, que ens fem entendre sense paraules.

Amagats de tanta gent que parla, teixim certeses amb la mirada.
Som tan lluny d’aquest soroll salvatge, que ens fem entendre sense paraules.

Que ens fem entendre sense paraules…

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit…

SORRA I AIGUA

SORRA I AIGUA
Lletra: JOSEP THIÓ i S. SAURINA
Música: JOSEP THIÓ

He oblidat el meu nom perquè vull ser
una pedra petita i caure al mar
restar perduda molt de temps
vivint mirant els peixos i aigues
Sense limits per trobar-te
sense límits per abraçar-te

QUE SORRA I AIGUA VAGIN FENT DE MI
LA PEDRA MÉS BONICA QUE HAS TINGUT MAI A LES MANS
SERÀ PERFECTE QUAN EM TROBIS
I EM DUGUIS A CASA, COKM UN GRAN TRESOR

Has oblidat el teu nom perquè vols ser
núvols, vent i pluja i viure al cel
vagar dormida lluny de la gent
per damunt de boscos i cases

TU ESTÀS ALLÀ DALT I FAS QUE EL VENT ES MOGUI AQUÍ
QUAN EM BANYA LA PLUJA VULL PENSAR QUE HO FAS PER MI
FA TEMPS QUE ESPERO QUE TORNIS AQUÍ
VINEM A VEURE A PROP DEL CAMÍ
D´AQUÍ NO EM MOURÉ FINS QUE NO TORNIS A PASSAR
I T´AGRADARÀ, FA TEMPS QUE CERCO ALGÚ COM TU
HE BALLAT MOLTES CANÇONS I ARA VULL CAMINAR
AGAFATS DE LES MANS, SEGUINT EL TEU PAS

He oblidat el meu nom perquè vull ser
una pedra petita al teu calaix.

TU ESTÀS ALLÀ DALT I FAS QUE EL VENT ES MOGUI AQUÍ...
D´AQUÍ NO EM MOURÉ FINS QUE NO TORNIS A PASSAR....

QUE SORRA I AIGUA VAGIN FENT DE MI....

Català

Tot el que sóc

Massa records per deixar enrere una il·lusió.
Massa raons per cercar un punt de partida.

Mira´m si vols per un sol moment als ulls,
i beu de la font on em nudreixo cada dia.

Català
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Josep Thió

Creu-me si et dic que tot comença quan algo acaba.
Creu-me si et dic que tot el que fas té la seva importància.

Quan estic bé amb mi i tot es calma,
la pell respira i no amaga tot el que sóc,
el meu kharma.

Estic decidit, escriuré cartes al món.
Com si fos el primer cop, sense pervertir paraules.

Creu-me si et dic que tu vals molt més del que es pensen els altres.
Creu-me si et dic que tots tenim por i facilment ens espanten.

Quan estic bé amb mi i tot es calma,
la pell respira i no amaga tot el que sóc,
el meu kharma.

Quan tanco fort els ulls m´evadeixo,
m´entrego al buit i em netejo
amb el foc que m´ajuda a centrar-me.

Temps era temps, en algun lloc perdut de la raó
es podia ser honest i ningú mai en dubtava.

Quan estic bé amb mi i tot es calma,
la pell respira i no amaga tot el que sóc,
el meu kharma.

Quan tanco fort els ulls m´evadeixo,
m´entrego al buit i em netejo
amb el foc que m´ajuda a centrar-me.

Massa tresors que m´esperen tots a fora...

TOT EL QUE SÓC

TOT EL QUE SÓC
Lletra: N.TARRÉS Música: J.THIÓ

Massa records per deixar enrera una il·lusió
massa raons, per cercar un punt de partida
mira´m si vols per un sol moment als ulls
i veu de la font, on em nudreixo cada dia.

CREU-ME SI ET DIC ,QUE TOT COMENÇA, QUAN ALGU ACABA
CREU-ME SI ET DIC, QUE TOT EL QUE FAS TÉ LA SEVA IMPORTÀNCIA
QUAN ESTIC BÉ AMB MI TOT ES CALMA
LA PELL RESPIRA I NO AMAGA
TOT EL QUE SÓC, EL MEU KHARMA

Estic decidit, escriuré cartes al món
com si fos el primer cop, sense pevertir paraules

Creu-me si et dic, que tu vals molt més del que es pensen els altres
creu-me si et dic, que tots tenim por i fàcilment ens espantem.

QUAN ESTIC BÉ AMB MI TOT ES CALMA...

QUAN TANCO FORT ELS ULLS M´EVADEIXO,
M´ENTREGO AL BUIT I EM NETEJO
AMB EL FOC QUE M´AJUDA A CENTRAR-ME

Temps era un temps, en algún lloc perdut de la raó
es podia ser honest i ningú mai en dubtava.

CREU-ME SI ET DIC, QUE TOT COMENÇA, QUAN ALGU ACABA...
QUAN ESTIC BÉ AMB MI TOT ES CALMA...
QUAN TANCO FORT ELS ULLS M´EVADEIXO...

Massa tresors que m´esperen tots a fora.

Català

TOTS AQUESTS ANYS

TOTS AQUESTS ANYS
Lletra i Música: J. THIÓ

Saps,
vas regalar-me molt del que ara
sóc
com un arbre amb un senyal
antic com el món
que vàrem descobrir
a poc a poc
vam despullar la flor petó a petó
tendres com la mel
féiem
com dos nens petits
perduts enmig del parc però encara junts.

CADA COP PENSO MENYS SOVINT EN TU
TOTS AQUESTS ANYS HAN ANAT CAIENT VENÇUTS
NO PUC SENTIR AQUELL DOLOR PER TU

Hi ha
tantes cançons que em vas fer escoltar
la Carole King i en Jackson Brown
em canten de nou
cançons que porten vells records perduts

Cada cop penso menys sovint en tu...
Què se n´ha fet d´aquells ulls plens de llum
no puc sentir aquell amor per tu

em canten de nou
Stay, Tens Un Amic i Rosie.

CADA COP PENSO MENYS SOVINT EN TU...

Català

Vent del nord

Una nit de pluja de gener,
Vam sortir plegats d’aquell cafè.
Aquell vestit de flors et quedava tan bé,
Eres una nina, jo ja no era un nen.

Bufa amb força ben glaçat,
Tanca la ferida que ella m’ha deixat.
Bufa amb força vent del nord,
Fes que pugui viure sense el seu record.

Cinc minuts més tard, en dir-nos adéu,
vaig emmirallarme en aquells ulls verds,
des d’aquell moment sempre vaig ser seu,
la trobo a faltar en aquest llit tan vell.

Bufa amb força ben glaçat,
Tanca la ferida que ella m’ha deixat.
Bufa amb força vent del nord,
Fes que pugui viure sense el seu record.

Davant dels amics a fora el carrer
Quan estavem junts no ens mancava res,
Sovint encara passo davant d’aquell bar,
On ella sempre em feia riure tant.

Bufa amb força ben glaçat,
Tanca la ferida que ella m’ha deixat.
Bufa amb força vent del nord,
Fes que pugui viure sense el seu record.

No sabria dir-te quan es va acabar,
pero un mati d´abril la vaig trobar plorant
encara no entenc que vaig fer malament
les flors del seu vestit se les va endur el vent

Bufa amb força ben glaçat,
Tanca la ferida que ella m’ha deixat.

Català
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Josep Thió

Bufa amb força vent del nord,
Fes que pugui viure sense el seu record.

Bufa amb força ben glaçat,
Tanca la ferida que ella m’ha deixat.
Bufa amb força vent del nord,
Fes que pugui viure sense el seu record.

VENT DEL NORD

VENT DEL NORD
Lletra: J.THIÓ i LLUÍS GAVALDÀ
Música: J. THIÓ

Una nit de pluja de gener
vam sortir plegats d´aquell café
aquell vestit de flors et quedava tant bé
eres una nina jo ja no era un nen

BUFA AMB FORÇA, VENT GLAÇAT
TANCA LA FERIDA QUE ELLA M´HA DEIXAT
BUFA AMB FORÇA, VENT DEL NORD
FES QUE PUGUI VIURE SENSE EL TEU RECORD

Cinc minuts més tard, en dir-nos adéu
vaig enmirallar-me en aquells ulls verds
des d´aquell moment sempre vaig ser teu
la trobo a faltar en aquest llit tan vell.

BUFA AMB FORÇA, VENT GLAÇAT...

No sabria dir-te quan es va acabar
però un matí d´abril la vaig trobar plorant
encara no entenc què vaig fer malament
les flors del seu vestit se les va endur el vent.

BUFA AMB FORÇA, VENT GLAÇAT
TANCA LA FERIDA QUE ELLA M´HA DEIXAT
BUFA AMB FORÇA, VENT DEL NORD
FES QUE PUGUI VIURE AMB EL SEU RECORD

Català

Josmar

És Súper Fort

Jo era una ànima en pena
Sempre plorant pels racons
Trist, pessimista de mena
Malgastant il.lusions

Però ja he deixat de ser tímid
He descobert la veritat
Sóc un home sense límits
Ara m´he desmelenat!

ÉS SÚPER FORT
Quan la gent em somriu
ÉS SÚPER FORT
Quan em banyo en un riu
ÉS SÚPER FORT
Quan em menjo un meló
ÉS SÚPER FORT
Quan em fas un petó
ÉS SÚPER FORT

Català

SÚPER FORT!
És quan em sento millor

La vida és una sorpresa
Et xucla com una compresa
La vida és amor i alegria
Una party de nit i dia

ÉS SÚPER FORT
Quan la gent em somriu
ÉS SÚPER FORT
Quan em banyo en un riu
ÉS SÚPER FORT
Quan em menjo un meló
ÉS SÚPER FORT
Quan em fas un petó
ÉS SÚPER FORT
SÚPER FORT!
És quan em sento millor

Superfort

Jo era una ànima en pena
Sempre plorant pels racons
Trist, pessimista de mena
Malgastant il.lusions
Però ja he deixat de ser tímid
He descobert la veritat
Sóc un home sense límits
Ara m´he desmelenat!

ÉS SUPERFORT
Quan la gent em somriu
ÉS SUPERFORT
Quan em banyo en un riu
ÉS SUPERFORT
Quan em menjo un meló
ÉS SUPERFORT
Quan em fas un petó
ÉS SUPERFORT
ÉS SUPERFOOOOOOORT
És quan em sento millor

La vida és una gran sorpresa
Et xucla com una compresa
La vida és amor i alegria
Una party de nit i de dia

ÉS SUPERFORT
Quan la gent em somriu
ÉS SUPERFORT
Quan em banyo en un riu
ÉS SUPERFORT
Quan em menjo un meló
ÉS SUPERFORT
Quan em fas un petó
ÉS SUPERFORT
ÉS SUPERFOOOOOOORT
És quan em sento millor

Català

Juanes

la paga

Ayer me dijiste que tú me querías
Pero todo fue mentira
Ayer me dijiste que tí me querías
Pero todo fue mentira

Castellà
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Juanes

Ayer tú heriste la vida mía
Y que grande fue la herida
Ayer tú heriste la vida mía
Y que grande fue la herida
Si tú no me quieres dime lo que sientes
Pero dímelo de frente
Si tú no me quieres dime lo que sientes
Pero dímelo de frente
Que a mí lo que me da rabia es eso
De no saber lo que sientes
Que a mí lo que me da rabia es eso
De no saber lo que sientes
Y si tú me pagas con eso
Yo ya no te doy más de esto amor
Y si tu me pagas con eso
Yo ya no te doy más de esto amor
Ayer me dijiste que tu volverias
Pero todo fue mentira
Ayer me dijiste que tu volverías
Pero todo fue mentira
Ayer tú dijiste mil tonterías
Que acabaron con mi vida
Ayer tú dijiste mil tonterías
Que acabaron con mi vida
Y si tú me pagas con eso
Yo ya no te doy más de esto amor
Y si tu me pagas con eso
Yo ya no te doy más de esto amor
Te di lo que tuve solo por un beso
Y no conseguí ni eso
Te di lo que tuve solo por un beso
Y no conseguí ni eso
Mentira mentira mentira mentira
Todo lo tuyo es mentira
Mentira mentira mentira mentira
Todo lo tuyo es mentira
Y si tú me pagas con eso
Yo ya no te doy más de esto amor
Y si tú me pagas con eso
Yo ya no te doy más de esto amor

la paga

Tengo la camisa negra
hoy mi amor está de luto
hoy tengo en el alma una pena
y es por culpa de tu embrujo

Hoy sé que tu ya no me quieres
y eso es lo que mas me hiere
que tengo la camisa negra
y una pena que me duele

mal parece que solo me quede
y jue pura todita tu mentira
que maldita mala suerte la mia
que aquel dia te encontré

Por beber del veneno
malevolo de tu amor
yo quede moribundo
y lleno de dolor
respiré de ese humo
amargo de tu adios
y desde que tu te fuiste yo solo...

Tengo, tengo la camisa negra
Porque negra tengo el alma
Yo por ti perdí la calma
Y casi pierdo hasta mi cama
cama c´mon c´mon baby
te digo con disimulo
que tengo la camisa negra
y debajo tengo el difunto

Castellà

Tengo la camisa negra
ya tu amor no me interesa
lo que ayer me supo a gloria
hoy me sabe a pura
miercoles por la tarde
y tu que no llegas
nisiquiera muestras señas
y yo con la camisa negra
y tus maletas en la puerta

Mal parece...

Por beber del veneno ...

Tengo, tengo la camisa negra... (2 V.)

Judas Priest

A touch of Evil

You mesmerise slowly
Till I can´t believe my eyes
Ecstasy controls me
What you give just serves me right

Without warning you´re here
Like magic you appear
I taste the fear

I´m so afraid
But I still feed the flame

In the night
Come to me
You know I want your Touch of Evil
In the night
Please set me free
I can´t resist a Touch of Evil

Aroused with desire
You put me in a trance
A vision of fire
I never had a chance

A dark angel of sin
Preying deep from within
Come take me in

I´m so afraid
But I still feed the flame

In the night
Come to me
You know I want your Touch of Evil
In the night
Please set me free
I can´t resist a Touch of Evil

SOLO (Glenn)

Arousing me now with a sense of desire
Possessing my soul till my body´s on fire

A dark angel of sin
Preying deep from within
Come take me in

I´m so afraid
But I still feed the flame

You´re possessing me

Anglès
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Judas Priest

Angel

Angel - put sad wings around me now
Protect me from this world of sin
So that we can rise again

Oh angel - we can find our way somehow
Escaping from the world we’re in
To a place where we began

And i know we’ll find
A better place and peace of mind
Just tell me that it’s all you want - for you and me
Angel won’t you set me free

Angel remember how we’d chase the sun
Then reaching for the stars at night
As our lives had just begun

When i close my eyes i hear your velvet wings and cry
I’m waiting here with open arms – oh can’t you see
Angel shine your light on me

Oh angel will we meet once more – i’ll pray
When all my sins are washed away
Hold me inside your wings and stay
Oh! angel take me away

Put sad wings around me now
Angel take me far away
Put sad wings around me now
So that we can rise again

Anglès

Breaking the law

There I was completely wasting, out of work and down
all inside it´s so frustrating as I drift from town to town
feel as though nobody cares if I live or die
so I might as well begin to put some action in my life

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

So much for the golden future, I can´t even start
I´ve had every promise broken, there´s anger in my heart
you don´t know what it´s like, you don´t have a clue
if you did you´d find yourselves doing the same thing too

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

You don´t know what it´s like

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

Breaking the law

Anglès

Burn in hell

Speak to me
Of those days I won´t forget
Your worst dreams
Has just returned - to pay you back
I´m still laughing
There´s not much else I can do
But one´s thing´s certain
I´m coming back for you

Have you got a gun
Do you remember well
Who you used it on
It´s time to burn in Hell

Say my name
I can hear you whisper
Not to blame?
You are going to blister
Scream in the night
I´ve been counting the days
It´s so amusing
To see you again

Have you got a gun
Do you remember well
Who d´ya use it on
You´re going to burn in Hell

Die
Why?
Time to pay the price
Kill
I will
Have my sacrifice

Plead
With fear
I am getting near
Friend
Liar
Time to eat some fire

Have you got a gun
Do you remember well
Who d´ya use it on
You´re going to burn in Hell

Burn in Hell
I can hear you whisper
Burn in Hell
You are going to blister

Have you got a gun
Do you remember well
Who d´ya use it on
You´re going to burn in Hell

Burn in Hell
I can hear you whisper
Burn in Hell
You are going to blister

Snarl like a dog
You´ll scream like a banshee
Stuck like a hog
You´re gonna love me

Burn in Hell
I can hear you whisper
Burn in Hell
You are going to blister
Burn in Hell
Screaming like a banshee
Burn in Hell
Burn

Anglès
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Judas Priest

Painkiller

Faster than a bullet
Terrifying scream
Enraged and full of anger
He´s half man and half machine

Rides the Metal Monster
Breathing smoke and fire
Closing in with vengeance soaring high

He is the Painkiller
This is the Painkiller

Planets devastated
Mankind´s on its knees
A saviour comes from out the skies
In answer to their pleas

Through boiling clouds of thunder
Blasting bolts fo steel
Evils going under deadly wheels

He is the Painkiller
This is the Painkiller

Faster than a lazer bullet
Louder than an atom bomb
Chromium plated boiling metal
Brighter than a thousand suns

Flying high on rapture
Stronger free and brave
Nevermore encaptured
They´ve been brought back from the grave

With mankind ressurrected
Forever to survive
Returns from Armageddon to the skies

He is the Painkiller
This is the Painkiller
Wings of steel Painkiller
Deadly wheels Painkiller

Anglès

The sentinel

Along deserted avenues
Steam begins to rise
The figures primed and ready
Prepared for quick surprise
He´s watchin´ for a sign
His life is on the line
Dogs whine in the alleys
Smoke is on the wind
From deep inside its empty shell
A cathedral bell begins to toll
A storm begins to grow

Amidst the upturned burned-out cars
The challengers await
And in their fists clutch iron bars
With which to seal his fate
Across his chest is scabbards rest
The rows of throwing knives
Whose razor points in challenged tests
Have finished many lives

Anglès

Now facing one another
The stand-off eats at time
Then all at once a silence falls
As the bell ceases its chime
Upon this sign the challengers
With shrieks and cries rush forth
The knives fly out like bullets
Upon their deadly course
Screams of pain and agony
Rent the silent air
Amidst the dying bodies
Blood runs everywhere
The figure stands expressionless
Impassive and alone
Unmoved by this victory
And the seeds of death he´s sown

Sworn to avenge
Condemn to Hell
Tempt not the blade
All fear the Sentinel

turbo lover

You won´t hear me, but you´ll feel me
Without warning, somethings dawning, listen.
Then within your senses,
You´ll know you´re defenseless
How your heart beats, when you run for cover
Your cant retreat I spy like no other.

Then we race together. We can ride forever
Wrapped in horsepower, driving into fury
Changing gear I pull you tighter to me

I´m your turbo lover
Tell me there´s no other
I´m your turbo lover
Better run for cover

We hold each other closer, as we shift to overdrive
And everything goes rushing by, with every nerve alive
We move so fast it seems as though we´ve taken to the sky
Love machines in harmony, we hear the engines cry.

I´m your turbo lover
Tell me there´s no other
I´m your turbo lover
Better run for cover

On and on we´re charging to the place so many seek
In perfect synchronicity of which so many speak
We feel so close to heaven in this roaring heavy load
And then in sheer abandonment, we shatter and explode.

I´m your turbo lover
Tell me there´s no other
I´m your turbo lover
Better run for cover

I´m your turbo lover
Tell me there´s no other
I´m your turbo lover
Better run for cover

Anglès
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Judas Priest

You´ve Got Another Thing Comin´

Hold life I´m gonna live it up
I´m taking flight, I said I´ll never get enough
Stand tall, I´m young and kinda proud
I´m on the top as long as the music´s loud

If you think I´ll sit around as the world goes by
You´re thinking like a fool, cause it´s a case of do or die
Out there is a fortune waiting to be had
If you think I´ll let it go, you´re mad
You´ve got another thing coming

You´ve got another thing coming

That´s right, here´s where the talking ends
Well listen this night there´ll be some action spent
Drive hard, calling all the shots
I´ve got an ace card coming down on the rocks

If you think I´ll sit around while they chip away my brain
Listen, I ain´t fooling, and you´d better think again
Out there is a fortune waiting to be had
You think I´ll let it go, you´re mad
You´ve got another thing coming

You´ve got another thing coming
You´ve got another thing coming

In this world we´re living in we have our share of sorrows
The answer now is don´t give in
aim for a new tomorrow

Oh so hot, no time to take a rest, Yeah
Act tough ain´t room for second best
Real strong, got me some security
Hey I´m a big smash, I´m going for infinity, Yeah

If you think I´ll sit around as the world goes by
You´re thinking like a fool, cause it´s a case of do or die
Out there is a fortune waiting to be had
You think I´ll let it go, you´re mad
You´ve got another thing coming
You´ve got another thing coming

Anglès

Junts

1000 i una nits

Després de tantes nits sense dormir
d’haver desendreçat fins l’últim llit
ara estic molt lluny de casa
i no sé com tornar.

Després d’haver gastat l’ultima carta
de veure sortir el sol embriagat
ara sóc com una ombra en mig de la ciutat.

Ja no hi haurà cap treva,
no em donaré l’esquena
però ja estic cansat de prometre tant.

Si algun dia vinguéssis t’esperaré
ja he perdut massa temps lluny del món
i no tinc res,
porto a l’esquena mil i una nits,

Català

ja m’han donat el que jo volia,
sé que existeixes i que et trobaré
si cal dins els meus somnis t’inventaré.

Després de veure com els temps s’escapa
després d’haver sentit que és massa tard,
ara sé que sempre hi ha temps
per tornar a començar.

Després d’haver pensat en les mirades
que dia rere dia m’han anat cremant
ara sé que tot és mentida
i vull tornar a lluitar.

Ja no hi haurà cap treva,
no em donaré l’esquena
però ja estic cansat de prometre tant.

Si algun dia vinguéssis…

Ara que tot sembla estar tan lluny

ARA QUE TOT SEMBLA ESTAR TAN LLUNY

Aquella nit en la que et vaig trobar
vaig tenir la sort al meu costat,
i per una vegada, vaig sentir-me al paradís.
Del no res vam crear una il·lusió
vaig imaginar un món només per tu i jo
i sortint de la pluja, vaig voler donar-t’ho tot.

Però aquell matí la sort em va abandonar,
i com un fugitiu el temps va escapar…

Jo no puc pensar que t’he perdut
ara que tot sembla estar tan lluny,
jo no puc imaginar-me el món sense tu…
t’esperaré fins al final.

Potser la vida em va enganyar
fent-me veure coses que no són reals,
però jo no vull creure que tot s’hagi acabat.
Lluitaré fins que arribi el final,
vull conèixer tota la veritat,
si el teu cor és de pedra i només volies jugar.

Però aquell matí la sort em va abandonar,
i com un fugitiu el temps va escapar.

Jo no puc pensar que t’he perdut…

Jo necessito saber
si encara existeix una oportunitat
per tornar a començar,
posar punt i final a aquesta situació
és el moment i el nostre temps
s’està esgotant.

Jo no puc pensar que t’he perdut…

Català

El pas del temps

El matí desperta i res és com abans
la gent crida al meu voltant.
Hi ha mirades que encomanen soledat
i somriures disfressats.

S’ha vessat la sang de la llibertat,
tot són crits de por
són un mirall del dolor.

Català
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Junts

El pas del temps pot canviar-ho tot,
vull somiar desperta i enterrar les pors.
Vull creure en mi i en temps molt millors,
vull tornar a ser lliure sense perdre el fil
que hi ha entre tu i jo.

Quantes nits desperta he sentit el dolor
acostant-se lentament?
Quants matins he vist la mort al meu davant
però he pogut sortir corrent?

Ja no ens queda temps
ni forces per lluitar,
ara és el moment,
hem de trobar la veritat.

El pas del temps…

Funk de tu

Com cada matí
quan em crides d’amagat
recordo aquelles nits
en les que estava lluny de tu.

No et tenia a prop,
no et tenia al meu costat
però sabia que en llit
tu m’estaves esperant.

Per què no puc escapar
no et puc ignorar…?
després de nits massa curtes
em dius que torni a començar.

Na na na na na
després de tants anys
segueixes cridant…
Na na na na na
sempre recordant
que no tinc cap segon per perdre amb tu.

No sé si deixar-te
o aguantar-te un dia més
no vull que em despertis
del meu somni més calent.

Haig d’acostumar-me
a no tenir-te al meu costat
però és que sense tu
les hores s’escaparan.

Per què no puc escapar
no et puc ignorar…?
després de nits massa curtes
em dius que torni a començar.

Na na na na na…

(Aquesta cançó parla d´un despertador!)

Català

No deixis de somiar

Avui és trenta de desembre,
ara fa un any que ens vam trobar,
hem passat mil i una històries
que mai més no s’oblidaran,
i tot els sentiments que ningú ens robarà.

Però la sort no ens ha acompanyat,
un riu de pedra se’ns ha creuat
i la llum que fa un any brillava,
ara poc a poc s’està apagant.

I et desitjo un camí fàcil
i molta llum per tirar endavant,
però no t’oblidis de mirar enrere
per si mai vols tornar…

Que la sort sempre t’acompanyi,
pels camins que aniràs trobant,
si mai vols tornar a creure en mi
ho podem tornar a provar.

No deixis de somiar…

El meu món no ho té gaire fàcil
tot girava al teu voltant,
després d’un any d’històries viscudes
no és gens fàcil oblidar,
que siguis molt feliç allà on aniràs.

I no sé com acabarà,
dia a dia ho anirem trobant,
però ara hem de tornar a ser forts
per si mai ho vols tornar a intentar.

I et desitjo un camí fàcil…

Català

No espera res més

Una nit més, mentides i soledat
ja no saps si admetre que no et queden forces
t’has adonat que el teu propi present
s’esborra amb la subtilesa i ara la confusió t’enfonsa.

Tornes a casa tard, la nit et deixa sol
què podrà fer-hi el món si tu no pots amb tot?

No espera res més
que veure com els anys tanquen la porta
No espera res més
mentre tancats amb tu els somnis ploren
¿Què importen els anys
que hagis perdut intentant veure
que hi ha coses per què viure
que queden coses en què creure…?

La falsedat constant que estaves vivint
es va endur tots el indicis de somriure.
Només et queda la pols dels records,
i la resta dels teus dubtes ara et mortifica

Sabent que no n’hi ha prou, que has de seguir lluitant
trenca amb la depressió ja que no pots amb tot.

No espera res més…

Català
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Sempre seràs a prop de mi

Avui et tinc entre les mans
de nou et puc tornar a abraçar,
he esperat aquest moment
des de que vas marxar.

Et puc tornar a sentir a prop
i puc tornar a veure els teus ulls,
només ells em saben dir
el que sento per tu.

I espero que mai oblidis
cada passa que hem anat donant,
recorda’m com un vell amic
amb el que sempre podràs comptar.

Si un dia creus que estàs molt lluny,
i la distància et fa dubtar
mira al fons del teu cor,
allà m’hi trobaràs.

No vull que siguis un record,
ni una trista realitat,
vull estar al teu costat fins al final.

Quan estiguis lluny de mi,
recorda sempre el que et vaig dir,
la promesa que et vaig fer en el paradís.

I espero que mai oblidis…

Català

Si t´ho penses

Creus que no tornaràs
a ser un bon nen i a confiar
ni en ningú ni en res
t’has endut ja massa pals.

Despertes d’un malson
que aviat s’acabarà,
creu-me que jo t’entenc,
dels problemes sóc el rei.

I creus que estàs tant sol que només el silenci
t’escoltarà d’aprop,
però ara t’escolto jo.

Perquè segur que si t’ho penses,
veuràs que no n’hi ha per tant...

Creus que t’estàs penjant
d’algú que mai et farà cas
i que tens els dies comptats
en aquesta feina que tant t’ha costat.

Despertes d’un malson
si ens donem la mà fugirem del dolor,
creu-me que jo t’entenc,
dels mals rotllos sóc expert.

I creus que estàs tan sol que només el silenci
t’escoltarà d’aprop,
però ara t’escolto jo.

Perquè segur que si t’ho penses,
veuràs que no n’hi ha per tant...

Tots dos som passatgers d’un mateix avió
saps que volarà, saps que ens portarà

Català

tan lluny que ningú ens podrà trobar
però si t’ho penses, en el fons,
saps que haurem de tornar.

I creus que estàs tan sol que només el silenci
t’escoltarà d’aprop,
però ara t’escolto jo.

Perquè segur que si t’ho penses,
veuràs que no n’hi ha per tant…

Tornar a néixer

Tu ets aquest somni que sempre he tingut,
els dies són tan llargs quan estic lluny de tu,
només els teus ulls em fan veure
que no estic perdut.

Ets la promesa que mai em van fer
que els àngels existeixen, que no cal anar al cel,
i és que el teu somriure fa que torni a ser nen.

Voldria entrar al laberint del teu cor
sentir-te a prop, ser part del teu món, cada moment,
cada sospir, cada batec del teu cor.

Néixer,
tu fas que jo torni a néixer,
néixer
quan penso en tu torno a néixer…

Quan estem sols amb la nostra cançó,
el temps ens deixa viure i oblidem el món,
però si has de marxar pots endur-te el meu cor.

Voldria entrar al laberint del teu cor
sentir-te a prop, ser part del teu món, cada moment,
cada sospir, cada batec del teu cor…

Néixer…

I encara que no sé com acabarà, guardaré tots els records
i somiaré fins al final, que estàs bé amb mi,
que m’agafes la mà, recorda’t d’aquest boig
perquè ell mai t’oblidarà.

Néixer…

Català

Vull tornar a tenir-te

Les hores passen i no saps adonar-te
que cada cop estàs més lluny,
t’estic perdent a cada mirada
i cada cop sé menys de tu.

Sembla que el teu somriure
s’ha trencat
i tot el temps que hem passat
de cop s’ha esborrat.

Vull tornar a tenir-te
vull tornar a sentir la teva veu
vull entrar a la teva vida…
com abans…

T’escric mil cartes per poder regalar-te
un petit tros del meu passat.
Els dies passen, ja no sé com mirar-te
avui la lluna s’ha amagat.

Català
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Cada cop que em recorden
el teu nom
penso en el temps que hem viscut
que ara és un record…

Vull tornar a tenir-te…

kabul babà

ASTRONAUTA

ASTRONAUTA

HE DIBUIXAT EL MEU ESPAI I ES GRAN,
PERO NO HI HA LLOC PER TU
PROBLEMES D’ALTITUD
I ET VEIG DINS ELPLANETA BLAU
SOC AMILIONS D’ANYS LLUM DE TU
ME’N VAIG ALLÀON NO POTS ARRIBAR
HE VIATJAT PEL SUD
BUSCANT SEMPRE EL MEU NORD
MES RÀPIDQUE LA LLUM
PERO NO, NO TAN RÀPID
NOPUC CÓRRER , ET TINC GRABADA AL COR
BENVINGUTS AL MEU ESPAI
ON NINGU CRIDA,PERQUÈ NO TÉ POR MAI
BENVINGUTSAL MEU ESPAI
L’ESPAI SIDERAL
FORMIGUESDE METALL
NOU SOLS, AMB FORMA D’ULLS DEGAT
DESTERRATS D’AMOR
AQUÍ, ES TOT MOLTEXTRANY
HE MIRAT BUSCANT UN FORATESTELAR
PERO JA ESTAN OCUPATS
VIATJERS CAP AL PLANETA BLAU
HE CREUATL’UNIVERS
BUSCANT SENYALS DE MI
MESRAPID QUE LA LLUM
PERO NO, NO TAN RÀPID
NO PUC CÓRRER, ET TINC GRABADA AL COR
BENVINGUTS AL MEU ESPAI
ON NINGUCRIDA, PER QUE NO TE POR MAI
BENVINGUTSAL MEU ESPAI
L’ESPAI SIDERAL
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atrapada en el temps

atrapada en el temps
atrapada en el tren de baixada
camí de l’ infern, vius
desesperada buscant un racó
a la ciutat apagada
amagan-te de tots aconsegueixes
molts cops escapar-te
amb la mirada perduda en un pou
et sents trepitjada
Sé que és molt difícil sortir d’aquest mal tràngol
sé que no és gens fàcil però hauràs d’imaginar-t’ho
has de confiar en tu
la resposta la trobaràs dins teu
atrapada en un rol, massa jove
no estàs preparada
desesperada buscant un racó
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per deixar la mainada
amagant el record de l’amor
no pots escapar-te
has caigut en un pou sense fons
et sents ofegada

Sé que és molt difícil tornar d’aquest viatge
sé que no és gens fàcil però prepara l’equipatge perquè

tens que confiar en tu
junts podríem intentar-ho
somiarem en un món millor
la resposta només la tens tu

Sé que no m’oblidaràs mai, jo tampoc t’oblido
Sé que no m’oblidaràs mai, jo tampoc t’oblido a tu

tens que confiar en tu
junts podríem intentar-ho
somiarem en un món millor
una cosa dins teu et diu que

només puc seguir pensant en tu, tu tampoc m’oblides
doncs Sé que no m’oblidaràs, mai jo tampoc t’oblido a tu

BOJA INGENUITAT

BOJA INGENUITAT

HE MIRAT DINS MEU
T’HE TROBAT
ASSEGUDA EN UN RACÓ
AVUI HE TRET EL CAP
PER LA REALITAT
M’HANDIT QUE MAI NO HAS ARRIBAT
A L’ANGAR DELS MEUS SOMNIS
T’HE TROBAT
AMB GANES DE VOLAR
HO HE TORNAT A FER,
T’HE INVENTAT
OBRINT LA PORTA DEL CEL
M’INVENTARÉ DIES DE PAPER
ON PLOUEN NITSD’AMOR
NOMÉS JO ET VEURÉ
DIUEN QUE ESTIC BOIG
ELS HOMES DE BLANC
NO ENS DEIXEN ENTRAR
ALLAON TU VIUS PER MI
INDICIS DE SOLETAT, DIUEN
QUE A FORA HI HA ALGÚ COM TU,
PERO NO/JO JA HO HE INTENTAT
M’INVENTARÉ DIES DE PAPAER
ON PLOUEN NITS D’AMOR
NOMÉS JO ET VEURÉ
DIUEN QUE ESTIC BOIG
HE CANVIAT DE COR
HE DISTRET EL SOL
HE VENUT EL TEMPS
HE PERDUT LA POR
HE CANVIAT L’ETERNITAT
PER UN SEGÓN AMB TU.
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Bona Nit

Bona Nit

Ja s’ha fet molt tard
i ens queda molta carretera
deixo enrere mil històries
quedaran a la memòria
nous moments arribaran

Català
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només sé fer el que em dicta el cor
no m’importa si això és el millor
però em fa por que arribi el dia
farta de viure avorrida
que quan torni hagis marxat
i ara dorms , i ara dorms, al meu costat
Potser no sóc qui havies somiat
i no entens que torni quan tu dorms
sé que a vegades et sents sola
vas deixant passar les hores
esperant-me fins al tard
Estic molt cansat
però tinc forces per tornar a ser amb tu
i no dubto que m’esperes
desitjant sentir que et digui
bona nit i fins demà
i ara dorms ,i ara dorms, al meu costat
i ara dorms , i ara dorms, ja he tornat
i ara dorms, i ara dorms,al meu costat
i ara dorms, i ara dorms, ja he tornat
i ara dorms, i ara dorms, al meu costat
i ara dorms, i ara dorms, al meu costat

i ara dorms,  al meu costat

BUSQUES

BUSQUES
Són estranys els records, buits de tota raó,
aliats que van de tort, sense cap direcció.
Esperant l´oportunitat de sortir d´un oblit,
on han caigut, tot just, quan anaven a sortir.
Rucs, bons, llargs, curts i durs i tots vieun dins jo,
i geperuts i bruts i nets i rics i molts sense raó,
i dos i tres i mil, que de tant en tant,
sovint, es queden adormits,
dolços i divertits, foscos i enfosquits,
però entre tots:
... Busques, records d´aquella imatge d´un passat.
Busques, records d´aquells moments, on res fa mal.
Tot era clar, només tu i jo fèiem l´amor,
recordo corbes i un sol cos: estranya situació.
Suor, la pell, un cop, un gest, tot plegat un rostoll d´humor,
un parell són dos, junts un cop de sort i un rampell de por,
en pensar que tot pot acabar, que molt riure porta a plorar,
però cada part de mi ets tu
i un altre cop un cop de vent em porta a fluir,
cap aquell racó ple d´il-lusió, on els rucs amants adoren el món,
per passar, tot dins un segon, de claror a foscor,
de present a record.
... Busques ...
Ei! amic, pots acabar sol, vivint de records,
parlant sol, de tot i molt, de res i poc d´interès,
per aquell que escolta i intenta anar al revès,
esquivant passos, ensumant futurs, destruint falsedats,
afrontant presents, ei! has de canviar.
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COM ET MOUS

COM ET MOUS
Ruïnes d´un record que torna cada cop,
que obro els ulls per intentar tornar a oblidar,
marcat per aquell passat que tu em vas donar,
tinc por de no poder tornar a ser normal.
Vull pagar qualsevol preu per la meva llibertat,
torna´m allò que era meu, els moments de soledat,
i un altre cop el seny, jugant amb la veritat,
algun dia tornaré a viure sense aquell record de...

Català

Com et mous,
m´agrada com et mous,
m´agrada quan et mous,
recordo quan et mous.
I ara ja sóc gran, fort dur i arrogant,
sóc fill de l´huracà, que arrossega la veritat,
i ja ho veig tot més clar, no vull tornar a estimar,
abocadors de sentiments, que omplo fins a vessar.
Buscaré una disfressa, compraré la llibertat,
oblidaré que vas marxar, obligant-me a respirar,
cercant nous comerciants, traficants de destins,
que pel preu de l´amor, et venen falsa diversió.
D´un cos nou
que quan es mou
és com quan tu et mous
m´agrada com et mous.
Recordo com et mous...
quan et mous...
Buscaré una disfressa, compraré la llibertat,
oblidaré que vas marxar, obligant-me a respirar,
cercant nous comerciants, traficants de destins,
que pel preu de l´amor, et venen falsa diversió.
D´un cos nou,
que quan es mou,
és com quan tu et mous
m´agrada com et mous.

DÉU MALALT

DÉU MALALT
Dies que s´assemblen a petites bromes,
hores elàstiques minuts de goma,
on tot ho veig ben fosc
i és que encara no he obert els ulls.
Fils que sostenen dies que pengen
i que de cop i volta cauen
en un forat on tinc guardats mil dies per oblidar.
I els dies se´m fan llargs,
quan no puc parar de pensar
a quin carai de déu li venc la meva llibertat.
Potser que comencis a creure en tu.
Dies on el cel es tanca poc a poc,
però no ho entenc perquè fa sol,
avui no em vull tancar amb mi,
tinc ganes de sortir. I un volt per aquí
i un volt per allà. Tota la vida comparant,
formes de viure sense saber quina puc triar.
Ho donaria tot per entendre´m la meitat.
Els ulls, el fum i tu a una foto de fa uns anys,
nits de mil contes de l´ou,
eres més jove i curt, tot ho veies diferent,
és fàcil dir-ho: no vull res.
Orgia de petits moments, que mai he valorat,
que són la clau d´aquell secret d´hindús,
gurús i guies de gent.
I que jo ja ho he trobat dins de mi,
que jo ja puc cridar: sóc "Déu" estic malalt!!
Dies que s´assemblen a petites bromes,
hores elàstiques minuts de goma,
on tot ho veig ben fosc
i és que encara no he obert els ulls.
Fils que sostenen dies que pengen
i que de cop i volta cauen
en un forat on tinc guardats mil dies per oblidar.
I un dia ben fosc, amb el sol em vaig trobar,
vaig veure que tot era ficció,
i ara ho entenc: sóc un forat que s´ha d´omplir
d´un xic de simplesa i humiltat.
Orgia de petits moments, que mai he valorat,
que són la clau d´aquell secret d´hindús,
gurús i guies de gent.
Ho donaria tot... per entendre´m la meitat.
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DIES

DIES

ELS DIES ES FAN LLARGS
LES HORES SÓN ETERNES
ELS MINUTS NO PASSEN MAI
JO VAIG BUSCANT LES MEVESCENDRES
LA LLUNA SE’NS AMAGA
DARRERA LES ESPELMES
I ELS VIDRES ENTELATS
NO ENS DEIXEN VEURE LES EMPREMPTES
DIES QUE PASSEN DE LLARG, PEL MEU COSTAT
ELS DIES ES CONFONEN
ES BARREJEN ELS COLORS
SÓN HISTÒRIES REPETIDES ESQUIVANT LES DECISIONS
CAPTIUS EN CIUTATS GRISES
TANCATS PER DEFUNCIÓ
ANEM INTUÏNT LA VIDA
ESPERANT DIES MILLORS
I JO, NO, NO SE QUE FER
NO VULL CAURE AL PARANY DE  L’ESPAI I DEL TEMPS
DIES QUE PASSEN DE LLARG, PEL MEU COSTAT
DIES/QUE SEMBLEN IGUALS, TOTS IGUALS
I JO, NO, NO SE QUE FER
NO VULL CAURE AL PARANY DE L’ESPAI I DEL TEMPS
DIES QUE PASSEN DE LLARG,
PEL MEU COSTAT
DIES/QUE SEMBLEN IGUALS,
TOTS IGUALS
I ELS VIDRES ENTELATS
NO ENS DEIXEN VEURE LES EMPREMPTES.

Català

DIES DE PROPINA

DIES DE PROPINA

SENYALS QUE M’ENVOLTEN
QUE EM DIUEN POTSER AVUI ÉS MASSA TARD
PODRIA FER-HO MILLOR
PERÒ DONA’M UNS ANYS PER CANVIAR DE COP
EM LLENÇO DE CAPS CONTRA EL TEU ORGULL
PERÒ NO ARRIBO MAI
PODRIES FER-HO MILLOR AIXÒ DE TRENCAR-ME EL COR
NOMÉS EL TINC ESQUERDAT/TREPITGES AMB FORÇA
EM MIRES ALS ULLS
BUSCANT PARAULES QUE NO TENEN NOM
UN VESPRE OLIÓS, EL DELIRI
NO HO DIGUIS, NO MARXIS, NO, SEMPRE TENS PRESSA
DIES DE PROPINA DINS EL TEU COS
POTSER ELS AGAFO TOTS
AVUI NO VULL TRIAR ENTRE JO I TOTS DOS
EL CERVELL BRAMA D’AMOR
MITGES MIRADES, MITGESPARAULES, MITGES
VERITATS A MITGES/SÓC AFICIONAT A TU,  AL FRACÀS
NO MARXIS, M’ENGANXES/NO HO DIGUIS, TENS PRESSA
LLUMS QUE ES TANQUEN/NITS QUE S’OBREN
TOCATS DE L’ALA/PENJATS DE LA HISTÒRIA
VISITANTS AFINCATS A LA SOLEDAT
I ET TREUS LA BRUSA/ES TRENCA EL SILENCI
CORVES DE SUCRE, /NITS DE MADUIXA
I TOT EL QUE BUSCAVA/HO VAIG TROBAR AMB TU
VIVINT DE PROPINA/PER TOTA LA VIDA
I TOT, EL QUE BUSCAVA HO HE TROBAT AMB TU,
ESTIMANT-TE, ENGANXANT-ME, AGOBIANT-TE, JUNTS
VIURE SENSE TU
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digue’m com sóc

digue’m com sóc

hi ha una cosa que vibra, ninots delirant
vinils que es fonen de tant sonar...
quarts de tres, d’aquí poc són les cinc
no sé què li puc dir, la veritat, no ho tinc clar

quatre paraules brutes malsonants,
tot només per dir-me adéu, adéu, adéu
ei, què et costava dir-ho bé, ja saps
t’estimo molt però,  no anem bé, no anem bé

digue’m com sóc, digue’m que res és real
digue’m que no, que encara tinc temps de plorar

hi una cosa que gira al voltant de la nit
trec les cares que guardo per dormir, dormir,dormir
soc la baldufa del insomni  són les cinc
el meu llit és molt gran i no puc dormir, no puc dormir

cerco, l’ univers buscant tresors
les qualitats en l’ús, es tornen qualitats de cotó fluix, de cotó fluix

digue’m com sóc , digue’m que tu no ets real
digue’m que no, que encara tinc temps de lluitar
digue’m que estic boig   digue’m  que estic sòl

hi ha una cosa que vibra, ninots delirant
vinils que es fonen de tant sonar ...
quarts de tres d’aquí poc són les cinc
no sé què li puc dir, la veritat, no ho tinc clar

quatre paraules brutes malsonants,
tot només per dir-me adéu....-
ei, què et costava dir-ho bé, ja saps
t’estimo molt però  no...no anem bé,

digue’m com sóc , digue’m que tu no ets real
digue’m que no, que un somni no dura mil anys
digue’m que estic boig, digue’m que estic sol
digue’m que estic boig, digue’m que estic sol
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DIR-T`HO (EM FA TANT DE MAL)

DIR-T`HO (EM FA TANT DE MAL)

NO SÉ COM HE ARRIBAT FINS AQUÍ
NO SE COM ENS HEM POGUT TRAÏR
NO SÉ COM HEM PASSAT
DE SER UNICS A ENEMICS
NOMÉS CREUANT UN FIL MOLT PRIM
SOM UN RECORD DEL QUE EREM JUNTS
ETS UN RECORDDE QUI VAIG CONÈIXER
TAN DOLÇA I TAN OBERTA A MI
SEMPRE VOLIES LLIGAR-ME AL TEU DESTÍ
ERA UN SOLDAT DE MARBRE AL SERVEI DELS TEUS SOMNIS
PERÒ LA LLEIALTAT TAMBE TÉ FI
ETS TAN DOLÇA I AMARGAI FINA I QUÈ
UNA SITUACIÓ DINS EL MEU CAP
AVUI REALMENT ET TROBO A FALTAR
I TANT DE BO POGUÉS TORNAR ENRERA I VEURE’T
NO SÉ COM HEM POGUT ARRIBAR TAN LLUNY
DIR-T’HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T’HO EM FA TANT DE MAL
DIR-TE QUE AVUI, JA HEM ACABAT
EL PITJOR CEC ES QUI NO VOL MIRAR
SI OBRO EL ULLS, LA RESPOSTA ES LA FOSCOR
ETS TAN DOLÇA I AMARGA I QUÈ
UNA SITUACIO DINS EL MEUCAP
TANT DE BO...
DIR-T’HO EM FA TANT DE MAL
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DIR-T’HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T’HO EM FA TANT DE MAL
NO ENTENC LA VIDA
RES NO M’IMPORTA SI NO HI ETS
EM SEMBLA QUE VULL MORIR PER TU
EM SEMBLAQUE ESTIC VIVINT PER TU
NO ENTENC LA VIDA...
DIR-T’HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T’HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T’HO EM FA TANT DE MAL
DIR-TE QUE AVUI,  JA HEM ACABAT.

DIR-T´HO (EM FA TANT DE MAL)

DIR-T´HO (EM FA TANT DE MAL)

NO SÉ COM HE ARRIBAT FINS AQUI
NO SÉ COM ENS HEM POGUT TRAÏR
NO SÉ COM HEM PASSAT
DE SER UNICS A ENEMICS
NOMÉS CREUANT UN FIL MOLT PRIM
SOM UN RECORD DEL QUE EREM JUNTS
ETS UN RECORD DE QUI VAIG CONEIXER
TAN DOLÇA I TAN OBERTA A MI
SEMPRE VOLIES LLIGAR-ME AL TEU DESTÍ
ERA UN SOLDAT DE MARBRE AL SERVEI DELS TEUS SOMNIS
PERÒ LA LLEIELTAT TAMBE TÉ FI
I ETS TAN DOLÇA I AMARGA I FINA I QUE
UNA SITUACIÓ DINS EL MEU CAP
I AVUI REALMENT ET TROBU A FALTAR
I TANT DE BO PUGUÉS TORNAR ENRERA I VEURE´T
NO SÉ COM HEM POGUT ARRIBAR TAN LLUNY
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
DIR-TE QUE AVUI, JA HEM ACABAT
EL PITJOR CEC ES QUI NO VOL MIRAR
SI OBRO ELS ULLS, LA RESPOSTA ES LA FOSCOR
ETS TAN DOLÇA I AMRGA I FINA I QUÈ
UNA SITUACIÓ DINS EL MEU CAP
I TANT DE BO PUGUÉS TORNAR ENRERA I VEURE´T
NO SE COM HEM POGUT ARRIBAR TAN LLUNY
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
NO ENTENC LA VIDA
RES NO M´IMPORTA SI NO HI ETS
NO ENTENC LA VIDA
RES NO M´IMPORTA SI NO HI ETS
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
DIR-T´HO EM FA TANT DE MAL
DIR-TE QUE AVUI, JA HEM ACABAT.

            (KABUL BABÀ-L´EQUIPATGE DEL TEMPS)
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EL DIMONI

EL DIMONI

EL DIMONI HA ARRIBAT A GIRONA
VENENT LES ANIMES A BON PREU
CAMINAVA LENTAMENT SOTA EL CUL DE LA LLEONA
SER DOLENT LI SAVIA GREU
DEMANAVA ON ERA L’ESGLESIA
SI US PLAU VULL CONFESSIÓ
MASSA ANYSTREBALLANT A L’OMBRA D’AQUEST QUE
TOTS ANOMENEN SENYOR
I ARA EL DIMONI JA PREDICA LA VIDA,
PERÒENCARA BUSCA SUBSTITUT
MALEANTS, EXPRESIDIARIS, RONDINANTS O COMISARIS
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O POTSER PODRIES SER TU
CARDENALS , BISBES I JUTJES VIUEN DINS UN MON INFERNAL
EL DIMONI TE MIL CARES QUE NINGÚ NO HAPOGUT VEURE
EL DIMONI ES CELESTIAL
EL DIMONI NO TÉ PRESSA
PER BUSCAR-TE I DIBUIXAR-TE EN UN FORAT
EL DIMONI ARA RESA
LA MALA BESTIA CONVERTIDA EN CAPELLA
ALELUYA.

escolta

escolta

ara escolta, les notes a la pell com s’emporten,
tots els mals moments
i respira, el “feeling” d’aquest "groove"
ara escoltes, ara escolta
ara escolta, oblida’t del que ets i recorda, tot el que ara sents
i vigila, que ningú t’hagi vist - que se senti més l’armonia de les veus
ara escoltes, ara escolta

obre la ment, no tinguis por i sentiràs com crema el foc
una màgia dins, et farà volar cap a una altra dimensió
podràs sentir-la,  podràs seguir-la,
podràs ser lliure,  si et deixes emportar
ara escolta, escolta

la música t’envolta
i no saps cap on et portarà
ella serà el teu àngel
no t’espantis deixa’t atrapar
podràs navegar a través del mar
obrint la porta a una altre dimensió
ella és un nou planeta
sense fronteres, sense religions
podràs sentir-la,  podràs seguir-la,
podràs ser lliure,  si et deixes emportar
ara escolta, escolta
obre la ment, veuràs colors, ben amagat hi ha un horitzó
on podràs sentir, que ja no ets aquí, que ara tot és molt millor
podràs sentir-la,  podràs seguir-la,
podràs ser lliure,  si et deixes emportar
ara escolta, ara  escolta ara escolta, ara  escolta...
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faig tard

faig tard

sé que és igual,  ja no tinc res a perdre
quan ets al fons només pots pujar

sé que és el temps  qui esborra les empremptes
sé que el passat ja no tornarà

anirem al bar de l´Itziar, només en veure-la ja estic flipant
anirem al bar de l´Itziar, l’última copa abans de somiar

són aquells ulls  els que m’enverinen
entre les ombres es van amagant

no queda temps  per jugar a les mentides
només queda por a poder imaginar

anirem al bar de l´Itziar, només en veure-la ja estic flipant
anirem al bar de l´Itziar, l’última copa abans de somiar

faig tard, l’hora m’arriba
un pas en fals,   a la deriva
faig tard i haig d’atrevir-me
que la meva vida sigui una aventura
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sé que és igual,  ja no tinc res a perdre
quan ets al fons només pots pujar
sé que és el temps qui cura les ferides
sé que el passat ja pot tornar

faig tard, l’hora m’arriba
un pas en fals,   a la deriva
faig tard i haig d’atrevir-me
que la meva vida sigui una aventura

faig tard, l’hora m’arriba
un pas en fals,   a la deriva
faig tard,   i haig d’atrevir-me que la meva vida sigui una aventura

FER-HO FÀCIL

FER-HO FÀCIL
Fer-ho fàcil és, només és fer-ho.
Fer-ho fàcil és, és molt més fàcil.
És de lluny de casa, d´on tinc aquell record
i si em ve a la memòria, és quan em torno a sentir sol.
Moltes llunes falses i molts anys buscant tresors,
i ara que estic de bon karma, és quan em torna aquell record.
I quan vénen hores baixes
i al meu cap hi ha un bon merder,
a vegades penso massa,
que a tu et passarà el mateix que a mi.
Vam passar molts dies, sense deixar cap senyal,
els nostres cossos ja s´atreien, però vam arribar al final.
Ara visc una altra història, sembla tot molt diferent,
però hi tinc a la memòria, una cara somrient.
I de tant en tant somio, que et veig en un mirall,
reflexada veig la imatge d´un passat que no ha acabat,
dins el somni, arribaun dia, que el mirall està trencat,
veig la imatge reflexada i els records ja no em fan mal.
Fer-ho fàcil és millor per a tothom.
Fer-ho fàcil és millor per a tu i jo.
I de tant en tant somio, que et veig en un mirall,
reflexada veig la imatge, d´un passat que no ha acabat,
dins el somni arriba un dia, que el mirall està trencat,
veig la imatge reflexada i els records ja no em fan mal.
Fer-ho fàcil és millor per a tothom.
Fer-ho fàcil és millor per a tu i jo.
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hi havia una vegada

hi havia una vegada

ara veig on vaig, no molt lluny d’aquí
ara torno a mirar enrere  i s’ha esborrat el camí

apagarem les llums, palpant la màgia de la foscor
jugarem cada nit amb la lluna, la pruna, vestida de dol

hem trobat fullets pel nostre jardí, la caputxeta i el gegant del pi
obrirem el cel i plouran estels com un conte sense fi

I si tu vols pots ser una princesa
navegar pel món sencer
caminar entre les estrelles
trobar un oasis en un desert

ara veig qui sóc, i perquè sóc aquí
per veure créixer un àngel que dorm i somia sobre el meu coixí

per divertir-me amb tu,  per ensenyar-te el món com va
buscarem patufets a la panxa del bou on no hi neva ni hi plou
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hem trobat fullets pel nostre jardí la caputxeta i el gegant del pi
obrirem el cel i plouran estels com a les mil i una nits

I si tu vols pots ser una princesa
navegar pel món sencer
caminar entre les estrelles
trobar un oasis en un desert

I si tu vols pots ser una princesa
navegar pel món sencer
caminar entre les estrelles
trobar un oasis en un desert

I si vols !!!    viurem més històries
de   caputxetes i de llops
viure a la panxa d’una balena

fins que el conte s’hagi fooooos

jugarem amb la lluna, la pruna, vestida de dol
patufets a la panxa del bou on no hi neva ni hi plou
Amb un gat i un gos  aquest conte ja s’ha fos

JOC BRUT

JOC BRUT

NO, NO VAS PER BON CAMI
NO VEUS QUE ET TRENCARAN LA CARA MES D’UN COP AIXÍ
M’HO DIUEN ELS COL.LEGUES
JA N’ESTIC FART
JO EM TAPO LES ORELLES
I GIRO EL CAP/NO EM VEURAS AQUI
QUAN DESPERTISDEMÀ
NO VEURAS NINGÚ
MES ENLLÀ DEL TEU NAS
ET CREUS MOLT LLESTA
DIENT-ME SEMPRE
QUE TOT ERA BROMA
I ARA S’HA ACABAT
I NO ETS MALA PERSONA
NOMÉS ES MALA FAMA
T’OBLIDES DELS DEMÉS
FOT EL QUE ET DONI LA GANA.
NO, NO VAS PER BON CAMI....
QUAN ET QUEDIS SOLA
JA ET DONARAS COMPTE
DE LES COSES BONES
QUE HAS DEIXAT ESCAPAR
NO TINDRAS NINGÚ
QUAN DESPERTIS DEMÀ
NO ESTARÉ AQUÍ
PER PODER-TE AJUDAR
TU HAS VOLGUT TRENCAR
JO HAGUÉS AGUANTAT
TU ERES LA MES FORTA
JO, NI LA MEITAT
I ARA EM VEUS DE LLUNY
I MIRES AVALL
(COM SI JO TINGUES LA CULPA DEL QUE HA PASSAT )
NO, NO VAS PER BON CAMI....
HE CAIGUT COM UN TONTO
DINS EL TEU PARANY
JO PENSAVA QUE AQUESTES COSES NO PASSAVEN MAI
ES HORA D’APRENDRE
DE LA EXPERIENCIA
NO FOS CAS QUE TORNESSIM A PERDRE LA PACIENCIA
SI JUGUESSIM NET
NO PRINGAVA NINGÚ
PERO AMB GENT COM TU
EXISTEIX EL JOC BRUT
PERO ARA COMENÇA UNA ALTRA HISTORIA
(I JO A LA MANIGA AMAGO UN AS)
NO, NO VAS PER BON CAMI....
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Kilombo

KILOMBO - KABUL BABÀ I GERARD QUINTANA

Kilombo... (x4)

Un riure de fang m´inspira la teva mirada,
una cara d´ombres, però amb llum camuflada,
una estranya addicció cap al teu cos,
un aire que m´emporta cap a un lluny racó, on...

Dibuixava sempre el mateix horitzó,
una paleta plena d´il·lusions,
no tot és blanc o negre, sempre es pot mesclar,
canviar el color d´un món que està sense pintar.

Una cara trista, amb dues mitges llunes,
una boca tendra que no sap besar,
una màgia negra, oculta, em roba el cor
un aire que m´emporta cap a un lluny racó, on...

Nines que riuen, amb els cabells clars,
juguen a viure, descobrint-ho tot,
notes de vidre apostant amb el silenci,
cançons d´anys que van passar.

Dibuixava sempre el mateix horitzó,
una paleta plena d´il·lusions,
no tot és blanc o negre, sempre es pot mesclar,
canviar el color d´un món que està sense pintar.

Nines que riuen, amb els cabells clars,
juguen a viure, descobrint-ho tot,
notes de vidre apostant amb el silenci,
cançons d´anys que van passar.

Dibuixava sempre el mateix horitzó,
una paleta plena d´il·lusions,
no tot és blanc o negre, sempre es pot mesclar,
canviar el color d´un món que està sense pintar.

Kilombo... (x12)
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KILOMBO

KILOMBO
Un riure de fang m´inspira la teva mirada,
una cara d´ombres, però amb llum camuflada,
una estranya addicció cap al teu cos,
un aire que m´emporta cap a un lluny racó, on...
Dibuixava sempre el mateix horitzó,
una paleta plena d´il-lusions,
no tot és blanc o negre, sempre es pot
mesclar, canviar el color d´un món que
està sense pintar.
Una cara trista, amb dues mitges llunes,
una boca tendra que no sap besar,
una màgia negra, oculta, em roba el cor,
un aire que m´emporta cap a un lluny racó, on...
Nines que riuen, amb els cabells clars,
juguen a viure, descobrint-ho tot,
i notes de vidre apostant amb el silenci,
cançons d´anys que van passar.
Dibuixava sempre el mateix horitzó,
una paleta plena d´il-lusions,
no tot és blanc o negre, sempre es pot
mesclar, canviar el color d´un món que
està sense pintar.
Nines que riuen, amb els cabells clars,
juguen a viure, descobrint-ho tot,
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i notes de vidre apostant amb el silenci,
cançons d´anys que van passar.
Dibuixava sempre el mateix horitzó,
una paleta plena d´il-lusions,
no tot és blanc o negre, sempre es pot
mesclar, canviar el color d´un món que
està sense pintar.

La calor

La calor

L’aire és fred, els carrers estan deserts
Recoberts per una gèlida boira
Un gripau,  aixafat com un babau
Ha format una gran placa de glaç

Sol solet vine ràpid que tinc fred
que no trobo ni la capa ni el barret
un pardal, s’amaga dins el niu
Esperant que torni a començar l’estiu

És igual, ja vindrà la primavera
Que esperin fins  que arribi la calor.
un gat vell, ja no caça ratolins
i la panxa li ressona com un pou
el cel gris   em fa posar més trist
no t’imagines com enyoro la calor

és igual, si el pis és una nevera
esperaré a tenir-te més a prop.
és igual, ja vindrà la primavera
esperarem que arribi la calor

.....la calor......
és igual si el pis és una nevera
esperaré a tenir-te més a prop.
és igual, ja vindrà la primavera
esperarem que arribi la calor
.....la calor......
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L’EQUIPATJE DEL TEMPS

L’EQUIPATJE DEL TEMPS

AVUI HE PERDUT LA IMATGE
QUE TANT HE ESTAT BUSCANT
AVUI HE CREUAT LA LINEA: PROU!
ERA UNEXTRANY DEFECTE
DINS EL TEU UNIVERS
UN NEN FALTAT D’AFECTE, PERDUT A MIG CAMÍ
ERA UN SALVATGEINDÒMIT AMB EL COR ENCÈS
AMB GANES D’EXPLICAR-TE, EL QUE PODIES FER PER MI
AVUI HE PLORAT, AVUI HE CRIDAT,
NO T’HE TROBAT AL NOSTRE BAR
T’ESPERARÉ, PER SEMPRE MÉS
VAL QUE ARA MARXO I TORNO I SOC I NO SOC
I QUÈ, TU QUI ETS PER ROBAR-ME,
NOMÉS VOLS MATAR-ME
JEUS, NINA, DINS MEU,
JEU SENSEMI, T’ESTIMARÉ,
PER SEMPRE MÉS
ARA SÓC L’EQUIPATGE, D’UN TEMPS QUE JA HA PASSAT
I VEIG LA TEVAIMATGE COM ES VA ALLUNYANT
VAIG CAMINANT PEL LIMIT DE LA REALITAT
I M’HE COMPRAT MIL GRAMS DE SOMNIS SIDERALS
AVUI HE TROBAT EL MEU CAMÍ I L’HE VENUT QUAN NO T’HE VIST
T’ESPERARÉ, PER SEMPREMÉS
VAL QUE ARA MARXO I TORNO I SÓC I NO SÓC,
I QUÈ, TU QUI ETS PER ROBAR-ME, NOMÉS VOLS MATAR-ME
JEUS, NINA, DINS MEU, JEU SENSE MI
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T’ESTIMARÉ, PER SEMPRE MÉS.

MAI MES

MAI MES

CADA MINUT QUE PASSA ESTIC MÉS NERVIÓS
ESTAR SENSE TU ES UNA EXTRANYA TORTURAD’AMOR
ANYORO FINS I TOT ELS DIES QUE EM VAS DEIXAR SOL
I TOTS ELS RECORDS EM FANVEURE QUE AIXÒ ES DE DEBÒ
I ESTIC MALALT /MALALT PER TU ES POC
M’HAN DIT QUE ETSLLUNY/QUE JA NO TORNARÀS A VENIR MAI MÉS
UNA COSA TENS/QUE NO M’ESCOLTES GAIREQUAN PARLEM
FES UN ALTRE INTENT, /VEURAS COM EN SORTIM D’AQUEST INFERN
I NO HI HACULPABLES/LA RESPOSTA ES UN FRACÀS
I NO TANQUEM LA PORTA/A UNA SEGONA OPORTUNI-TAT
CONFÓS A MITJANIT DESPERTO/AIXÒ ÉS UN MALSON
I CONTO LES HORES QUE PASSENNO SÉ NI ON SOC
ESTIC MALALT/MALALT PER TU ES POC
M’HAN DIT QUE ETS LLUNY/QUEJA NO TORNARÀS A VENIR MAI MÉS
UNA COSA TENS/QUE NO M’ESCOLTES GAIRE QUANPARLEM
FES UN ALTRE INTENT/VEURAS COM EN SORTIM D’AQUEST INFERN
UNA COSA TÉLA SORT QUAN GIRA I CORRE DEL REVÉS
FES VOLAR LA MENT/QUE SIGUI A L’ATZAR PER UNMOMENT
 I NO HI HA CULPABLES/LA RESPOSTA ES UN FRACAS
I NO TANQUEM LA PORTA AUNA SEGONA OPORTUNITAT
UNA COSA TENS...
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Més lluny

Més lluny

avui, m’he tornat a equivocar
he esborrat el meu passat, t’he fet desaparèixer

i m’he quedat sense records
com si girés al meu voltant la teva absència

I trobo els teus ulls, a cada racó
vas passejan-te pels meus somnis
però cada matí ,  quan estic despert ets més lluny

Cada cop més lluny de mi
tu nedant entre dofins
i jo volant pels núvols

d’un cel que ja no vull per mi
a la galàxia dels sentits
on els amors es fonen

I trobo els teus ulls, a cada racó
vas passejan-te pels meus somnis
però cada matí ,  quan estic despert, ets més lluny

I no sé el que vull, doncs m’enganya el cor
quan et trobo  entre  els meus somnis
però tu no ets aquí i no sé seguir sense tu

el camí és molt llarg i la vida no ens espera
seguiré senyals que m’apropin més a tu
hem caigut mil cops i ens hem tornat a aixecar
seguirem caient, tornarem a començar
en un altre lloc, jo sóc tu i tu ets jo
passejant entre els meus somnis
però cada matí ,  quan estic despert ets més lluny

però no sé el que vull  doncs m’enganya el cor
quan et trobo entre els meus somnis
però jo et vull aquí ja no puc seguir sense tu
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MOMENTS SENSE PARAULES

MOMENTS SENSE PARAULES
Es feia tard i plovia, pensàvem tots,
un altre dia com un altre,
tot just el temps s´ha aturat al meu costat,
m´ha començat a insultar.
Ja és hora de que t´aixequis d´aquest llit,
on sembla que estàs incrustat,
tot va passant pel teu costat,
t´ho mires, però t´és igual.
Moments sense paraules.
Moments sense tu i jo.
On tot és blau, on tots som bons,
on la il-lusió ens omple el cor,
salvatges moments sense dubtes.
Dur dins indomables sentiments d´odi i passió,
entre les cortines veig el sol, li tinc por a tot.
Vaig ser ruc, titella d´un destí,
que no té pietat de l´instint que em va portar,
a buscar nous camins, quan amb tu,
amb tu era ben feliç.
Moments sense paraules.
Moments sense tu i jo.
Tot era blau, tots érem bons,
on la il-lusió ens omplia el cor,
salvatges moments sense dubtes.
Dur dins indomables sentiments d´odi i passió,
entre les cortines veig el sol, li tinc por a tot.
Dolçor és el que busco i no trobo res més que dolor,
t´ho havia d´haver dit, ara que faig sense tu,
tancar-me al meu món.
No puc explicar, és qüestió de que som animals.
No sé el que em jugava, valies molt i molt valia jo.
Et buscava a tu i et tenia,
només volia canviar un moment,
no t´ho volia fer, no vaig pensar en tu,
i ara em vull morir.
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NINA

NINA

NINA, DOLÇA I AMARGA
ENGANXADA ALS SOMNIS
AMB ELS NÚVOLS PER BANDERA
NINA, DESTERRADA DEL MÓN REAL
AMB PASSE VIP A LA LLUNA
TINGUES PIETAT
CARREGATS DE POR ,BUTXAQUES
BUTXAQUES PLENES DE SORT
ESTIC FART DE VIURE LLEPANT-LI EL COR
ES GRAN, ES BRUT, ES GROS, ES DOLÇ EL TEU AMOR
TINGUES PIETAT NINA, COR DE GELATINA
VIVINT SEMPRE L’ENDEMÀ
TINGUES PIETAT
HAS DE TRIAR LA MILLOR OPCIÓ PER TU
HAS D’ESCOLLIR EL TEU COLOR
NINA, O ELL O JO O EL MÓN O JO
HAS DE TRIAR LA MILLOR OPCIÓ PER TU
HAS D’ESCOLLIR EL TEU COLOR
NINA, O ELL O JO NINA, COR DE GELATINA
ENGANXADA ALS SOMNIS
TINGUES PIETAT
UN ENSURT DINS EL COR
JA NO BATEGA, NO BATEGA, NO BATEGA MOLT
M’ENSUMO EL PITJOR
NINA, O ELL O JO, O EL MON O JO.
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no tenim futur

no tenim futur

potser pregunten  què “cony” va passar al dos mil
i jo em conformo en seguir vivint

el fi de segle se’ns ha ficat al llit
entre els llençols i les mantes i sota els plecs dels coixins

i si no ens agrada no tenim futur

i orientar-se , és mirar al sol naixent
penso que desorientar-se  és viure a l’occident

ara som dotze demà serem divuit
els països rics  no volen moros però en treuen profit

i si no els agrada,  omplen de guerres el món
i si no ens agrada, no tenim futur

ja sé que no puc  intentar canviar el món
escrivint només cançons

i si això no servís  per fer-nos obrir la ment
és millor que el teu cor,

estimi algú, estima algú, i algú t’estimi

ja sé que no puc  intentar canviar el món
escrivint només cançons

i si això no servís  per fer-nos obrir la ment
és millor que el teu cor,

estimi algú,  estima algú i algú t’estimi
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NO T´HO NEGO

NO T´HO NEGO
Comediants de primes paraules,
que inventen veritats,
fent un son, tirant d´un fil,
se´n riuen d´aquest món.
Alts i prims i amb cara d´empenta,
no es mostren tal com són,
divertits penjant d´un fil,
avorrits entre els llençols.
Són l´edip de les promeses
i van jugant a veure qui és més fort
dins un teatre que anomenen:
llibertat.
Som titelles de marbre o fusta
depèn la qualitat,
si ets jueu o militar,
tant hi fa si pots pagar.
I si vols ser peça prohibida
maquinària de baixa qualitat,
al sistema no és permès de:
rebentar.
No t´ho nego, ei! que jo no t´ho nego.
Jo no et nego que per tu arribaria a encaixar.
No t´ho nego, ei! que jo no t´ho nego,
però no et nego que per tu acabaria matant.
I potser podria disfressar-me
de titella o comediant,
de fusta o marbre,
d´innocència o falsetat...
No t´ho nego, ei! que jo no t´ho nego.
Jo no et nego que per tu arribaria a encaixar.
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No t´ho nego, ei! que jo no t´ho nego,
però no et nego que per tu acabaria matant.
Jo no et nego que per tu els acabaria matant.

paraules buides

paraules buides

pols d’un temps a la deriva
d’un lloc que mai s`hi arriba d’un món sense records
plors de vides compartides
sovint són avorrides perquè mai han fet l’amor

focs de llums que ja no brillen
que res ja no il•luminen morint al cantó fosc
flors que sempre estan pansides
que ningú les cultiva al cementiri de l’amor

si tornes t’espero jo no t’he oblidat
tot aquest temps esperan-te
l’espera es fa eterna i passen els anys acabaré desesperat

sonen buides les paraules
si no es diuen amb el cor

brut, les mans tacades d’odi
podrint el cor amb codis que ningú mai ha resolt

rius i el somriure es fa patètic
buscant una hipotètica venjança

si tornes t’espero jo no t’he oblidat
tot aquest temps esperan-te
l’espera es fa eterna i passen els anys  acabaré desesperat

 sonen buides les paraules
si no es diuen amb el cor
quan es diuen amb el cor

si tornes t’espero, jo no t’he oblidat
tot aquest temps esperan-te
l’espera es fa eterna i passen els anys, acabaré desesperat
sonen buides les paraules
si no amaguen un tresor
sonen buides les paraules
si no es diuen amb el cor
si no es diuen amb el cor
quan es diuen amb el cor
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PERDO EL TEMPS

Mil racons perduts de nord a sud,
i tot és molt gran si vols buscar,
un lloc on amagar-te de tot el que trobes absurd,
és millor que ho afrontis aniràs menys perdut,
i de tant en tant i si et pares a pensar,
potser la solució, la tens al davant,
tot ho pots limitar i a la vegada fer-ho més gran,
tot depèn de com ho vulguis madurar.
Perdo el temps, mirant-me a mim mateix,
raquític i confús, resignat i immadur.
I jo ja t´ho vaig dir que no acabaria mai.
Deixa´m un minut, trobaré el meu espai,
i manuscrits que expliquen tot, com viure sense cap dolor,
no els vaig aprendre mai, són llargs i complicats,
capítol dos i tres, "intenta viure sense l´amor"
perquè es pot acabar en qualsevol moment,
capítol quatre i cinc, "no pensis per què estàs aquí"
pots acabar lluitant amb la inseguretat.
Vull ser innocent, sentir-me bé per un moment,
aturar el temps, cridar, embarcar-me en un vaixell,
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amb destí a un lloc on tot és divertit,
potser ho tinc al costat, i no l´he valorat.
Viatjarem junts, trobarem un nou espai,
caminarem perduts allà on ningú ens trobarà mai...
... Perdo el temps, mirant-me a mi mateix,
raquític i confús, resignat i immadur.

PERFUMS D´ÀSIA

PERFUMS D´ÀSIA
Perfums d´Àsia, em vénen, amb l´olor dels teus cabells,
paisatge amb boira, tempestes d´estiu
els ulls oberts.
Quan surt el sol em vaig sentint millor,
al teu costat el somni és més fort, a poc a poc.
Feliç beure, dolç nèctar suau dels teus secrets,
música d´àngels, fent l´amor amb tu
jo sentiré.
I a poc a poc, que això no és com un joc
no vulguis anar tant ràpid, deixa lloc,
que els temps no ens interessa, si és un Shock,
sinó, tornem a començar de nou.
És l´amor que ve de cop i s´encomana,
mentre tancant totes les ferides,
el desig que tenim, sempre abans de veure´ns,
tot això ens farà, sentir més lliures.
Com un gos perdut i vell al teu costat jo vull tornar,
tocar amb la punta dels meus dits, allò que s´ha esborrat.
I a poc a poc, que això no és com un joc,
no vulguis anar tant ràpid, deixa lloc,
que el temps no ens interessa, si és un Shock,
sinó, tornem a començar de nou.
És l´amor que ve de cop i s´encomana,
mentre tancant totes les ferides,
el desig que tenim, sempre abans de veure´ns,
tot això ens farà, sentir més lliures.
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quin embús

quin embús

ma mare sempre em deia  quan em veia amagat
ja pots sortir d’aquí que no et faré pas mal

però sempre em preguntava que “cony” faria ella
amb una sabatilla  a la mà del darrera

i quin embús,  trobar-me-la a la cuina  descalç a mitjanit
i quin embús,  la llum de la nevera delata el meu delit

tancat dins el lavabo  la iaia em castigava
llegint les etiquetes  fins a l’hora de sopar
mon pare no parlava la mà se li escapava
del “curro” arribava cansat i fart de tot

hem col•lapsat el món amb cotxes i camions
sento que l’aire que respiro no és gens sa
crec que hauré de  canviar la gran ciutat pel camp

i quin embús  trobar-me-la a la cuina
descalç a mitjanit i quin embús
i quin embús la llum de la nevera delata el meu delit
i quin embús  m’ofego a la banyera si no em vigila algú
i quin embús  em tremolen les cames  arriba fi de curs

la història continua vivim en un engany
hem signat un contracte  amb un munt de fulls en blanc
la vida consumista ens fa caure en el parany

Català

de comprar amb talonaris de tot menys llibertat

sento que l’aire que respiro no és gens sà
crec que hauré de  canviar la gran ciutat pel mar

i quin embús  al mig de Barcelona  al cel de Nova York
i quin embús  al centre de Girona  al port d’ Istambúl
i quin embús  a Xile i Argentina  a Xipre i a Beirut
i quin embús a Rússia i a la Xina a venus i a saturn

i quin embús  al mig de Barcelona
i quin embús al cel de Nova York
i quin embús al centre de Girona
i quin embús al ben mig de Kabul,   quin embús !

Rics i pobres

Símbols d´una guerra interna, i de cançons
cridades sense por.
Ronyoses nits de paper ben prim i fil de fum
en qualsevol carrer.
Sóc un podrit, pollós, sense temps que guanyar
ni res que explicar;
sols un recurs de Déu per demostrar la diversitat
d´un món sense pietat.

Digerint moments ingrats,
a cada lloc del temps.

Dibuixants de mitja ploma i llum distant,
buscant la inspiració.
Al·legant indecisió en cada color, riuen de por.
Destrossant cada moment amb un pinzell
tan llarg com la il·lusió,
per plasmar en cada línia situacions
que creen adicció.

Digerint moments ingrats...
no sóc res més que un immigrant,
a cada lloc del temps.

Rics de mentides i pobres d´orgull.

Digerint moments ingrats.
Pentinant un futur imaginat.
No sóc res més que un immigrant,
a cada lloc del temps.

Dibuixants de mitja ploma i llum distant,
buscant la inspiració.
Al·legant indecisió en cada color, riuen de por.
Destrossant cada moment amb un pinzell
tan llargo com la il·lusió,
per plasmar en cada línia situacions
que creen adicció
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RICS I POBRES

RICS I POBRES
Símbols d´una guerra interna i de cançons,
cridades sense por,
ronyoses nits de paper ben prim i fils de fum,
a qualsevol carrer,
sóc un podrit, pollós, sense temps que guanyar,
ni res que explicar,
sols un recurs de Déu per demostrar la diversitat
d´un món sense pietat.
Digerint moments ingrats,
a cada lloc del temps.
Dibuixants de mitja ploma i llum distant,
buscant la inspiració,
al-legant indecisió en cada color, riuen de por,
destrossant cada moment amb un pinzell,
tant llarg com la il-lusió,
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per plasmar en cada línia situacions,
que creen addicció.
Digerint moments ingrats,
no sóc res més que un immigrant,
a cada lloc del temps.
Rics de mentides i pobres d´orgull.
Digerint moments ingrats,
pentinant un futur imaginat,
no sóc res més que un immigrant,
a cada lloc del temps.
Dibuixants de mitja ploma i llum distant,
buscant la inspiració,
al-legant indecisió en cada color, riuen de por,
destrossant cada moment amb un pinzell,
tant llarg com la il-lusió,
per plasmar en cada línia situacions.
Lliures per molt poc, riures de sort.
Lliures per molt poc, riures de pot.
Rics de mentides i pobres d´orgull.

sent la nit

Kabul babà
Sent la nit

Entra i tanca les cortines
Només ens cal
Un raig de llum
Tu i jo, i una ampolla de vi
I tenir-te amb mi, oh sí
Ja sabem que marxo molt lluny
I com desitjo quedar-me amb tu
Pren el vi, i bevem-lo junts
Allarguem aquest petit...

Sent la nit,
Que no s’acabi mai
Que demà,
Demà ja hauré marxat,
Sent la nit,
Que no s’acabi mai
Que demà,
Demà ja hauré marxat.

Crema-ho tot
I fa brasa
Crema igual, que jo per tu,
El demà vindrà
Per emportar-me
Una mica més lluny.

I no és fàcil,
Haver-se’n d’anar
Mira amor de no plorar,
Però noia saps que he de marxar,
Senyor que no sigui veritat.

Sent la nit,
Que no s’acabi mai
Que demà,
Demà ja hauré marxat,
Sent la nit,
Que no s’acabi mai
Que demà,
Demà ja hauré marxat.

El demà ve,
i m’estira la pell,
i jo voldria no haver d’anar amb ell
Però noia saps que he de marxar,
Senyor que no sigui veritat.

Català

Sent la nit,
Que no s’acabi mai
Que demà,
Demà ja hauré marxat,
Sent la nit,
Que no s’acabi mai
Que demà,
Demà ja hauré marxat.

leta

Sent la nit

Entra i tanca les cortines
només ens cal un  raig de llujm
tu i jo i una ampolla de vi
i tenir-te am mi, oh sí

Ja sabem que marxo molt lluny
i com deitjo quedar-me amb tu
prén el vi
i bebem-lo junts
allarguem aquest patir
Sent la nit, que no s´acabi mai
que demà, demà ja hauré marxat
crema un tronc i fa brasa
igual que jo per tu
el demà vindrà per emportar-me
una mica mes lluny
I no es fàcil haver de marxar
mira ampor de no plorar
perquè noia, saps que he de marxar
oh, senyor que no sigui veritat
Sent la nit, que no s´acabi mai
que demà, demà ja hauré marxat
sent la nit, que no s´acabi mai
que demà, demà ja haure marxat
el demà ve i m´estira la pell
i jo voldria no haver d´anar amb ell
però ja saps que he de marxar
oh, senyor, que no siguyi veritat
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SENT LA NIT

Entra i tanca les cortines,
només ens cal un petit llum,
tu i jo i una ampolla de vi,
i tenir-te amb mi, oh sí.
Ja sabem que marxo molt lluny,
i com desitjo quedar-me amb tu,
prèn el vi i beguem-lo junts,
allarguem aquest patir.
Sent la nit, que no s´acabi mai,
que demà, demà ja hauré marxat.
Crema un tronc i fa brasa,
i crema igual que jo per tu,
el demà vindrà per emportar-me,
una mica més lluny.
I no és fàcil haver-se´n d´anar,
mira amor de no plorar,
perquè, noia, saps que he marxar,
oh, senyor, que no sigui veritat.
Sent la nit, que no s´acabi mai,
que demà, demà ja hauré marxat
sent la nit, que no s´acabi mai,
que demà, demà ja hauré marxat.
El demà ve i m´estira la pell,
i jo voldria no haver d´anar amb ell,
però ja saps que he de marxar,
oh, senyor, que no sigui veritat.

Català
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SI

SI

UN DIA MES, NO SE QUE EM PASSA
LA PLUJA CAU, MULLANT LES DISTANCIES
I EL MON EM MIRA AMB ULLS DESERP
LA POR QUE SE’N VA PERÒ TORNA DEPRESSA
L’OLOR DEL TEU LLIT EM DIU QUE HAS ESTAT SENSE MI
EXILI D’UNA NIT /SI!
TORNES BUIDES LES PARAULES
EVIDENCIES QUE M’AMARGUEN
SOLS VOLIA UN LLOCDINS TEU
APRETO LES DENTS I EM MIRO ALS ULLS
DEMANO PIETAT PER VIURE SENSE TU
I EM VA CANVIANT LA PELL
NO MARXIS DE COP, ESPERA’T UN TEMPS
QUE EM FACI UN GAT VELL PER ENTENDRE QUI ETS
LA ACTRIUSENSE PAPERS /SI!
TORNES BUIDES LES PARAULES
EVIDENCIES QUE M’ENGANXEN
SOLS VOLIA UN LLOCDINS TEU /SI!
EL TEU COS ES LA TEMPESTA
UNA LLUITA , UN PREMI MASSA CAR
ETS DOLÇA PERÒ FATAL
TORNES BUIDES LES PARAULES,
EVIDENCIES QUE M’ENGANXEN SOLS
EL TEU COS ES LA TEMPESTA, UNA LLUITA,
UN  PREMI MASSA CAR
UN PREMI MOLT CAR
S’AMAGUEN ELS ULLS
SON CANÇONS QUE S’EN VAN
FINS DEMA.
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SI M’ESTIMES

SI M’ESTIMES

SÓN TANTS CAMINS ELS QUE NO ET PORTARAN A ROMA
SÓN TANTS AMICS QUE HO SEMBLEN, PERÒ DE VERITATNO HO SÓN
NO HI HA DRECERES CAP A LES ESTRELLES
LA MAQUINA DEL TEMPS NO S’ATURA AL NOSTRE MÓN
SALVAR EL MÓN ES EL QUE TOTS ANHELEN
I ELS MIRATGES AL FINAL ES PAGUEN CARS
FAREM HIPNOSI I ASTRALS VIATGES
PAGANT AMB XECS SENSE FONS AL PORTADOR
I A MI QUE CONY M’IMPORTA
ES MILLORTANCAR ELS ULLS, TANCAR LA PORTA
I A MI QUE CONY M’IMPORTA
JA FA MOLTS ANYS QUE TINC L’ANIMA MORTA
I LA VIDA, CADA COP VAL MENYS AL MERCAT NEGRE
SI SEGUIM JUGANT AL JOC DE LES MENTIDES
SI M’ESTIMES, M’HAURAS DE PERDONAR TOTS ELS ERRORS
PERQUE L’AMOR NO TÉ UNA ALTRE SORTIDA PER MI
I LA VIDA ...
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SOLITUD

SOLITUD - kabul babà

Fa temps que intento buscar-te, però em fa por
i és que fa temps que el que fa aixecar-me és
el teu suor.

Fa temps que intento explicar-te, el que sé
he vist de tot, conec a mig món,
però tu no sé qui ets.

Català

Distant, de poques paraules, sóc com tu.
Ser lluny de cada parada, no és absurd,
faig mestre de la ignorància, i sóc d´ignorat.
Fa anys que espero esperar-te...
com un llop.

I et trobaré omplint els forats del temps,
que en ha separat
i cridaré: solitud!

Fa anys que els meus ulls inventen realitats
tu i jo, no som la recepta d´humiltat
m´he passat mitja vida roban-te moments
potser és que tu em deies que no els volies
per res..

De nit, et trobo a faltar i ets al meu costat
podríem tornar a apostar, lluny d´aquí...

I et trobaré omplint els forats del temps,
que en ha separat
i cridaré: solitud! Marxa amb un altre!
I et buscaré, omplint els forats del temps,
no puc oblidar-te
i cridaré, cridaré!

SOLITUD

SOLITUD
Fa temps que intento buscar-te, però hem fa por,
i és que fa temps que el que que em fa aixecar-me, és el teu so.
Fa temps que intento explicar-te el que sé,
he vist de tot, conec mig món, però tu no sé qui ets.
Distant, de poques paraules, sóc com tu,
ser lluny de cada parada, no és absurd.
Ets mestre de "l´ignoratge", jo sóc l´ignorat
fa anys que espero esperar-te, és com un joc.
I et trobaré, omplint els forats del temps, que ens ha separat.
I cridaré, solitud marxa amb un altre.
Fa anys que els meus ulls inventen realitats,
tu i jo no som la recepta d´humiltat.
M´he passat mitja vida robant-te moments,
potser és que tu em deies que no els volies per res.
De nit et trobo a faltar i ets al meu costat,
podríem tornar a apostar lluny d´aquí...
I et trobaré, omplint els forats del temps, que ens ha separat.
I cridaré, solitud marxa amb un altre.
I et buscaré, no puc oblidar-te.
I cridaré...
I et trobaré, omplint els forats del temps, que ens ha separat.
I cridaré, solitud marxa amb un altre.
I et buscaré, no puc oblidar-te,
I cridaré...
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SOLUCIONS

SOLUCIONS

BUSCO UNA MINA D’OR A L’ESQUITX D’UNA MIRADA
I SENTO COM BATEGA FORT EL DESIG ENTRENOSALTRES
VEIG PASSAR LA MEVA SORT A L’ ESGUARD DE LES MIRADES
I PENSO EN TU I EN ELSTEUS ULLS COM SI FOSSIN MARAGDES
SI SOM LEGALS ENTRE NOSALTRES
TOT EL QUE ENS ENVOLTA NO ENS AFECTA
SI SOM GENT QUE PENSA BUSCA I TROBA, SOLUCIONS
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BUSCAREM LA LLUM DEL SOL,
QUAN LA LLUNA SURTI UN ALTRE COP I APAGUI EL DIA
SEREM TEMPESTA D’HURACANS,
VOLAREM AMB ELS VENTS DEL NORD BUSCANT SORTIDES
BUSCA I TROBASOLUCIONS
FEM SERVIR IMAGINACIÓ PER TROBAR LA NOSTRE “ITACA”
SI TU VOLS JO PUC VENIR A FER JUNTS AQUEST VIATGE
ANIREM MOLT LLUNY D’AQUÍ A MOLTESLLUNES DE DISTANCIA
ENTRE PEIXOS I DOFINS  EN UN MAR SENSE RESSACA
SI SOM LEGALS ENTRE NOSALTRES
TOT EL QUE ENS ENVOLTA NO ENS AFECTA
SI SOM GENT QUE PENSA
BUSCA I TROBA, SOLUCIONS .

tant se me’n fot

tant se me’n fot

de nit se’n va la llum i queden les ombres
i l’hora fosca ens penetra a la pell
obscurs desitjos inundant les mirades
l’olor de sofre barrejat amb l’alcohol

i  on estaves, quan et necessitava
un altre omplia de nit el teu lloc
i  on estaves, quan et necessitava
no sé de tu però jo, estic millor tot sol

de nit els esperits traïdors i malignes
surten de caça aliats de la mort
la màgia negra es camuda en tendresa
mentre la verge nua  espera el seu torn

i  on estaves, quan et necessitava
un altre omplia de nit el teu lloc
i  on estaves, quan et necessitava
no sé de tu però a mi

tant se me’n fot si surt la lluna
tant se me’n fot si es pon el sol
tant se me’n fot si tu no estàs a prop

i on estaves, quan et necessitava
un altre omplia de nit el teu lloc
on    estaves, quan et necessitava
no sé de tu però a mi

tant se me’n fot si surt la lluna
tant se me’n fot si es pon el sol
tant se me’n fot si surt la lluna
tant se me’n fot si es pon el sol
tant se me’n fot, si tu no estàs a prop
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Tornar a començar

Tornar a començar

cada cop passa més ràpid
ja no tens temps de respirar
ell no et deixa ser el que voldries ser
no hi pensis, torna

a començar,
no miris enrere més
aquest no és el teu món
no deixis que t’atrapi mai

sempre faràs tot ell et diu
la teva ment ja ha renunciat
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ha esborrat les lletres del teu nom
encara tens temps

de començar,
no miris enrere més
aquest no és el teu món
no deixis que t’atrapi mai

a  començar,
no miris enrere més
aquest no és el teu món
no deixis que t’atrapi mai

a  començar...

VIDA

VIDA

UN AL COSTAT DE L’ALTRE FENT NIU
UN AL COSTAT DE L’ALTRE
VISIÓ NOCTURNA, CARROS BLINDATS
MISIONS SUÏCIDES PER CAMPS MINATS
CIUTATS EN RUNES, RADIOACTIVITAT
LA “PLAY STATION” ES DE VERITAT
FARTS DE TANTES PARAULES BUIDES
JA NO PODEM CREURE EN ELLS
FARTS DE TENIR LES MANS BRUTES
JA NO VOLEM CREURE EN RES
UN TRET, LA BOCA, ELS ULLS BRILLANTS
LA BARBA BLANCA I UN GRAN TURBANT
ELS CRITS SALVATGES, L’OLOR  DE SANG
I ELS VELLS GRANS BUDES ENDERROCATS
UN CANT A LA VIDA
PERQUE QUANESTIGUIS SOL ET SENTIRAS MILLOR
UN CANT A LA VIDA
PERQUE QUAN ESTIGUIS SOL ET SENTIRÀS MILLOR
UN AL COSTAT DE L’ALTRE FEN NIU
UN AL COSTAT DE L’ALTRE.
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Kansas

Dust in the wind

Dust In The Wind
(Print the Lyrics)

Dust In The Wind

Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
All we are is dust in the wind

I close my eyes
Only for a moment, then the moment's gone
All my dreams
Pass before my eyes, a curiosity
Dust in the wind
All we are is dust in the wind

It's the same old song
We're just a drop of water, in an endless sea
All we do

Anglès
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Just crumbles to the ground, though we refuse to see
Dust in the wind
All we are is dust in the wind

Life's too short brothers and sisters
Dust in the wind
All we are is dust in the wind

Don't hang on
Nothing lasts forever, but the earth and sky
It's there always
And all your money won't another minute buy
Dust. . . all we are is dust in the wind
Life's too short brothers and sisters
Dust. . . all we are is dust in the wind

Open your eyes you've acquired quite a bit
Keep your balance don't you slip
It could all end instantly as you will see
Time waits for no one, it just moves on
There is a white one
Who won't accept the black one
Who won't accept the yellow one
Who can't accept the white. . .

When will we learn
That all we are is dust in the wind
Time for the healing to begin
All we are is dust in the wind
Time for the healing to begin
All we are is dust in the wind
Everything is dust in the wind

kaos etílico

Quise verte

Ayer, me acordé de tí,
justo cuando marchaba.
Tu cara veía allí
reflejada, en mi almohada.

El odio que te tuve a tí
a nadie se lo deseaba.
El odio es tanto, que ni siquiera ví
las ostias que le pequé a la almohada

Quise verte morir,
no sin antes, tener el placer
de verte sufrir,
casi al final me arrepentí.

Ademas no podía creer,
que fuera cierto lo que me pasaba.

Miraba lejos y volvía a ver,
tu puta cara en mi almohada.

Quise verte morir,
no sin antes, tener el placer
de verte sufrir,
casi al final me arrepentí.

Hoy, tras reflexionar,

Castellà

creo que me pude equivovar.

Devolverte ayer la vida,
no fue otra oportunidad.

Quise verte morir,
no sin antes, tener el placer
de verte sufrir,
casi al final me arrepentí. (Bis)

Kaotiko

Contento de ser así

La, la, larala (Bis)
Estoy trabajando por una mierda,
y el fin de semana a la discoteca.
¡Todo gira y todo cambia
mientras mi cabeza baila!
Estoy estudiando porque he de hacerlo.
Seré gilipollas porque he de serlo.
¡Todo cambia y todo gira
menos esta puta vida!
La, la, larala (Bis)
Estoy en el paro, como una mierda,
y el fin de semana voy a dos velas.
¡Todo gira y todo cambia
mientras mi cabeza baila!
Estoy esperando a que pase algo.
Espero que te espero y sigo esperando, ¡sigo esperando!
¡Todo cambia y todo gira
menos esta puta vida!
La, la, larala (Bis)
¡Estoy como dios, lo dice el gobierno!
¡Por mi que se quemen en el puto infierno!
¡Estoy, estoy como dios y voy a relajarme!
¡Y soy tan felíz, que voy a suicidarme!
La, la, larala (Bis)
¡Estoy como dios, lo dice el gobierno!...

Estoy muy contento de ser así.
Estoy muy contento por nada.

Castellà

En el barrio de latón

Adios hogar, mi dulce hogar.
Me fui para nunca regresar.
Salí a vivir en libertad,
pero la cosa salió mal.
En la calle todo es más duro,
y si no hay oportunidad
tengo que sacarme un duro
trapicheando material.
Ahora puedes verme.
Soy el mendigo aquel
con el cartón de Don Simón.
Vivo en la calle Pringue,
en el barrio de latón.
¡La poli va a por mí!
Para muchos soy una basura.
Les puedo hasta contaminar.
Y me dicen el "PIES NEGROS",
en el estado del bienestar.
Ahora puedes verme.
Soy el mendigo aquel
con el cartón de Don Simón.
Vivo en la calle Pringue,
en el barrio de latón.

Castellà
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¡La poli va a por mí!
Adios hogar, mi dulce hogar.
Me fui para nunca regresar.
Salí a vivir en libertad,
pero la cosa salió mal.
Ahora puedes verme...

kiero ir a Nueva York...

Kiero ir a Nueva York a encontrar mi perdicion
Kiero ser un muerto alegre en el metro de Honkong
Voy a coger mi avion volar sobre el ancho mar
Kiero estar en California para el desayuno

Tengo que ir a recoger a mi amante de Berlín
Y pasearla en mi ferrari por la calles de París
Puede que vayas el bar con una nave especial
Kiero ver como amanece primavera en Tokio

Kiero quemar el infierno con una arma nuclear
Kiero kongelarme vivo y convertirme en imortal
Kiero hacer algo grandioso pervertido y criminal
Kiero ser el enemigo de la humanidad

Puede que un dia canvie d orientacion sexual
Ser el manager de un grupo multimilionario punk!
Y k vaile para mi la reina del cavaret
Kiero artarme pronto d’ella y amargarle el dia

Kiero cambiarme la sangre por trositos de cristal
Kiero ser el puto imbecil a quien tienes que aguantar
Kiero ser reconocido kiero parecer genial
Kiero ser el mas divino gritar basta ya!

Estoy deprimido
Estoy tan aburrido soy un rico deprimido...vuaa!

Kiero kemar el infierno con una arma nuclear
Kiero kongelarme vivo y convertirme en imortal

Kiero cazar con kañon una especie en extincion
Komer los uevos de un tigre en un plato de marfil
Y que baile para mi la reina del cavaret
Kiero artarme pronto d’ella y amargarle el dia

Kiero cambiarme la sangre por trositos de cristal
Kiero ser el puto imbecil a quien tienes que aguantar

Estoy tan aburrido... vuaa!

Castellà

Odio Obedecer

Estoy harto de tanta libertad y tolerancia,
aquí todos quieren mandar.
¡Gira a la derecha,
párate ahí,
mira aquel lado!
¡Todo atado y bien atado...!
Me mandaban mis viejos,
mis hermanos y mi abuela,
los maestros en la escuela.
Curas, maderos o mentalidades enfermas
¡que se vayan a la mierda...! (porque)
Odio, odio, odio que me manden (odio).
Odio, odio, odio obedecer.
Odio, odio, odio que me manden (porque).
Odio, odio, odio obedecer.
Fuí a trabajar y me mandaba un encargado.
Era el perro más cabrón.
¡Gira a la derecha,

Castellà

párate ahí,
mira aquel lado!
¡que se vayan a la mierda...! (porque)
Odio, odio, odio que me manden (odio).
Odio, odio, odio obedecer.
Odio, odio, odio que me manden (porque).
Odio, odio, odio obedecer.
Mierda, mierda, que se vayan a la mierda.
Mierda, mierda, odio obedecer.

Estoy harto de tanta libertad y tolerancia.

Otra noche

Otra noche para el bar
hemos salido a ver que pasa,
una vez más, nos vamos a drogar.
Va subiendo el calentón
y se van llendo mis problemas,
una vez más, mañana volverán.
El mundo pasa ante mí
y la película es muy mala,
ciencia ficción,
nos vamos a drogar.
Hay quien busca el colocón
y otros ¡sexo de rebajas!,
yo estoy muy bien. Mañana volveré.

Sin política y sin dios
sin que nadie me sujete.
Vete a mamar
no me entretengas más,
que huevo ni que cojón
hoy no seré amigo de nadie
vete a soñar
me voy a colocar.

No hay dinero, ni colegas
tendré que irme para casa
llegó el final,
de tanta diversión.
La función se terminó
alguno ha hecho buena caja
a lo mejor
¡me voy a casa o no!

Sin política y sin dios... (Bis)

Català

Preso 2023

Pasaste deprisa y apenas te vi
dejaste en mi alma ganas de ti.

Oh ye... oh ye... nunca más pude volverte a ver
Oh ye... oh ye... soy el preso 2023.

Marcando los días, en una pared
las noches son frías, sí tu no estás.
Sentado en mi celda, recuerdo su cara,
la sueño despierto ¿dónde estará?

¡¡¡Cuánto te deseo, libertad!!!

Oh ye... oh ye.... nunca más pude volverte a ver
Oh ye... oh ye... soy el preso 2023.

Marcando los días, en una pared
las noches son frías, sí tu no estás.
Sentado en mi celda, recuerdo su cara
la sueño despierto ¿dónde estará?

¡¡¡Cuánto te deseo, libertad!!!

Oh ye... oh ye... nunca más pude volverte a ver
Oh ye... oh ye... soy el preso 2023.

Català
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Me tienen prisionero
me tienen prisionero
ya no soy un ser humano
me tienen encerrado... oh ye...oh ye
me tienen encerrado... oh ye...oh ye.

Me tienen encerrado
ya no soy un ser humano
cuanto te deseo,... libertad.

Karda fàstik

Ai ecs

M´he acostumat, a estar sempre penjat de tu,
a estar sempre penjat de tu.
M´he enamorat d´aquest forat que tens,
d´aquest forat que tens.

Cada cop que t´oloro,ficant el nas dintre teu,
em deixes meravellat,quin tuf que cardes redéu...
Cada cop que t´oloro,ficant el nas dintre teu,
em deixes meravellat,quin tuf que cardes redéu...

I és per això mitjó brut,
que tu i jo em fet néixer aquesta mena d´amor,
i és per això mitjó brut,
que tu i jo estarem sense rentar-nos,
fins a la mort, fins a la mort.

Cada cop que t´oloro...

Català

Anda Katanga

Makagumdeu, Makagumdeu
Makagumdeu kin pompis ke tens, ai redeu!

Tel petaré, tel petaré
tel deixare com una bota i somriuré

No fa cap mal, no fa cap mal
pero si no ti fas aixo anirà fatal

eixuga´tt be, eixuga´tt be
la lleterada, ke si no la lleparé

moltes gracies

Català

Cuidado con el perro

Me encontró el, la veritat és,
que em venia al darrera...
El fill de puta,el perro aquel! semblava una mascota fiel,

se m´ha ficat a dintre el llit,
i a més amb la meva novia...
I el fill de puta no se´n mou!I fa BUP BUP però mai fa
COU,bup,bupbup,bupbupbupbupbupbupguaaa...

M´ha mossegat,està emprenyat i em sembla que em vol fer fora...El fill de puta, el perro
aquel!
lo quiere todo para él,bup, el fill de puta el perro,bupbup, el fill

Català

de puta el perro,bupbup,el fill de puta el perro aqueieieieieieieihel.

La caca de colom

Lo més emprenyador, que pot haver-hi a aquest món,
és sens dubte, una caca de colom.
Una caca de colom que et caigui al mig del cap,
quan te´n dons compte, t´ha deixat ben enmerdat.

El déu que et va parir, el déu que et va parir colom,la teva merda és lo més emprenyador
del món,
i karda fàstik, i karda fàstik...

L´altre dia passejant, per un verd i hermós prat,
quan de sobte, ja se m´havia cagat.
Fill de puta de colom, jo no t´havia fet cap mal,
¿O és que et penses que el meu cap és un orinal?

I el déu que et va parir...

Català

No queda cap lloc

Ara sé que menteixes, ara sé que dius mentides,
ets un polític de merda,ets un enganya famílies,
ets un enganya famílies, ets un enganya famílies...ets un enganya famílies...

Digue´m perquè et ben vesteixes, tot per dir quatre parides, ets un polític de merda:
copa, puro i sabatilles, ets un enganya famílies,
un enganya famílies, un enganya famílies...
un enganya famílies...

No queda cap lloc per anar a fumar-se un porro.
No queda cap lloc per anar a fumar-se un porro.
No queda cap lloc pet anar a fumar-se un porro...
KARDA FÀSTIK!...

Català

Kauta

Zutaz oroituz

Egunez egun
zu ikusi nahian nabil
baino etzaitut sentitzen
ezagutzen ez garen
harren nik badakit
zurekin zergatik egon nahi deten

zutaz oroituz egunsentian
indarrak galduaz
lur jota
momentu askotan
ikaraz beldurrez
beste batekin ikustean

une askotan iruditu izan zait
nire alboan zeundela
baina buelta eman orduko
ikusten nuen beste batekin zinela

zutaz oroituz egunsentian
indarrak galduaz
lur jota

Euskera
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momentu askotan
ikaraz beldurrez
beste batekin ikustean

gauetan nere amets
bakartietan izaten ditut
zu ezagutzeko unebakarrak

egunen baten zure alboan
beso artean elkar maitatuz

zutaz oroituz...

indarrak galduaz
lur jota
momentu askotan
ikara beldurrez
beste batekin ikustean

gauetan nere amets
bakartietan izaten ditut
zu ezagutzeko une bakarrak

Kayo Malayo

Respira

Benvingut a l’existència de l’èsser humà,
només acabat de nèixer et posarem un nom,
a l’escola cada dia per ficar-te al cap
les normes d’aquest joc al que juga tothom.

No responguis, no malparlis, no alcis mai la veu,
no et fiquis el dit al nas. aquí tothom té un preu.
No conspiris, no et masturbis, resa-li a una creu
i oblidat dels problemes que no són teus!!!

On és la llibertat? Qui se l’haurà quedat?
On és la llibertat? Estàs domesticat!
On és la llibertat? Qui se l’haurà quedat?
On és la llibertat? Estem domesticats!

Passa el temps, marxa la vida i t’estàs fent gran
res no té sentit i un vuit se’t fa per dins,
ets una petita gota enmig d’un oceà
i una forta corrent et diu com ser feliç.

No responguis, no malparlis, i guanya’t el pà,
per ser bona persona s’ha d’anar a votar.
No conspiris, no et masturbis, casa’t ben aviat
i mira bé la-te-le-des-del-so-fà.

Però si encenem un foc ben gran
que cremi les mentides que ens han ensenyat.
Començarem a respirar
el fum amarg i dolç de la veritat.

Iaiaia... respira, iaiaia... és millor.
Iaiaia... respira, omple bé els pulmons i crida “ioioio”.
Iaiaia... respira, iaiaia... és millor.
Iaiaia... respira, i mai més t’hauràs de d’agenollar.

Català

ke no falte

Ke Rule

si tu has perdido la ilusion DO/SOL
y estas lleno de rencor FA/SOL
piensa que la vida puede, DO/SOL
debe darte algo mejor. FO/SOL
Dale tiempo y veras,
como el mundo cambiara,
siempre hay algo en que pensar, DO/SOL
disfruta tu monento FA
y nunca mires atras. SOL
Y tu libera tu mente, LAm
descubre la realidad, FA/SOL
de ver brillar a la vida, LAm
sentir el aire al respirar FA/SOL

que no me importa que digan que, DO/SOL
que con la hierva me puedo perder, FA/SOL
yo disfruto de la sensacion, DO/SOL
que produce en cuerpo FA
yo me elevo al monte Zion. SOL/LAm

Ke rule, rule, el verde de tus ojos me LAm/SOL/FA
llega a envolver. SOL
Ke rule, rule, hay humo en el ambiente LAm/SOL/FA
y acaricia tu piel. SOL
Ke rule, rule, maldita Babilonia dejanosLAm/SOL/FA
en paz, que yo se. SOL
Ke rule, rule, planta tu semilla i ponteLAm/SOL/FA
en pie...

Castellà

Kelly Clarkson

Because of you

I will not make the same mistakes that you did
I will not let myself cause my heart so much misery
I will not break the way you did
You fell so hard
I´ve learned the hard way, to never let it get that far

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don´t get hurt
Because of you
I find it hard to trust
Not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid

I lose my way
And it´s not too long before you point it out
I cannot cry
Because I know that´s weakness in your eyes
I´m forced to fake a smile, a laugh
Every day of my life
My heart can´t possibly break
When it wasn´t even whole to start with

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you

Català
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I learned to play on the safe side
So I don´t get hurt
Because of you
I find it hard to trust
Not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid

I watched you die
I heard you cry
Every night in your sleep
I was so young
You should have known better than to lean on me
You never thought of anyone else
You just saw your pain
And now I cry
In the middle of the night
For the same damn thing

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don´t get hurt
Because of you
I tried my hardest just to forget everything
Because of you
I don´t know how to let anyone else in
Because of you
I´m ashamed of my life because it´s empty
Because of you
I am afraid

Because of you

Because of you (traduïda català)

No faré els mateixos errors que tu.
No em permetré
Causar-li tanta tristesa a meu cor.
No trencaré de la manera en que tu ho vas fer.
Vas caure tan fort.
He après el camí difícil
Per mai deixar que arribi tan lluny.

Per tu.
Mai em desvio lluny del camí.
Per tu.
Vaig aprendre a jugar al costat segur per no sortir-ne ferida.
Per tu.
Trobo difícil comfiar no només en mi, sinó en tots els que m´envolten.
Per tu.
Tinc por.

Perdo el meu camí
I de seguida tu me l´indiques.
No puc plorar
Perquè conec aquella feblesa en els teus ulls.
Estic forçada a fingir
Un somriure, un riure tots els dies de la meva vida.
El meu cor possiblement no pot parlar
Quan en prinicipi ni tan sols estava sencera.

Per tu.
Mai em desvio lluny del camí.
Per tu.
Vaig aprendre a jugar al costat segur per no sortir-ne ferida.
Per tu.
Trobo difícil comfiar no només en mi, sinó en tots els que m´envolten.
Per tu.
Tinc por.

Et vaig veure morir.

Català

Et vaig escoltar plorar totes les nits en els teus somnis.
Jo era tan jove.
Hauries d´haver fet una altra cosa que recolzar-te en mi.
Mai vas pensar en una altra persona.
Només vas veure el dolor.
I ara ploro en la por de la nit
Per la mateixa maleïda cosa.

Per tu.
Mai em desvio lluny del camí.
Per tu.
Vaig aprendre a jugar al costat segur per no sortir-ne ferida.
Per tu.
Trobo difícil comfiar no només en mi, sinó en tots els que m´envolten.
Per tu.
Tinc por.

Per tu.

Since U been gone

Here´s the thing we started off friends
It was cool but it was all pretend
Yeah yeah
Since U Been Gone

You dedicated you took the time
Wasn´t long till I called you mine
Yeah Yeah
Since U Been Gone

And all you´d ever hear me say
Is how I pictured me with you
That´s all you´d ever hear me say

But Since U Been Gone
I can breathe for the first time
Im so movin on
Yeah yeah
Thanks to you
Now I get
What I want
Since U Been Gone

How can I put it? you put me on
I even fell for that stupid love song
Yeah yeah
Since U Been Gone

How come I´d never hear you say
I just wanna be with you
I guess you never felt that way

But Since U Been Gone
I can breathe for the first time
Im so movin on
Yeah yeah
Thanks to you
Now I get
I get what I want
Since U Been Gone

You had your chance you blew it
Out of sight, out of mind
Shut your mouth I just can´t take it
Again and again and again and again

Since U Been Gone
I can breathe for the first time
Im so movin on
Yeah yeah
Thanks to you (thanks to you)
Now I get
I get what I want
I can breathe for the first time
Im so movin on
Yeah yeah
Thanks to you (thanks to you)

Anglès
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Now I get (I get)
You should know (you should know)
That I get
I get what I want
Since U Been Gone
Since U Been Gone
Since U Been Gone

Ken zazpi

Amorrua

lainotuta dator eguna,
irratiak esan duena,
gazte bat hil dute
tiroka palestinan,
guda usaina euskal herrian.

eta ni amorratzen nau
urduri gogoratzen dut
eta berriz ikaratzen naiz
isilik

garrasiak, burdinen hotza,
ezin nuen apurtu poltsa,
zuloan jasotako
kolpe bakoitzean,
zure irria oroimenean.

Català

Askatasun oihua

Askatasun oihu bat
Olatu bat bezala
Entzun da Kantauri itsasoan

Lur zatitu honetan
Itxaropen doinu hau
Hegalean zabalduz goaz
Kimu berriak landatuz
Bide zail luze honetan

Aurrera goaz
Ta gaua
Argitzen doa

Mila aldiz
Hesien artetik
Maitea mila aldiz
Etxera itzuli naiz zu barik
Badakit
Iritsi da eguna
Gure etorkizuna
Askatasuna

Batera iraun dugu
Ekaitz bortitzenetan
Berunezko garai latzetan
Gure ilusioekin
Gure akats guztiekin
Azken arnasera arte libre

Itxaropen hitz hauek
Eskeini nahi dizkizut
Bi esku xume mindu hokin

Català

Garena babestera
Behartutakoekin
Laztantzen dakiten berekin

Bidean
Aurrera goaz
Ta gaua
Argitzen doa

Mila aldiz
Hesien artetik
Maitea mila aldiz
Etxera itzuli naiz zu barik
Jadanik
Ez dut nahi agurrik
Iritsi da eguna
Askatasuna

Etxean behar zaitugu
Gurekin behar zaitugu

Mila aldiz
Hesien artetik
Maitea mila aldiz
Etxera itzuli naiz zu barik
Jadanik
Ez dut nahi agurrik
Iritsi da eguna
Askatasuna

Barretan

Zetako asmatu justifikazio hitzak
probatuz, gozatzen erakusten du bizitzak
estali nahiean berezkoa den gogoa
damurik ez dago, ez du araurik jokoak

gozoa
nahiaren
gogoa

barretan zenbat sentipen nahasturik
zenbat desio eta laztan galdurik
nahiak biluzten begirada batekin
esan iezadazu ezpainekin

saihestu nahiean zeuk asmatutako mugak
beldurrak, gezurrak sortzen dizkizu dudak
ez pentsa gehiago bazter itzazu mamuak
balio duena egina eta ez egina

samina
nahiaren
ezina

Català

Besarkatu

Besarkatu

burua su bihurtzen den gau beltzetan
gerta daitekeenaren beldurretan

zer pasatzen zaizu
arduraz galdetzen didazu
isiltasuna
azaldu ezinaren erantzuna

une zailak garai txarrak elkarrekin
iraganeko hondarrak eutsi ezin

zer pasatzen zaizu
arduraz galdetzen didazu
inpotentzia
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lagundu nahi duenaren hezia

ez dago irtenbide magikorik
ezta ere atzerantza bueltatzerik

eta zalantzen mina
gauetan lo egin ezina
eta erantzuna
saiatzean dago begi iluna

besarkatu
ez zaitez ikaratu
une honek noiz arte
iraungo du
gogoratu
sufritzen badakigu
isiltasun oihu hau
barkaidazu

(bis 2 cps l ultima strofa)

----
Abraça´m

En les nits fosques quan el cap es torna foc..
amb por del que pugui passar..

Que et passa?
Preguntes preocupada..
silenci.....
la resposta del que no es pot explicar

els moments dificils, les males estones junts..
sense poder mantenir restes del passat..

 Que et passa?
Preguntes preocupada..
impotencia...
l´obstacle de qui et vol ajudar..

No hi ha solucions magiques
ni tampoc marxa enrere..

I el dolor dels dubtes
sense poder dormir a les nits..
i la resposta????

abraça’m
no tinguis por
aquest moment..fins quan durara?
recorda que sabem patir...
perdona’m
aquest crit de silenci...

-----------

Bidean

ba al daki inork bereizten
zerua ta infernua
nor dagoen sufritzen eta
nork daukan errua

ta ba al dakizu zuk bereizten
malkoen arrazoia
sentimentuen zergaitia
bakoitzaren egia

erantzunen beldur zara!
behar diren galderak egitean
ustel usaiak dena estaltzean
erantzunen beldur zara

Euskera

noren beldur zara

ez al daki inork bereizten
albisteen kolorea
boteretsuen armak eta
etorkinen gosea
ta ba al dakizu zuk bereizten
hitz bakoitzaren zentzua
inoiz galtzen ez dutenen
aurpegi faltsua

erantzunen beldur zara!
behar diren galderak egitean
ustel usaiak dena estaltzean
erantzunen beldur zara
noren beldur zara

gauzak aldatzeko beharra
serrailak bidean
begiak ireki behar dira
kolpé ta kolpe artean bidean
gauzak aldatzeko gogoa
mina zaurietan
begiak ireki behar dira
horma zaharren aurrean

itsu eta isilik egotea errezagoa da
haien gurpilean sartzea hain erosoa da
eta zailena
amets ez egitea
gu geu izanda
aurrera eginez
gure bidean
gure bidean
gure bidean..

ba la daki inork bereizten
nahi dugunaren pisua
dena dutenen amorrua
esku hutsen mezua

gauzak aldatzeko beharra
serrailak bidean
begiak ireki behar dira
kolpé ta kolpe artean bidean
gauzak aldatzeko gogoa
mina zaurietan
begiak ireki behar dira
aurrera eginez
gure bidean
gure bidean
gure bidean..
gure bidean..
gure bidean!

Gaueko Argiak

Argiak piztuta topatzen ditut
kalera irteten naizen orduan
iluntzean nork pizten ote ditu
argi horiek ezkutuan?

Atzo itzaltzen ikusi nituen
goizean lanerantz nindoala
gaua erretiratzen hasia zen
eguzkia jalgitzen zela.

Argiak onak dira,
jakin nahi nuke nola,
jakin nahi nuke nork, zerk
pizten dituen...

jakin nahi nuke
nola pizten diren...
jakin nahi nuke...
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nola pizten diren...

Ametsak pizteko,
eta esperantza
ilunaldietarako,
argiak.
Batak bestearen
egietan ere,
desioak ikusteko
argiak.

Jakin nahi nuke
argiak pizten...
jakin nahi nuke...
jakin nahi nuke....
nola pizten di

Gogoak ere
hirietako
argi antzera
piztu daitezen
gure gauetan.

Haizea

Haizea bezala, eskuen artetik
ihes egiten duzu.
Ta momentu baten, galdu eta bakarrik,
hustuta usten nauzu.

Behar dudanetan ezin naiz babestu
zure besoetan,
baina badakit hor zaudela,
izkutatuta nire bihotzean.
Zure irifarra gogoa,
ezin ahaztu eta ezin ikutu.
Zergatik ez zaude nirekin,
ezin dut jasan, ezin dut ulertu.

Milaka arrazoi, korrika hasi eta inoiz ez gelditzeko.
Itxaropen hitzek ez dute balio, zu berriz sentitzeko.

Behar dudanetan ezin naiz babestu
zure besoetan,
baina badakit hor zaudela,
izkutatuta nire bihotzean.
Eta agertzen zara Laboan kantu zaharretan
eta lapatzeko olatu bortitzetan.
Ez zaitut inola berriz galdu nahi laztana
baina, goizeko ilargia bezala,
nigandik urruntzen zara.

Euskera

Haizea

Haizea bezala
eskuen artetik
ihes egiten duzu
eta momentu baten
galduta bakarrik
hustuta uzten nauzu

Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan
baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean
zure irrifarra gogoan ezin ahaztu eta ezin ikutu
zergatik ez zauden nirekin, ezin dut jasan ezin dut ulertu

Milaka arrazoi
korrika hasti da
inoiz ez gelditzeko,
itxaropen hitzek
ez dute balio
zu berriz sentitzeko

Euskera

Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan
baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean

Eta agertzen zara
Laboan kantu zaharretan
eta lapatzako olatu bortitzetan
ez zaitut inola berriz galdu nahi laztana
baina goizeko ilargia bezala
nigandik urruntzen zara

Ilargia

Ezaiozu euriari berriz es jausteko,
esan bakardadeari gaur ez etortzeko.
Na, na, na...
Eusten nauen soka zara,
itotzen nauena,
ametsak sortu zizkidana,
galtzen dituena.
Na, na, na...

Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero
eta zu itsu zaude bere argia ikusteko.
Irrifarrez gero minez eragin didazu negarra.
Nire sua itzali da.
Ez zara gaueko izar bakarra, ez zara...
Na, na, na...

Esan sentitzen dudana ez dela egia
une batez sinisteko ez garen guztia.
Na, na, na...

Zuretzat ilargia...

Català

ILARGIA

Esaiozu euri ari
Berriz ez jauzteko
Esan bakardade ari
Gaur ez etortzeko

Ehuzten nauen soka zara
Ta itotzen nauena
Ametsak sortu zizkidana
Galtzen dituena

Zuretzat ilargia
Lapurtuko nuke gauero
Eta zu itsu zaude
Bere argia ikusteko

Irrifarrez gero minez
Eragin didazu negarra
Nire sua itzali da
Ez zara gaueko izar bakarra

Esan sentitzen dudana
Ez dela egia
Une batez zinizteko
Ez garen guztia

Zuretzat ilargia
Lapurtuko nuke gauero
Eta zu itsu zaude
Bere argia ikusteko

Irrifarrez gero minez
Eragin didazu negarra
Nire sua itzali da
Ez zara gaueko izar bakarra

Euskera
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ilargia

esaiozu euriari berriz ez jauzteko,
esan bakardadeari gaur ez etortzeko.

eusten nauen soka zara eta itotzen nauena,
ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena.

zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero,
eta zu itsu zaude bere argia ikusteko,
irribarrez, gero minez, eragin didazu negarra,
nire sua itzali da,
ez zara gaueko izar bakarra, ez zara!!

esan sentitzen dudana ez dela egia,
une baten sinesteko ez garen guztia

Euskera

Ilargia

KEN ZAZPI – ILARGIA

Intro: (arpegis) Dm – Bbsus2 – F – Csus2 (x2)

Dm  Bbsus2   F
Esaiozu euriari
   C             Dm
berriz ez jausteko
     Bsus2     F
Esan bakardadeari
     C          Dm
gaur ez etortzeko.

Dm  Bbsus2  F  Csus2
Na na na Na na na na na (x2)

Heusten nauen soka zara
ta itotzen nauena
Ametsak sortu zizkidana
galtzen dituena

Dm  Bbsus2  F  Csus2
Na na na Na na na na na  (x2)

Dm        C        Bb               F  C
Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero,
Dm     C            Bbm
eta zu itsu zaude bere argia ikusteko.
  Dm        C            Bb                F   C
Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra,
Dm        C         Bbm                    F    C
nire sua itzali da etzara gaueko izar bakarra, etzara.

Dm  Bbsus2  F  Csus2 (arpegis diferents)
Na na na Na na na na na  (x2)

Esan sentitzen dudana ez dela egia
Une baten sinisteko ez garen guztia

Dm  Bbsus2  F  Csus2
Na na na Na na na na na  (x2)

Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero,
eta zu itsu zaude bere argia ikusteko.
Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra,

Català

nire sua itzali da etzara gaueko izar bakarra, etzara.

Dm  Bbsus2  F  Csus2
Na na na Na na na na na  (x2)

Solo: Dm Bbsus2 F Csus2 (x4)

Final: C

Iluntzean

ILUNTZEAN
egunero bezala
gehiegi pintatzen da,
aurpegiko sufrimendua
estali nahiean,
ispiluan aurrean
aurkitu ezinean,
izan nahi zuena ahaztuta

buruan bueltaka
institutoko garaiak
pareta atzean erretako kanutoak

barruan oihuka
portale ilun haietan,
mutilari emandako lehen musua

ilusio galduak,
irrifar behartuak,
jipoitutako bihotzean
egin dute eztanda,
sentitzeko ezina,
zauri guztien mina,
geroari aurpegiratuz

bizirik irauten
betiko minimoetan,
eguna iluntzean

mundakako portuan
zigarro bat eskuan
urrutira ihesi doa olatu gainean
bere izarra aurkitu
gehiago ez sufritu
irribarre egin bizirik sentitu

Euskera

Irudi biluztuak

Zergatik galdu ziren erantzunak?
Nora egin zuten ihes hitz goxoek?
Noiz irentsi gintuen zalantza ezinen olatuak?
Inoiz ikusi ditut ihesean irudi biluztuak jolasean,
Sinetsi eman nizun muxu bakoitza benetan zela.

Denboraz kartazala, biok aldatu gara,
Non sartu zara?
Ze leku gelditu zen bilatzeko
Errudunik ez zela ikusteko

buli_ska@hotmail.com [www.bulinga.tk]
Nola eman genion garrantzi gehiegi ez zeukanari.
Zutaz oroitzen naizen galdetzen didazu begirada batez,
Babesten gaituen muga zeharkatzen.
Beti itxarongo zaitut azken geltokiko iluntasunean,
Amets ezkutuen isiltasunean.

Zergatik galdu ziren erantzunak
Nora egin zuten ihes...
Noiz irentsi gintuen zalantza ezinen olatuak.

Denboraz kartazala, ta ziur, biok aldatu gara,
Non sartu zara?

Euskera
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Zutaz oroitzen naizen galdetzen didazu begirada batez,
Babesten gaituen muga zeharkatzen.

Ezin zaitut utzi gauean galtzeko, agur esateko.
Zutaz oroitzen naizen galdetzen didazu begirada batez,
Babesten gaituen muga zeharkatzen.
Beti itxarongo zaitut azken geltokiko iluntasunean,
Amets ezkutuen isiltasunean.

La lluna

KEN ZAZPI – LA LLUNA

Intro: (arpegis) Cm – Absus2 – Eb – Bbsus2 (x2)

Cm    Ab            Eb
Ves i diga-li a la pluja
    Bb            Cm
que no torni a venir.
      Ab         Eb
Diga-li a la soledat
    Bb            Cm
que no la vull avui.

Cm  Absus2  Eb  Bbsus2
Na na na Na na na na na  (x2)

Ets la soga que m’aguanta
i m’ofega al mateix temps.
La que em va fer néixer els somnis,
la que me’ls fa malbé.

Cm  Absus2  Eb  Bbsus2
Na na na Na na na na na  (x2)

Cm            Bb
Cada nit tinc un desig:
   Ab                Eb  Bb
la lluna per tu robaria.
Cm            Bb
Frises per la seva llum,
 Abm
una obsessió a la llunyania.
Cm             Bb
Un somrís, tan malferit,
    Ab                     Eb  Bb
pel patiment que per tu ploro.
   Cm              Bb
Ja s’ha apagat tot el meu foc,
       Abm                    Eb         Bb
no ets l'única estrella de la nit, no ho ets.

Cm  Absus2  Eb  Bbsus2 (arpegis diferents)
Na na na Na na na na na  (x2)

Digues que el que ara sento
no és de veritat.
Tot el que no som per creure
per creure en un instant.

Cm  Absus2  Eb  Bbsus2
Na na na Na na na na na  (x2)

Cada nit tinc un desig:
la lluna per tu robaria.
Frises per la seva llum,
una obsessió a la llunyania.

Català

Un somrís, tan malferit,
pel patiment que per tu ploro.
Ja s’ha apagat tot el meu foc,
no ets l'única estrella de la nit, no ho ets.

Cm  Absus2  Eb  Bbsus2
Na na na Na na na na na  (x2)

Solo: Cm  Absus2  Eb  Bbsus2 (x4)

Final: Bb

La Lluna...**

Ves i digali  a la pluja que no torni a venir,

digali a la soledat que no la vull avui.

Ets la soga que m´aguanta i m´ofega al mateix temps
la que em va fer néixer els somnis, la que me´ls fa malbé.

Cada nit tinc un desig, la lluna per tu robaria,
i es perd la seva llum, una obsessió a la llunyania,
un somrís que m´ha ferit pel patiment que per tu ploro,
ja s´ha apagat tot el meu foc,
no ets la única estrella de la nit, no ho ets!

Digues que el que ara sento no és de veritat,
tot el que no som per creure, per creure en un instant.

Català

Poema dels Opimits / Zapalduen Olerkia

En aquest país ocult,
amb les ombres vaig jugant;
intentant ser jo mateix,
pintant un endemà…

Tot allò que no puc ser,
raja sempre del meu cant;
l’alba és ben a prop,
la sento,em va envoltant…

La història ja se sap,
no tothom l’explica igual;
es difícil d’empassar,
la veritat del del costat…

Ara a prop dels oprimits,
un poema vull cantar,
tota l’amargor,
que volen amagar…

I canto als llits buits,
a la mare, al seu patir;
a tot el temps fugaç,
de que ens van desposseint…

Al ferro, al seu crit
al pare atemorit
a tothom que ho patim…

Escoltem des de petits,
tot allò que hem d’estimar,
tot allò que hem de ser,
a la força imposat…
ara, prop dels oprimits,
cantaré una cançó,
coberta tenen ja,

Català
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tota l’amargor…

A la soledat,
als íntims i als amics,
a cada instant del viure,
que de les mans, ha fugit
Als qui van ser ahir,
als qui son ara aquí,
als que encara han de venir…

Estimada vull sentir,
que aviat tot canviarà:
que també seràs amb mi,
el dia de demà…

I que els que vindran després,
ja mai més no cantaran,
aquest cant dels oprimits,
i tampoc no ploraran…

Diga’m per favor,
ara amiga ja,
allò que vull escoltar,
estimada, amor…

En els accidents,
les adversitats
a els que per nosaltres fins la vida han donat..

Als que de camí,
mai no han arribat,
als que lluitem,
i al vent de…llibertat.”

Herri ikustezin hontan itzalekin jolasten
neu izaten saitzen
geroa margozten
nire ezintasun denak
behin da berriz kantatzen
egunsentia
bide hau sentitzen

Denok ez dugu berdin
kontatzen istoria
zaila da ulertzea
bestearen egia
baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia
estalita duten
samin guzti
ohe hutsei amaren malkoei
lapurtzen diguten denbora iheskorrari
burdin hotsei aitaren beldurrei
sufritzen dugunoi

Txikitatik entzuten
zer izan behar garen
indarrez inposatuz
zer maitatu behar den
baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia
estalita duten
samin guztia
lagun minei bakardadeari bizigabe utzitako
une bakoitzari
izan zirenei
gaur gareneri
izango direnei
esaidazu maitea
dena aldatuko dela
bihar ere nirekin egongo zarela
eta ondorengoek
ez dutela sekula kantu hau kantatuko
malkorik botako esan maitea
esan laztana

entzun nahi dudana
esan laguna

Istripuei
berri txarrei
bidean galdu ditugun lagun guztiei
gugatik dena eman dutenei askatasun haizeari
zuei
haizeari
zuei, zuei, zuei

Poema dels oprimits

En aquest país ocult,
amb les ombres vaig jugar;
intentant ser jo mateix,
pintant un endemà...

Tot allò que no puc ser,
raja sempre del meu cant;
l´alba és ben a prop,
la sento,em va envoltant...

L´història ja se sap,
no tothom l´explica igual;
es dificil d´empassar,
la veritat del del costat...

Ara,
a prop dels oprimits,
un poema vull cantar,
tota l´amargor,
que volen amagar...

I canto als llits buits,
a la mare,el seu patir;
a tot el tems que fuig,
i que ens van desposeïr...

Als barrots,
i els seus crits,
al pare atemorit
a tothom que heu patit...

Escoltem desde petits,
tot allò que hem d´estimar,
tot allò que hem de ser,
a la força imposat...
ara,prop dels oprimits,
cantaré una cançó,
podent destruir ja,
tota l´amargor...

A la soledat,
als intims i als amics,
a cada instant del viure,
que ben lent va fugir...
Als qui van ser ahir,
als qui son ara avui aquí,
als que encara han de venir...

Estimada vull sentir,
que aviat tot canviarà:
que també seràs amb mi,
el dia de dema...

I que els que vindran després,
ja mai més no cantaran,
aquest cant dels oprimits,
i tampoc no ploraran...
diga´m per favor,
ara amiga ja,
et vull escoltar,
estimada,amor...

En els accidents,
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les adversitats
a els que per nosaltres,la vida han donat..

Als que de cami,
mai no han arribat,
als que lluiten,
al vent de...llibertat.

Zapalduen olerkia

Herri ikustezin hontan itzalekin jolasten
neu izaten saitzen
geroa margozten
nire ezintasun denak
behin da berriz kantatzen
egunsentia
bide hau sentitzen

Denok ez dugu berdin
kontatzen istoria
zaila da ulertzea
bestearen egia
baina kantatu nahi dut
zapalduen olerkia
estalita duten
samin guztiak
ohe hutseri amaren malkoei
lapurtzen diguten denbora iheskorrari
burdin hotzei aitaren beldurrei
sufritzen dugunoi

Txikitatik entzuten
zer izan behar garen
indarrez inposatuz
zer maitatu behar den
baina kantatu nahi dut
zapalduen olerkia
estalita duten
samin guztiak
lagun minei bakardadeari
bizigabe utzitako
une bakoitzari
izan zirenei
gaur garenoi
izango direnei

esaidazu maitea
dena aldatuko dela
bihar ere nirekin egongo zarela
eta ondorengoei
ez dutela sekula kantu hau kantatuko
malkorik botako esan maitea
nesan laztana
entzun nahi dudana
esan laguna

Istripuei
berri txarrei
bidean galdu ditugun lagun guztiei
gugatik dena eman dutenei askatasun haizeari
zuei
haizeari
zuei
zuei
zuei

buli_ska@hotmail.com [www.bulinga.tk]

Euskera

Zenbat min

aske naiz isilpean
irria begietan
ilusio lainoetan itsututa
amildegi hertzean..

barearen ostean
ekaitza dator bero
aurrez aurre ikustean
barne suak itotzen nau berriro

zenbat negar eta zenbat min
ta zenbat gau lo ein barik
zenbat musu eman gabe
zenbat malko... maite zaitudalako

zalantzak beldurtzen nau
beldurrak babesten nau
zu nun zauden pentsatzeak
saminduta gorrotoz betetzen nau

zenbat negar eta zenbat min
ta zenbat gau lo ein barik
zenbat musu eman gabe
zenbat malko...

aske naiz isilpean
irria begietan
ilusio lainoetan itsututa
amildegi hertzean..

zenbat negar eta zenbat min
ta zenbat gau lo ein barik
zenbat musu eman gabe
zenbat malko...
zu gabe... nun zaude (bis 3)

zenbat negar eta zenbat min
ta zenbat gau lo ein barik
zenbat musu eman gabe
zenbat negar eta zenbat min
ta zenbat gau lo ein barik
zenbat musu eman gabe
zenbat malko...

buli_ska@hotmail.com [www.bulinga.tk]

Euskera

Kilian & Carles

Adolescent amor

Cada minut, cada so
Cada dia que passa en la vida
Es de nou una sortida
A la seva edat prohibida
Per realitzar el seu amor...

I ella sempre se’n recorda,
Ell sempre pensa en ella
I així de nou els dos,
Cada minut cada record...

Adolescent amor

--------------------------------------------------

[Sol/Si]Cada mi[Do9]nut, cada [Re]so

Català
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[Sol/Si]Cada dia que [Do9]passa en la [Re]vida
Es de [Do]nou una sor[Sol]tida
A la [Do]seva edat prohi[Sol]bida
Per rea[Lam]litzar el seu a[Re]mor...

I ella [Do]sempre se’n re[Sol]corda,
[Do]Ell sempre pensa en [Sol]ella
I ai[Sol/Si]xí de nou els [Do9]dos,
Cada mi[Re]nut cada re[Do]cord...[Lam]

[Re]Adolescent a[Sol]mor

Ella és el vent

ara sí que sé com ets
ara sí que has arribat
més enllà de la meva pell
i em vull quedar amb tu
vull fer-te l’amor al Port

tan sovint per tants recons
va sentir la força del vent
però aquesta vegada
era diferent

ara sí t’he vist els ulls
ara sí que et sento fort
ara Tramuntana
ara sí em batega el cor

Tramuntana, bella Tramuntana
Ella sí que em sap pujar al cel
donant-me la mà
ballant vora el mar
Ella és el vent

tant sovint a aquell espigó
va sentir la màgia del vent
però aquesta vegada
la màgia era ardent

bufa’m a l’orella
amb el teu alè
aixeca’m la roba
juga amb els meus cabells

Tramuntana, bella Tramuntana
Ella sí que em sap pujar al cel
donant-me la mà
ballant vora el mar
Ella és el vent

Català

King, Carol

A natural woman

Looking out on the morning rain
I used to feel uninspired
And when I knew I had to face another day
Lord, it made me feel so tired
Before the day I met you, life was so unkind
But your love was the key to peace my mind

Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like
A natural woman

Anglès

When my soul was in the lost-and-found
You came along to claim it
I didn´t know just what was wrong with me
Till your kiss helped me name it
Now I´m no longer doubtful of what I´m living for
Cause if I make you happy I don´t need no more

Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like
A natural woman

Oh, baby, what you´ve done to me
You make me feel so good inside
And I just want to be close to you
You make me fell so alive
Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like
A natural woman

Beautiful

You´ve got to get up every morning With a smile in your face
And show the world all the love in your heart
The people gonna treat you better
You´re gonna find, yes you will
That you´re beatiful as you feel
Waiting at the station with a workday wind a-blowing
I´ve got nothing to do but watch the passers-by
Mirrored in their faces I see frustration growing
And they don´t see it showing, why do I?
You´ve got to get up every morning With a smile in your face
And show the world all the love in your heart
The people gonna treat you better
You´re gonna find, yes you will
That you´re beatiful as you feel
I have often asked myself for reason for sadness
In a world where tears are just a lullabye
If there´s any answer, maybe love can end the madness
Maybe not, oh, but we can only try
You´ve got to get up every morning With a smile in your face
And show the world all the love in your heart
The people gonna treat you better
You´re gonna find, yes you will
That you´re beatiful as you feel

Anglès

I feel the earth move

I feel the earth move under my feet
I feel the sky tumbling down tumbling down
I feel my heart start to trembling
Whenever you´re around

Oh baby When I see your face
Mellow as the month of May
Oh darling I can´t stand it
When you look at me that way

I feel the earth move under my feet
I feel the sky tumbling down tumbling down
I feel my heart start to trembling
Whenever you´re around

Oh darling When I´m near you
And you tenderly call my name
I know that, My emotions
Are something I just cant explain
I´ve just got to have you baby
Ooh yeah, ooh ooh yeah yeah

I feel the earth move under my feet
I feel the sky tumbling down tumbling down
I feel my heart start to trembling
Whenever you´re around

Anglès
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It´s too late

Stayed in bed all morning just to pass the time
There´s something wrong here
There can be no denying
One of us is changing
Or maybe we´ve just stopped trying
And it´s too late baby, now it´s too late
Though we really did try to make it
Something inside has died and I can´t hide
And I just can´t fake it
It used to be so easy living here with you
You were light and breezy
And I knew just what to do
Now you look so unhappy
And I feel like a fool
And it´s too late baby, now it´s too late
Though we really did try to make it
Something inside has died
and I can´t hide it
And I just can´t fake it
There´ll be good times again for me and you
But we just can´t stay together
Don´t you feel it too
Still I´m glad for what we had
And how I once loved you
And it´s too late baby, now it´s too late
Though we really did try to make it
Something inside has died and
I can´t hide it I just can´t fake it
Don´t you know that I...
I just can´t fake it
Oh it´s too late my baby
Too late my baby
You know
It´s too late my baby

Anglès

Now and forever

Now and forever
you are a part of me
And the memory cuts like a knife
Didnt we find the ecstacy
Didnt we share the daylight
When you walked into my life
Now and forever
I´ll remember all the promises still unbroken
And think about all the words between us
That never needed to be spoken
We had a moment
Just one moment
That will last beyond a dream,
Beyond a lifetime
We are the lucky ones
Some people never get to do
All we got to do
Now and forever
I will always think of you
Didnt we come together
Didnt we live together
Didnt we cry together
Didnt we play together
Didnt we love together
And together we lit up the world
I miss the tears
I miss the laughter
I miss the day we met
and all that followed after
Sometimes I wish I
could always be with you
The way we used to do
Now and forever

Anglès

I will always think of you
Now and forever
I will always be with you

So far away

So far away; Doesn´t anybody stay in one place anymore?
It would be so fine to see your face at my door;
Doesn´t help to know you´re just time away;
Long ago I reached for you and there you stood;
Holding you again could only do me good;
How I wish I could, but you´re so far away
One more song about movin´ along the highway;
Can´t say much of anything that´s new;
If I could only work this life out my way;
I´d rather spend it bein´ close to you;
But you´re so far away, doesn´t anybody stay in one place anymore?
It would be so fine to see your face at my door;
Doesn´t help to know you´re so far away
Yay-uh-ay-eee; Oh, so far away
Travelin´ around sure gets me down and lonely;
Nothin´ else to do but close my mind;
I sure hope the road don´t come to own me;
Yet so many dreams I´ve yet to find;
But you´re so far away, doesn´t anybody stay in one place anymore?
It would be so fine to see your face at my door;
And it doesn´t help to know you´re so far away

Anglès

Tapestry

My life has been a tapestry of rich and royal hue
An everlasting vision of the everchanging view
A wondrows woven magic in bits of blue and gold
A tapestry to feel and see, impossible to hold

Once amind the soft silver sadnessin the sky
There came a man of fortune, a drifter passing by
He wore a torn and tattered cloth around his leathered hide
And a coat of many colors, yellow-green on either side

He move with some uncertainty, as if he didn´t know
Just what he was there for, or where he ought to go
Once he reached for something golden hanging from a tree
And his hand come down empty

Soon within my tapestry along the rutted road
He sat down on a river rock and turned into a toad
It seemed that he had falleninto someone´s wicked spell
And I wept to see him suffer, tough I didn´t know him well

As I watched in sorrow, there suddenly appeared
Afigure gray and ghostly beneath a flowing beard
In times of deepest darkness, I´ve seen him dressed in black
Now my tapestry´s unravelling; he´s come to take me back
He´s came to take me back

Anglès

Way over yonder

Way over yonder is a place that I know
Where I can find shelter from huger and cold
And the sweet tasting good life is easily found
Way over yonder - that´s where I´m bound
I know when I get there, the first thing I´ll see
Is the sun shining golden - shining rigth down on me
Then trouble´s gonna lose me - worry leave me behind
And I´ll stand up proudly in true peace of mind
Way over yonder is a place I have seen
In a garden of widsom from some long ago dream
May be tomorrow I´ll find my way
To the land where the honey runs in rivers each day
And the sweet tastinggood life is so easily found
Way over yonder - that´s where I´m bound

Anglès
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Way over yonder - that´s where I´m bound

Where you lead

Wanting you tha way I do
I only want to be with you
And I would go to the ends of the earth
Cause, darling, to me that´s you´re worth
Where you lead, I will follow
Anywhere that you tell me to
If you need, you need me to be with you
I will follow where you lead
If you´re out on the road
Feeling lonely, and so cold
All you have to do is call my name
And I´ll be there in the next train
Where you lead, I will follow
Anywhere that you tell me to
If you need, you need me to be with you
I will follow where you lead
I always wanted a real home with flowers on the window sill
But if you want to live in New York city, honey, you know I will
I never thought I could get satisfaction from just one man
But if anyone can keep me happy, you´re the one who can
And where you lead, I will follow
Anywhere that you tell me to
If you need, you need me to be with you
I will follow where you lead

Anglès

Will you still love me tomorrow?

Tonight you´re mine, completely
You give your soul so sweetly
Tonight the light of love is in your eyes
But will you love me tomorrow
Is this a lasting treasure
Or just a moment´s pleasure
Can I believe the magic in your sights
And will you love me tomorrow
Tonight with words unspoken
You say that I´m the only one
But will my heart be broken
When the night meets the morning sun
I´d like to know if your love
Is a love I can be sure of
So tell me now and I won´t ask again
Will you still love me tomorrow
Will you still love me tomorrow
Will you still love me tomorrow

Anglès

You´ve got a friend

When you´re down and troubled
And you need some loving care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night

You just call out my name
And you know wherever I am
I´ll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I´ll be there
You´ve got a friend

Anglès

If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you´ll hear me knocking at your door

You just call out my name
And you know wherever I am
I´ll come running to see you
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I´ll be there

Ain´t it good to know that you´ve got a friend
When people can be so cold
They´ll hurt you, and desert you
And take your soul if you let them
Oh, but don´t you let them

You just call out my name
And you know wherever I am
I´ll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I´ll be there
You´ve got a friend

KISS

I Love It Loud

Stand up, you don´t have to be afraid, get down - love is like a hurricane
Street boy, no I never could be tamed, better believe it

Guilty ´til I´m proven innocent, whiplash, heavy metal accident
Rock on, I wanna be President, ´cos

Chorus:
I love it loud, I wanna hear it loud, right between the eyes
Loud, I wanna hear it loud, I don´t want to compromise

Turn it up, hungry for the medicine, two fisted to the very end
No more treated like aliens, we´re not gonna take it

No lies, no more alibis, turn it up, it´s got me hypnotized
Rock on, I won´t be tranquilized, ´cos

Chorus repeats 2x

Headlines jungle is the only rule, front page roar of the nation cool
Turn it up, this is my attitude, take it or leave it

Chorus repeats out [both lines ´I love it loud, ...´]

Anglès
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A Night In Summer Long Ago

A Night In Summer Long Ago

My lady may I have this dance
Forgive a knight who knows no shame
My lady may I have this dance
And lady may I have your name
You danced upon a soldier´s arm
And I felt the blade of love so keen
And when you smiled you did me harm
And I was drawn to you, my Queen
Now these boots may take me where they will
Though they may never shine like his
There is no knight I would not kill
To have my lady´s hand to kiss
Yes and they did take me through the hall
To leave me not one breath from you
And they fell silent one and all
And you could see my heart was true

Then I did lead you from the hall
And we did ride upon the hill
Away beyond the city wall
And sure you are my lady still
A night in summer long ago
The stars were falling from the sky
And still, my heart, I have to know
Why do you love me, lady, why?

Anglès

Cannibals

Cannibals

Well he´s daddy´s little boy he plays with his toys
He holds on to his daddy´s hand
His daddy says sonny you´re a big strong boy
You´re gonna be a big strong man
And they go play catch they go play ball
They go take a walk along the sand
Big strong daddy and a big strong boy
Living in a big strong land

Daddy is he a goodie or a baddie
Daddy can I have a dinosaur
Once upon a time there were cannibals
Now there are no cannibals any more

Down in Louisiana there´s a hurricane coming
The little boy climbs the stairs
And all along the levee all the people come running
And the little boy´s saying his prayers
And a sleepy little laddie smiles up at his daddy
And he´s asking for his G.I. Joe
And daddy tucks him in with a kiss upon the chin
And says my little one I love you so

Lay down your head now don´t get out of bed
Don´t you let the bedbugs bite
It´s time to sleep now not another peep
And I´ll see you in the morning light
And then the radio was playing and the weatherman was saying
The hurricane had blown away
And daddy´s little boy was jumping up for joy
And he was singing at the break of day

Daddy is he a goodie or a baddie
Daddy can I be a warrior
Once upon a time there were cannibals
Now there are no cannibals any more

Yeah daddy is he a goodie or a baddie

Anglès

Daddy why do people go to war
Once upon a time there were cannibals
Now there are no cannibals any more

Darling pretty

Darling Pretty

It´s time to come away, my Darling Pretty
It´s time to come away on the changing tide
Time to come away, Darling Pretty
And I need you darling by my side

Heal me with a smile, Darling Pretty
Heal me with a smile and a heart of gold
Carry me awhile, my Darling Pretty
Heal my aching heart and soul

Just like a castaway
Lost upon an endless sea
I saw you far away
Come to rescue me

Cast away the chains, Darling Pretty
Cast away the chains away behind
Take away my pain, my Darling Pretty
And the chains that once were yours and mine

There will come a day, Darling Pretty
There will come a day when hearts can fly
Love will find a way, my Darling Pretty
Find a heaven for you and I
Love will find a way, my Darling Pretty
Find a heaven for you and I

Anglès

Done With Bonaparte

Done With Bonaparte

We´ve paid in hell since Moscow burned
As Cossacks tear us piece by piece
Our dead are strewn a hundred leagues
Though death would be a sweet release
And our grande arm¨¦e is dressed in rags
A frozen starving beggar band
Like rats we steal each other´s scraps
Fall to fighting hand to hand

Save my soul from evil, Lord
And heal this soldier´s heart
I´ll trust in thee to keep me, Lord
I´m done with Bonaparte

What dreams he made for us to dream
Spanish skies, Egyptian sands
The world was ours, we marched upon
Our little Corporal´s command
And I lost an eye at Austerlitz
The sabre slash yet gives me pain
My one true love awaits me still
The flower of the aquitaine

Save my soul from evil, Lord
And heal this soldier´s heart
I´ll trust in thee to keep me, Lord
I´m done with Bonaparte

I pray for her who prays for me
A safe return to my belle France
We prayed these wars would end all wars
In war we know is no romance
And I pray our child will never see
A little Corporal again
Point toward a foreign shore
Captivate the hearts of men

Anglès
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Save my soul from evil, Lord
And heal this soldier´s heart
I´ll trust in thee to keep me, Lord
I´m done with Bonaparte

Golden heart

MARK KNOPFLER LYRICS

Golden Heart

She was swinging by the bangles in a main street store
A while before we met
The most dangerous angels that you ever saw
She spied her amulet

And she took a loop of leather for around her neck
And that was then the start
The most dangerous lady on her quarter deck
She found her Golden Heart
You found your Golden Heart

Then we swirled around each other and the thread was spun
to some Arcadian band
I would stop it from swinging like a pendulum
Just to hold time in my hand

And you shot me with a cannonball of history
And long forgotten art
I´d be turning it over as our words ran free
I´d hold your Golden Heart
I´d hold your Golden Heart

Nothing in the world prepared me for you, your heart, your heart
Nothing in the world that I love more your heart, your heart
Your Golden Heart

And every time I´m thinking of you from a distant shore
And all the time I sleep
I will have a reminder that my baby wore
A part of you to keep

And I´ll send you all my promises across the sea
And while we are apart
I will carry the wonder that you gave to me
I´ll wear your Golden Heart
I´ll wear your Golden Heart

Nothing in the world prepared me for you, your heart, your heart
Nothing in the world that I love more your heart, your heart
Your Golden Heart

Anglès

I´m the fool

I´m The Fool

I never thought I´d be the one
To be the raging bull
There´d always be a smoking gun
Who´d up and lose his cool
I never thought I´d have to say
I´m sorry, my love, because
I´m the fool I never
Fool I never thought I was

I left my dreams with broken strings
It´s time I learnt to talk
Stop falling over things
Teach myself to walk
I´m not a superman
Or Mr. wonderful,
because I´m the fool I never

Anglès

Fool I never thought I was

I´m the know it all
Trying to mend his broken heart
But I don´t know how to call
And I don´t know where to start

Now if you should lose your faith in me
I don´t know where I´d run
I hope you´ll always let me be
Your only one
Am I your one true love
Or am I too late for your applause
I´m the fool I never
Fool I never thought I was
Darling, I´m the fool I never
Fool I never thought I was

Je suis désolé

JE SUIS DÉSOLÉ
We are leaving, leaving
Leaving on the tide
Come and stand beside me love
The water is so wide
You can hear the sailors calling
At the dawning of the day
Yesterday is falling, love
And je suis désolé, je suis désolé

Je suis désolé, mais je n´ai pas le choix
Je suis désolé, mais la vie me demande ça

I am turning, turning
From a land that I loved well
Look ahead my darling one
across the rolling swell
And you can hear the seagulls crying
As we´re slipping out of the bay
Yesterday is dying, love
And je suis désolé, je suis désolé

Je suis désolé, mais je n´ai pas le choix
Je suis désolé, mais la vie me demande ça

We are sailing, sailing
For a land that´s proud and free
I had no more endurance
For what had become of me
And I will do that which I must do, love
And now we´re under way
All that I can say to you
is je suis désolé

Je suis désolé, mais je n´ai pas le choix
Je suis désolé, mais la vie me demande ça
Je suis désolé, mais je n´ai pas le choix
Je suis désolé, mais la vie me demande ça

Anglès

Nobody´s Got The Gun

Nobody´s Got The Gun

Nobody´s got the gun
Nobody´s trying to get the drop on anyone
Nobody´s standing out on main street
With the sun blazing down
Saying "There´s only room for one of us in this here town"
Nobody´s got the be the number one
Nobody´s got the gun

She may not understand
And she may want you eating from her hand
If she´s got you in a corner

Anglès
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And you can smell the smoke and flame
You reach for your revolver
To do the same
You´ll blow your love away forever, number one
Nobody´s got the gun

You may think love is hard enough
You may never get to rehearse
And you can do without this stuff
Making everything worse

She´s just the same as you
She needs your love just like you want her to
You can´t go playing poker
With a pistol in your sleeve
You can´t make somebody love you
By threatening to leave
If you want a love forever, number one
Nobody´s got the gun

Sailing To Philadelphia

Sailing To Philadelphia

I am Jeremiah Dixon
I am a Geordie boy
A glass of wine with you, sir
And the ladies I´ll enjoy
All Durham and Northumberland
Is measured up by my own hand
It was my fate from birth
To make my mark upon the earth...

He calls me Charlie Mason
A stargazer am I
It seems that I was born
To chart the evening sky
They´d cut me out for baking bread
But I had other dreams instead
This baker´s boy from the west country
Would join the Royal Society...

We are sailing to Philadelphia
A world away from the coaly Tyne
Sailing to Philadelphia
To draw the line
A Mason-Dixon Line

Now you´re a good surveyor, Dixon
But I swear you´ll make me mad
The West will kill us both
You gullible Geordie lad
You talk of liberty
How can America be free
A Geordie and a baker´s boy
In the forests of the Iroquois...

Now hold your head up, Mason
See America lies there
The morning tide has raised
The capes of Delaware
Come up and feel the sun
A new morning has begun
Another day will make it clear
Why your stars should guide us here...

We are sailing to Philadelphia
A world away from the coaly Tyne
Sailing to Philadelphia
To draw the line
A Mason-Dixon Line

Anglès

What it is

What It Is

The drinking dens are spilling out
There´s staggering in the square
There´s lads and lasses falling about
And a crackling in the air
Down around the dungeon doors
The shelters in the queues
Everybody´s looking for
Somebody´s arms to fall into
And it´s what it is
It´s what it is now

There´s frost on the graves and the monuments
But the taverns are warm in town
People curse the government
And shovel hot food down
The lights are out in city hall
The castle and the keep
The moon shines down upon it all
The legless and asleep

And it´s cold on a tollgate
With the wagons creeping through
Cold on a tollgate
God knows what I could do with you
And It´s what it is
It´s what it is now

The garrison sleeps and the citadel
With the ghosts and the ancient stones
High up on the parapet
A Scottish piper stands alone
And high on the wind
The highland drums begin to roll
And something from the past just comes
And stares into my soul

And it´s cold on a tollgate
Where the Caledonian blues
Cold on a tollgate
God knows what I could do with you
And It´s what it is
It´s what it is now
What it is
It´s what it is now

There´s a chink of light
There´s a burning wick
There´s a lantern in the tower
Wee Willie Winkie with a candlestick
Still writing songs in the wee wee hours
On Charlotte Street I take
A walking stick from my hotel
The ghost of Dirty Dick
Is still in search of Little Nell
And it´s what it is
It´s what it is now
Oh it´s what it is
What it is now

Anglès
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Caminant

mim, RE, DO
Des del cor de l’Amazones, fins als llacs del Canadà
Per la sabana africana i arribant fins els Urals,
He creuat tot l’Himàlaia al Pacífic m’he banyat
El cel em serveix de sostre els boscos la meva llar

SOL, LA, sim
No m’atura cap frontera, cap rei em pot governar
Jo no busco cap drecera només busco caminar (mim, RE, DO)

He cantat mantres amb Lames, a la Meca he resat
A Taizé he cantat pregàries, i el Sàbat he celebrat
He adorat a Pachamama, m’he banyat en rius sagrats
L’únic Déu la tolerància, l’únic ritus respectar

No m’atura cap frontera, cap rei em pot governar
Jo no busco cap drecera aprenc més pel camí llarg(mim, RE, DO)

-Tornem al principi, guillem amb el ritme amb cordes tapades.

He plorat amb gent de Gaza, he vist guerres al Sudan
He vist nens morir de gana i també fer de soldats
Treballant carregant pedres i a mines de diamants
Caminant he après què era la justícia i llibertat

No m’atura cap frontera, cap rei em pot governar
Jo no busco cap drecera l’important és caminar(mim, RE, DO)

Català

Com si sentissis ploure

COM SI SENTISSIS PLOURE

Cada vegada que vull parlar-te
Em gires la cara
Cada vegada que et miro
Em fas una ganyota.
Tenies fred i t’abrigava
Tenies gana i t’alimentava
Volies una cosa i te la comprava
volies el meu amor i te’l donava.

Què t’he fet? Oh-Oh-Oh!
Perquè estiguis així?
No ho entenc! No-No-No!
No m’ho puc explicar!

Tots els t’estimo molt i molt
No eren més que mentides
I tots aquells moments tan tendres
Ara no els hi trobo el sentit.

Quan estaves malalta et venia a veure
Quan estaves trista et feia riure
Quan necessitaves algú allà em tenies
Però res, no ha servit per res.

Què t’he fet? Oh-Oh-Oh!
Perquè estiguis així?
No ho entenc! No-No-No!
No m’ho puc explicar!

Català

Convidarem

Convidarem

Aquest cap de setmana a casa la Joana
Se celebrarà una festa serè tota una gresca
Convidarem la Teresa i que porti la Cerveza
Convidarem el Martí que portarà el ví
Convidarem l’Isidre que portarà la sidra
També hi serà la Xaviera la reina de la borratxera

Ballem aquesta cançó amb una mà al porró
La ballem tots plegats per què anem torrats

Convidarem el Lluí que portarà l’anís
Convidarem l’Ada que porti la pomada
També hi serà el Gustau que portarà el Mau-mau
Convidarem el Cesc que porti el whiskey fresc
Convidarem la Carlota que portarà la bota
També hi serà l’Ernesta, la reina de la festa

Ballem aquesta cançó amb una mà al porró
La ballem tots plegats per què anem torrats

Convidarem el Ramon que portarà el rom
Convidarem l’Artur Cardona que porti la litrona
Per què ningu no tingui enveja jo porto la barreja
També hi serà el Bernat que agafarà un bon gat
Hi serà l’Aniol el rei de l’alcohol
També hi seràn els Kom Un Llum tocant fins que els surti fum

Ballem aquesta cançó amb una mà al porró
La ballem tots plegats per què anem torrats

Català

Convidarem

Aquest cap de setmana a casa la Joana
Se celebrarà una festa serè tota una gresca,
Convidarem la Teresa i que porti la Cerveza
Convidarem el Martí que portarà el ví
Convidarem l’Isidre que portarà la sidra
També hi serà la Xaviera la reina de la borratxera

Ballem,ballem, ballem aquesta cançó,
Ballem-la amb una màagafada al porró
Ballem,ballem, ballem aquesta cançó,
La ballem tots plegats per què anem torrats

Convidarem el Lluí que portarà l’anís
Convidarem l’Ada que porti la pomada
També hi serà el Gustau que portarà el Mau-mau
Convidarem el Cesc que porti el whiskey fresc
Convidarem la Carlota que portarà la bota
També hi serà l’Ernesta, la reina de la festa

Ballem,ballem, ballem aquesta cançó,
Ballem-la amb una màagafada al porró
Ballem,ballem, ballem aquesta cançó,
La ballem tots plegats per què anem torrats

Convidarem el Ramon que portarà el rom
Convidarem l’Artur Cardona que porti la litrona
Per què ningu no tingui enveja jo porto la barreja
També hi serà el Bernat que agafarà un bon gat
Hi serà l’Aniol el rei de l’alcohol
També hi seràn els Kom Un Llum tocant fins que els surti fum

Ballem,ballem, ballem aquesta cançó,
Ballem-la amb una màagafada al porró
Ballem,ballem, ballem aquesta cançó,
La ballem tots plegats per què anem torrats
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El final de la lluita

El final de la Lluita

Estirada al llit tan fred d’hospital Do, mim, lam
Em poso a recordar tot el que m’ha passat
Amb un somriure i els ulls entelats
Recordo i noto com em vaig apagant

El dia que marxi el dolor acabarà Do, Sol, Fa
I tots podrem descansar Do, Sol, lam
Serà avui o màxim demà
Això no ho podeu amagar

Do, mim, lam x4

Oh filla meva no marxis Do, mim, lam
Queda’t fins al final
T’afirmo amb la mirada
T’ho nego de forma verbal

Dien-te que marxis a casa Do, Sol, Fa
Que surtis de l’hospital Do, Sol, lam
Els teus fills esperen la mare
Però tu et quedes i no t’en vas

Filla marxo amb el teu pare, Do, Sol, lam, Fa
A baix o a dalt tan se val Do, Sol, lam
Estigues tranquila que jo et vigilo i t’emparo
Perquè res no et faci mal

Ets forta i valenta jo això t’ho he ensenyat
I les dues hem lluitat
Avui la lluita ja acaba
La malaltia ha guanyat
Do Sol, lam x8 (solo de Guillem)

Ara que els ulls per últim cop tanco Do, mim, lam
I marxo ja d’aquest món,
Noto que tu, amor m’esperes
I ens trobem a l’altre món

Filla marxo amb el teu pare, Do, Sol, lam, Fa
A baix o a dalt tan se val Do, Sol, lam
Estigues tranquila que jo et vigilo i t’emparo
Perquè res no et faci mal

Ets forta i valenta jo això t’ho he ensenyat
I les dues hem lluitat
Avui la lluita ja acaba
La malaltia ha guanyat (bis)

Dedicada a totes les persones k papteixen la terrible malaltia del càncer. Molt
especialment a l´àvia del Bateria i del Cantant (JOan i Martí) que va morir després de 3
anys de lluita en un llit fred de l´hospital.

Català

Eleccions

Eleccions

Això és període de eleccions
Em de votar uns quants cabrons
Perquè ens hipotequin en el futur
Mira tu quin “glamour”

Es dediquen a fer mítings
Perquè ens creguem el que diguin
Ataquen als pobres vells
amb petons i clavells

Català

No fos cas que els jubilats
No votessin aquells cagats
Els intenten enredar
És injust s’ha d’acabar

Pensa bé el que vas a fer
No fos cas que ell no guanyés
Després del que a promès
Abans (bis)

Durant el dia de reflexió
No poden moure ni un “culló”
Ja que els tenen per corbata si no guanyen
La dona els mata

L’endemà tu tens onze hores
Per posar el paper a la urna
I per la tele del casino
Ens informa el Francino

Pensa bé el que vas a fer
No fos cas que ell no guanyés
Després del que a promès
Abans (bis)
(ritme)
Pensa bé el que vas a fer
No fos cas que ell no guanyés
Després del que a promès
Abans (bis)

(Kom un llum és un grup de música alternativa de Granollers que vol expressar la seva
ideologia a través de la música)

Eleccions

Eleccions

(kom un llum és un grup de granollers de joves independentistes que volen expressar la
seva ideologia a través de la música!Si teniu l´oportunitat d´escoltar-los, no us els
perdeu!!)

Això és període de eleccions
Em de votar uns quants cabrons
Perquè ens hipotequin en el futur
Mira tu quin “glamour”

Es dediquen a fer mítings
Perquè ens creguem el que diguin
Ataquen als pobres vells
amb petons i clavells

No fos cas que els jubilats
No votessin aquells cagats
Els intenten enredar
És injust s’ha d’acabar

Pensa bé el que vas a fer
No fos cas que ell no guanyés
Després del que a promès
Abans (bis)

Durant el dia de reflexió
No poden moure ni un “culló”
Ja que els tenen per corbata si no guanyen
La dona els mata

L’endemà tu tens onze hores
Per posar el paper a la urna
I per la tele del casino
Ens informa el Francino

Pensa bé el que vas a fer
No fos cas que ell no guanyés
Després del que a promès
Abans (bis)
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(estrofa instrumental)

Pensa bé el que vas a fer
No fos cas que ell no guanyés
Després del que a promès
Abans (bis)

Encara tenim paraules

Som un poble			Lam
que mira endavant		Sol
que dia dia 			Lam
va treballant.			Mim
Som un poble			Lam
que va lluitant			Sol
i cap a la victòria			Do Mim
estem anant.			Lam

(2a estrofa:)
Tenim una llengua
que és molt antiga
que ens dóna una història
cultura i dignitat.
És una llengua
en perill d´extinció
per per a tots nosaltres
és un gran do.

(Pont:)
Polítics botiflers					La4     Sol4
marxeu dels nostres carrers.        			La4     Sol4
Polítics botiflers        			              La4     Sol4
la terra és de tots i no es compra amb diners.              La4     Sol4

(Tornada:)
Les nostres paraules			La    Re
no ens les podran fer callar		La    Do    Do#
Les nostres paraules			La    Re
són paraules de lluita i combat.		La    Mi

(Pont musical) La4   Sol4   (x4)

(3a estrofa:)
Intenten robar-nos
la nostra terra
fent-nos creure
que això és Espanya.
Però nosaltres
ho tenim molt clar:
“a la nostra terra
es parla català”.

(4a estrofa:)
Catalunya Nord
País Valencià
Franja d´Aragó
Illes Balears
Junts amb Catalunya
lluitem plegats
per aconseguir
uns Països Catalans.

Català

Et puc fer un petó

Re                                                        Fa#m
T’ho vaig dir per fer-te contenta i perquè te’n recordessis de mi.
Sim                                                        La                        Sol
Tu sempre vius amb l’ànima oberta, jo tanco els ulls per poder sentir.

Català

Ai! Senyor, ai! Senyor, quanta merda i tant..tant poc sabó;
Quan tinc algú que em deixa ser lliure, vaig i hi foto pel mig l’amor.

La                                              Sim
I encara sóc prou il•lús per esperar que tu em segueixis.
Fa#m                                                   Sol                             La Sol
Per dir-me, mirant-me als ulls: “si us plau, no vull que em deixis”.

Un xic nerviós abans de veure’t però després em miraves i reies amb mi.
Dijous Paella sota la nit vermella i ballant amb tu jo era feliç.
Buyuyus per aquí, buyuyus per allà! Jo sóc una de les boles que tu fas girar.
Vull volar cap al lloc on no arriba el demà per que mai deixi d’estar al teu costat.

I encara sóc prou il•lús...

Sim      La           Sol
Et puc fer un petó?
Sim               La        Sol
Però no vull dir a la galta.
Sim         La      Sol
Després marxaré, si vols
  Fa#m          Sol La Sol
I podràs oblidar-me.

Aquella nit, ara ja ho sé; no era el fred pel que tremolava.
Quan em miraves cantant “El camí” vaig tenir por d’enamorar-me.
S’envà la son, puja pels meus dits com una flama d’estiu cremant dins de mi
Perque el millor de tot és que quan ets aquí canvia el color dels teus llavis i comença la
nit.

I encara sóc prou il•lús...

Però conec el meu lloc, sé que no pot ser així, que et podré fer somriure només sent
amics
que per moltes paraules no et sabré fer feliç, el que ara em fa lliure després em pot fer
morir.
Vaig callar pensatiu mirant les meves passes i encara no tenia clar si podia estimar-te
Haguès preferit saber com acomiadar-me. Preguntava a la lluna si els teus ulls em
buscaven.

I encara sóc prou il•lús...

Et puc fer un petó?...

Fes-te respectar

Fes-te respectar

No tireu ni un pas enrere
No us rendiu, sempre endavant

No deixeu que us fotin per terra
La vostra dignitat

Cap agressió s’ha de tolerar
El què hem de fer és contestar

No et rebaixis, no et sotmetis
Fes-te respectar

No tireu ni un pas enrere
No us rendiu, sempre endavant

No deixeu que us fotin per terra
La vostra dignitat

Cap agressió s’ha de tolerar
El què hem de fer és contestar

Català
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No et rebaixis, no et sotmetis
Fes-te respectar

Fot-li canya contra Espanya, fes-te respectar
Contra França i contra Espanya no paris de lluitar

Nosaltres només tenim uns enemics
Els enemics de la llibertat

Volem la llibertat per la nostra terra
Des de Salses fins a Guardamar

Portarem la revolució
Des de Fraga fins a Maó

Els hi fotrem la canya
Contra França i contra Espanya

Fot-li canya contra Espanya, fes-te respectar
Contra França i contra Espanya no paris de lluitar

Fes-te respectar

Fes-te respectar

No tireu ni un pas enrere
No us rendiu, sempre endavant

No deixeu que us fotin per terra
La vostra dignitat

Cap agressió s’ha de tolerar
El què hem de fer és contestar

No et rebaixis, no et sotmetis
Fes-te respectar

No tireu ni un pas enrere
No us rendiu, sempre endavant

No deixeu que us fotin per terra
La vostra dignitat

Cap agressió s’ha de tolerar
El què hem de fer és contestar

No et rebaixis, no et sotmetis
Fes-te respectar

Fot-li canya contra Espanya, fes-te respectar
Contra França i contra Espanya no paris de lluitar

Nosaltres només tenim uns enemics
Els enemics de la llibertat

Volem la llibertat per la nostra terra
Des de Salses fins a Guardamar

Portarem la revolució
Des de Fraga fins a Maó

Els hi fotrem la canya
Contra França i contra Espanya

Fot-li canya contra Espanya, fes-te respectar
Contra França i contra Espanya no paris de lluitar

Català

Festa i revolució

Festa i revolució

El que vol aquest govern
És mantenir-nos separats
Valencians del nord i illencs
De la Franja i Principat

Separant-nos amb províncies
Amb regions, comunitats
El govern vol evitar
Que estiguem unificats

Així oficialment ens separen
Ells no van pas errats
Però el que no aconseguiran
És treuren’s la dignitat

Si la nostra terra
Volem defensar
Per la cultura i la festa
Podem començar

Visca el pa
Visca el ví
Visca la mare
Que ens va parir

Visca la terra
Aixequem el porró
I visca la
Revolució

Mentre duri a festa
Cal aixecar
Una barricada
Per lluitar

Defensant la terra
Sense descansar
I fent festa
Sense parar

Visca la terra
Aixequem el porró
I visca la
Revolució

Català

Resisteix

RESISTEIX

El teu cor no para i batega, lam, Do
El teu cap no para i pensa Sol, Re
El teu coll no es cansa i crida
El teu puny es tanca i s’aixeca

A un cantó pedres aixecades
Sacs de sorra fan de barricada
Uniformats amb camisa blava
Braços alçats a l’altra banda

Tinc disset anys i vull tornar a casa
Granollers m’esperes amb ganes
Somio sempre amb la teva mirada
I el teu somriure que il•lumina la cara

Tot brut de fang dins de la trinxera
Cossos flotant per l’aigua de l’Ebre
Els meus companys estirats a terra

Català
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Però diuen que és normal és la guerra

RESISTEIX RESISTEIX

El teu cor encara batega
Per poc temps però el cap també pensa
El teu coll crida però s’ofega
El puny no el noto per tant no s’aixeca

Al cantó de les pedres aixecades
I els sacs de sorra que fan barricada
Cossos a terra tots ferits de bala
Pels homes de la camisa blava

El meu cos també és a terra
Tot brut de fang dins de la trinxera
Pensant en tu i amb els de casa
Tenint present que això ja s’acaba

No moriré “almenus” encara
resistiré i tornaré a casa
Tornaré a veure la teva mirada
I un somriure a la teva cara.

Tenim opinió

TENIM OPINIÓ
(i que després ens diguin que els joves no tenim opinió)

Melodía
Aquesta cançó és per a l’ajuntamen
I les seves forces d’ordre públic
Policía incompetent
Ens menyspreen per ser jovent

Amb complexe d’inferioritat
Apliquen la seva autoritat
Amb un to ben prepotent
Contradiu-lo si ets valent

Melodía

Granollers, sabeu que és?
El que veieu pels carrers
Un munt de merda i res més
Sembla que ningú ho veiés

Però amb un gobern estancat
Que cada cop surt votat
I que als de més tant ens és
Tenir els mateixos  4 anys més

Cal que tingueu ben clar això
Us ho diem de debò
Avui aquí s’acaba el joc
Cal que sapigueu que tenim opinió

Melodía
Melodía (Encara que sembli que no, seguirem tenint opinió)

Català

Tenim Opinió

Aquesta cançó és per a l’ajuntamen
I les seves forces d’ordre públic
Policía incompetent
Ens menyspreen per ser jovent

Amb complexe d’inferioritat
Apliquen la seva autoritat

Català

Amb un to ben prepotent
Contradiu-lo si ets valent

Granollers sabeu què és Do, Sol
El que veieu pels carrers Fa, Sol
Un munt de merda i res més
Què us pensàveu que és

Comerços feixistes
Són tots uns capitalistes
Gran Centre, Comerç de Dalt
Encegats pel capital

Al balcó de l’Ajuntament
Una bandera europea imponent
I una altra d’espanyola
Que ens recorda que ens controla

Actes del PP
Recollint firmes a l’Anselm Clavé
Al museu o a l’Auditori
Terroristes som  els que fem rebombori

I l’Ajuntament ben content
De cedir-los allotjament
Si són fatxes tan se val
A la “democràcia” tothom és igual

Però aquí pocs diuen res
Tothom fa com si no ho veiés
Però alguns sembla que no
Però si que Tenim Opinió
Melodía

Però amb un gobern estancat
Que cada cop surt votat
I que als de més tant ens és
Tenir els mateixos  4 anys més

Cal que tingueu ben clar això
Us ho diem de debò
Avui aquí s’acaba el joc
Cal que sapigueu que tenim opinió

(Encara que sembli que no, seguirem tenint opinió)

Kontra-Band

Borrego

Borrego
Cada puto dia tu t’has d’aixecar.
El despertador ja sona has d’anar a pencar.
I al final t’exploten i què vols, bordegàs?
Per una merda sou que no et dóna per fumar.
”Pareces un borrego acabado de esquilar”
dia rera dia et diu el teu germà.
”Gasolina en un bote tira fuerte y al cristal”
et diu a la cantonada quan t’en vas a fer el tallat.

Dirant que ets un violent un ésser irracional
però és supervivència d’aquest món laboral.
Fes que la utopia de Marx arribi a ser real
obrer aixeca el puny,ataca el capital!

Després te’n vas de nit,
cansat de treballar et fiques dins d’un bar perprovar d’oblidar.

Català
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T’encens un cigarret, una copa patxaran,
una rera l’altra, començes a somiar.
El teu cor ja batega,la rutina ha martxat
la música t’envolta la festa ha començat.
L’endemà amb ressaca has de tornar a pencar.
La mateixa comèdia on és la llibertat?

Dirant que ets un violent....

Lletra: Héctor Tirado i Alfredo Moreno
Música: Kontra-Band

Despertador

Pluja de vidres
que s´esberlen damunt del teu cap
i no saps d´on venen ni on van.
Somnis que mai podran volar
No saps el que tens, no saps el que vols
I penses que tot acaba igual.

Mira la corda que t´estira,
 És feta de mentides que t´han fet empassar
Trenca amb força i valentía
Aquesta cobardía que t´han imposat.

Un nou dia es llevarà
No estas sol a la lluita, molts t´ajudaran
No és inútil continuar
Per aquesta via el poble resistirà.

Ments adormides
Que volen despertar  però no saben com ni quan
Però sempre hi ha
una flama encesa
Del foc de llibertat
Per fer cremar tots els seus dubtes

(est.)

Català

Eso que llaman vida

Eso que llaman vida
Yo sólo quiero vivir,
vivir en paz
sin tener que sufrir
sólo disfrutar
en un mundo natural.

Yo sólo quiero sentir
la gente reir
no me quiedo joder
me lo tendré que currar
para poder continuar.

No quiero ver gente destrozando
lo que otros pudieron hacer
jugándose la vida
por un mundo diferente.
Quiero deshacerme de las cadenas
Que me ahogan sin querer.
Quiero gritar, quiero chillar:
¡YA ESTÁ BIEN!

¿Y la violencia mundial?
¿Quién fabrica las armas?
¿Quién dispara, quién tortura?
¿Quién destruye la vida?

Castellà

Ya no hay nada que hacer
salir a la calle,
levantar el puño,
al aire i gritar:
¡NO VENCERÁN!

No quiero ver gente destrozando
Lo que otros pudieron hacer
Jugandose la vida
Por un mundo diferente.
Quiero deshacerme de las cadenas
Que me ahogan sin querer.
Quiero gritar, quiero chillar:
¡YA ESTA BIEN!

Lletra i Música:Alfred Moreno

Eva 2.0

Baixant per la font d´en Romà
la vaig tornar a trobar, era ella.
Moguent els malucs pel carrer
de vorera a vorera.
El temps ha passat, el present
és com una quimera.

Obre´m les portes
per entrar al cel o a l´infern.
Escollir no és fàcil.
El futur és incert
Tu i jo som passatgers.
Circunstàncies del moment.

Tardes d´agost, nits d´hivern
tot se´n va, res es perd.
Només podem caminar
sense mirar enrere.

I el temps no s´atura
Eva, fes-me somiar.
El riu segueix el seu curs
Eva, deixa´m volar.

Català

In-fusiones

Recorriendo todo un cúmulo de nubes de algodón
El olor a hierba verde abraza mi corazón
Una hierba dulce y suave, una hierba: marihuana!
Abro bien los brazos por si mi  conciencia escapa
Escapando de este mundo, escapando de mi vida
Para irme hacia un prado con las zarzas enredando
Deshacer todo lo hecho, desmontar la realidad
Coger las piezas sueltas y volverlas a montar

Sacos llenos de ideas
Fluyen como un rio
Caminando por la ribera
Sin saber parar

Tomo las infusiones que me da tu mano
Hechas de plantas secretas y prohibidas
Sabores nuevos que se van mezclando
Los colores se difuminan

Moldeando finas piedras que levitan sin razón
Inventando los caminos donde pasará el dolor
Para que ya nunca vuelva a envenenar esta emoción
Que echa profundas raíces desprendiendo su calor
Piruetas en el aire, flotando encima del mar
Tantas vidas infinitas en un ciclo sin final
Que no acaba si no empieza, siempre vuelta a empezar
Círculos de espeso humo te ayudan a despegar

Castellà
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Entre suaves carícias
Una verde sonrisa
Alcanzando sin más
Un mágico final

(estr.)

Melodías que invaden mi cuerpo
No quiero volver todavía
La maleza se va disipando
Y encuentro la sal de la vida

(estr.)

Kontrabandistes

Som kontrabandistes fora de la llei
Sovint és il•legal expressar els pensaments
Els opressors ens busquen i nosaltres ho sabem
Per això els hi fem ganyotes i després ens en riem
Coneixem bé els camins a la felicitat
Una ampolla, marihuana i algú a qui estimar.
once kontrabandistes disposats a proclamar
Que fins que quedin forces haurem de seguir lluitant.

La música és la nostra arma
Per vèncer els intolerants
La música no té fronteres
La música no té rivals.

Ens amaguem als boscos, ens amaguem al mar
Sempre a la frontera entre el bé i el mal
Creuem aquesta línia sempre que ens convé
No creiem en banderes ni fronteres ni elements
Si mai baixes el cap, si tu mires endavant,
Vine a disfrutar per darrera i per davant
Molts kontrabandistes disposats a proclamar
Que fins que quedin forces haurem de seguir lluitant.

La música és la nostra arma
Per vèncer els intolerants
La música no té fronteres
La música no té rivals

Català

Las montañas no son de hierro

En lo que digo espero en el bosque con los oradores
Naufragan y dicen: “el agua no deja respirar”.
He sido prudente hablando y ahora yo quiero
Yo quiero investigar

Veo la luz que transpira con el oleaje
Que con el viento mueve sus hojas y ésta se filtra
Pasaron días y aun no he parado
De preguntarme si vale la tierra por el hierro.

Las montañas no son de hierro (x4)

Creí que eso de la vida iba en serio
Así declaro mi amor a la tierra pura
No quiero tener una imitación humana
De la pureza que yo amo.

* Aquí los ruidos no son de motores (x4)

Castellà

Màquina

Seguim buscant la llum entre deixalles de veritat
que deixa al seu voltant aquesta màquina letal.
Una vida no serveix per arreglar aquest merder;
una roda que no para, ets enmig de l´espiral.
Nens armats que disparen a la guerra desigual
mentre la càmera ho va enregistrant perquè ho vegis al sofà.

La màquina no pararà.
No deixa res al seu pas
El món té els dies comptats.

Un món ple de vanitat on tot és superficial,
lluites entre religions d´una fe que no porta enlloc.
Lliurecomerç, explotació de la terra en destrucció:
deforestació del medi, respirem sense pulmó.
Uns polítics que només volen diners
sense cap més pressumpció.
El futur dels infants és a les nostres mans.

(estr.)

Català

Parte Mundial

Las cuerdas vocales convertidas en hilo
Y es que  hemos gritado tanto
Que nos hemos roto la voz
Perdiendo esos tonos que nuestras cuerdas proyectaban
Degradando su fuerza hasta acabar del todo inaudible

Yo que quería reservar mi voz pa´ cantar con este grupo
Y demostrar a la gente lo bella que puede ser la vida
Y he tenido que destrozarla gritando no a la guerra.

Verde, ¿ejército o naturaleza?
Rojo, ¿sangre o un sueño de amor?
Negro, ¿muerte o una noche del mundo?

Si la verdad nos pudieron arrebatar
Si lo que estaba en nuestras manos ya no esta
Si el dictador que murió ha podido resucitar
Buscaremos la manera de golpear sin golpear
No hace falta usar los puños para poder golpear
Tan solo con ideas les vamos a golpear
Buscando la manera de golpear sin golpear
Tan solo con ideas les vamos a golpear

Yo que quería citar el verde y asociarlo a mis plantas
Yo que quería citar el rojo y pensar en el amor
Yo que quería citar el negro y recordar la noche oscura
Y en cualquier parte del mundo: no a la guerra.

(Estr.)

Castellà

Qué quieres?

¿Que quieres?

Cómo quieres que te diga
que te quiero como el primer día
que si tienes frío yo te doy mis besos
que son tus labios como un caramelo.

Cómo quieres que te diga
que te quiero noche y día
que sin tu sonrisa yo me vuelvo loco
y son tus caricias quien me dan la vida.

Cómo quieres que te diga
que tu piel quema la mia

Castellà
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que sin tus ojos yo me siento solo
y eres solo tu todo mi deseo.

Cómo quieres que te diga
que mi cama esta vacia que te quiero toda
en cuerpo y sentimiento y eres para mi
gloria y sufrimiento

Lletra i música: Alfredo Moreno

Skaks

Blancs i negres estan en peu de guerra
Peons units mai seran vençuts
Reis contra reis i àlfils predicant
L´esglèsia i l´estat mai guanyaran
Els peons s´han rebel•lat
Sobre el taulell d´escacs
Reis i reines fugen escandalitzats.

Moguem fitxa per exil•liar el rei i els seus bufons
Tota la seva riquesa repartim-la entre tots
Record ranci de tirania de temps que són passats
Abolim la monarquia, fem escac i mat.

El rei només posa condicions
assegut al seu palau tocant-se els collons,
vivint de renda sense posar-hi el coll,
els seus capricis són la nostra suor.
Envoltat de luxe sense donar ni cop
però el seu santmartí està ja molt a prop

(estr.)

Els peons les torres han ensorrat,
sense l´exèrcit no hi haurà repressions:
Els cavalls amb els seus grans barons
en la sang blava tots s´han ofegat.
Els peons s´han rebel•lat sobre el taulell d´escacs,
aquesta partida l´estan guanyant.

(estr.)

Català

Skalfapeus

Skalfapeus

(Canço basada en fets reals)

Taba un dia senta
en St. Joan de “L’Avellaner”
tábamo haciendo arró
y vino el Eduá, ¡que cabrón!

Y dijo:”Patatas pá tós”
nosotros queríamo arró
ycon el pie le dio
y encima de mi pie lo tiró
Ajkarfapéus....

Taba un día sentao
en er camping de Oix
la bombona se vació
y no le prestamo atención.

Entonces todo se incendió
empezamo a correr como locos

Castellà

la manta de Alfredo quemaba
mientras Alfons una sardana bailaba!
Ajkarfapéus...

Lletra i música:
”Los mismos de siempre”

Somni d´una nit d´estiu

Somni d´una nit d´estiu

Vinc d’assajar vaig cap a casa.
Ella és allà: sempre perfecte.
Aquell culet, la meva vaïna
sempre em fa trempar.
Estic al balcó, prenent la
fresca miro amunt ella es canvia.
La casa de la meva veïna
el meu desig sexual.
Ja no puc més. Són masses dies
imaginant què li faria. Baixo
ràpid a casa seva a demanar-li
sal.

En arribar m’obre la porta només
un vernús cobreix la noia. El
meu instint em mana i el cos ja
no puc controlar.

“El meu cos em mana, no em puc
controlar.La brageta m’explota,
me l’haig de tirar. Em porta a la
cuina a donar-me sal però jo
m’imagino que se’m vol menjar. La
roba ja vola, el vernús ha
caigut. A sobre els fogons
l’aixeco pel cul. Hores i hores i
sense parar dale que dale, una
nit bestial!”

Lletra: Hector Tirado
Música: Xavi J.Pumés

Català

Stupor Clitoïdeal

El mundo
 Se detiene entre tus piernas
Especiado y aromático
 Pozo del placer

Estar dentro de ti
Impregnarme de tu olor

Tu cuerpo
Es una irónica derrota
Quiero perderme en tus curvas
En un viaje de ida sin vuelta atrás

Estar dentro de ti
Impregnarme de tu olor
Sintiendo tu respiración

Ropa desperdigada
En medio del salón vacío
Y tú y yo juntos
Borrachos de pasión cautiva
La noche nos acuna
Y pronto ya saldrá el sol
Despertaré con tus brazos a mi alrededor
Absorbiendo mi calor

Castellà
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La sangre
Que hierve por mis venas
El corazón la bombea frenético
Como en el interior de un volcán

Estar dentro de ti
Impregnarme de tu olor
Sintiendo tu respiración

(estr.)

La noche nos acuna
Y pronto ya saldrá el sol
Despertaré con mis brazos a tu alrededor
Absorbiendo tu calor

Sud-Amèrica

Sud America

Caminant pel carrer
m’he trobat un munt de gent,
homes i dones lluitant un dia més.
Lluiten contra la misèria, lluiten per un tros de pa. Supervivència!!
Mèxic, Venezuela,Perú, esclaus del segle vint-i-ú
Chile, colòmbia,Panamà, països explotats.

Sud-américa resisteix,
cap amunt, que no t’aturi res.
Lluita contra l’imperialisme yanqui.
Veu neixer la revolució.

Sud-amèrica recorda
Emiliano Zapata i el comandante Che Guevara.
La seva lluita per un món millor,
les seves vides per la revolució.
Caminant pel carrer m’he trobat un munt de gent,
homes i dones lluitant un dia més.
Persones trepitjades però ara amb fusell!
Sud-amèrica resisteix...

Sud-américa resisteix,
cap amunt, que no t’aturi res.
Lluita contra l’imperialisme yanqui.
Veu neixer la revolució.

Lletra: Alfredo Moreno
Música: Kontra-Band

Català

S´ha acabat el ball

S´ha acabat el ball quan s´acaba el concert
els músics no descansen mentre es guarden els instruments.
S´ha acabat el ball i no ens volen servir
i això que nosaltres amb la castanya hi anem insistint.
S´ha acabat el ball i amb els meus amics
anem a la platja a jeure una estona i a prendre la nit.

Poder gaudir de la festa a la costa
em fa oblidar totes les coses:
el mal d´amor i la merda de feina
i els fills de puta que volen la guerra.

S´ha acabat el ball, ja ha arribat es matí
i els meus col•legues sota una barca s´han quedat fregits.
S´ha acabat el ball i jo vaig bonic,
he begut molt, he fumat massa i estic molt confós.
S´ha acabat el ball, me´n vaig a dormir
que vull tenir somnis amb totes les noies que he vist avui.

Català

(estr.)

KOP

Atxantate

Eres tu lo más grande que ha existido,
Eres tu la importancia de tu ombligo,
Eres tu lo mas grande que ha existido,
Eres tu.

Caminas seguro,borracho de ti mismo,
No entiendes que este mundo pueda seguir en el sitio,
Si ahora, resulta que lo que más abunda es basura inmunda (x2)
Es basura inmunda y tu mente es la laguna,
Laguna que ha olvidado todo tu pasado,
Laguna que ha olvidado como te ganas el rancho,
Laguna que ha olvidado que habias gritado
Contra el orden del Estado y ahora estas del otro lado

Atxantate (x8)

Joder tio, estoy impresionado,
Te pareces a cualquiera de tus idolos clonado,
Con tu chupa ¡¡Me muero!
! Ya lo decia mi abuelo: a mayor oreja, menor cerebro, Con tu mente perpleja, pareces
una vieja,
Todo el dia tricotando y a la penya criticando,
Apaga la tele y abre tu mente,
No dejes tanta mierda corriendote el cerebro,
Olvidate del credo, olvidate del clero,
Olvida la virgen y al espiritu de ermua,
Que te venden la moto,
Que te estan comiendo el coco,
No te tires al rollo que estas hecho….

Y ahora ya ves, vas de duro del mes,
No me pongas del reves que te arriesgas a perder,
Que tus pintas de duro, y tus gritos del orgullo
Son el juego de turno,
Que me tienes contento niño prodigio portento (x2)
No confundas la idea,
No confundas la idea,
No confundas la idea
No te equivoques de guerra

Atxantate

Castellà

Boikot

Boikot, columna popular
Boikot, columna popular
Boikot, columna popular
Boikot, columna popular

Trenca amb l´homogeneïtat d´aquesta societat I la seva realitat: pensament uniformat
I l´home és un esclau de l´ordre i del silenci Perdut en el ramat dissenyat pel capital
Boikot, a l´ordre i a l´estat
Boikot, a l´ordre i a l´estat
Boikot, acció popular
Boikot, acció popular

Trenca amb l´única veritat del món neoliberal És l´ordre del mercat: no a l´aldea global

Català
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Que esborra les arrels i aliena les cultures L´home és la mercaderia que compra el capital

Des del teu record

Por los podridos bastardos Sasikume ustelegantik
Por los esbirros cobardes Morroi koldarrengatik
Por los hijos de las cloacas Kloakeen semeengatik
Por la muerte asesina
Heriotz hiltzaileagatik

Por los sucios comecharcos
Y su odio de frustrados
Por el fascismo más falso
Las entrañas del estado

Por los sueños secuestrados
Que supuran zotal blanco
Por la muerte asesina
De tu vida libertaria

Estarás siempre presente
Estarás en mi recuerdo

Contra el silencio hoy impuesto Contra el cerco a tu recuerdo Contra la muerte asesina
De tu vida libertaria...

Estarás siempre presente
Estarás en mi recuerdo

Castellà

Desalojos son disturbios

DESALOJOS SON DISTURBOIS

1,2,3...Maderos fuego!
Desalojan nuestros centros!
7 bancos han ardido
y es el odio incontenido!

Tiros indiscriminados,
terrorismo del estado!
Ya ha estallado la violencia,
y en las calles resistencia!

Defendemos nuestras casas
OKUPADAS!
Desalojos son disturbios!
Son disturbios!

Ya ha estallado la violencia,
y en las calles resistencia,
la respuesta organizados,
la respuesta encapuchados!

Desalojos son disturbios! Son disturbios! Desalojos son disturbios! Son disturbios, son
disturbios, son disturbios, son disturbios!!!

1,2,3...Maderos muertos!
Arden bancos y banqueros,
movimiento assambleario
y odio revolucionario!

Son disturbioooos! Son disturbiooos!

Castellà

És control

Obre els teus ulls, obre la teva ment,
Trenca els límits aparents,
I coneixes el camí, coneixes el destí,
Per què ja has estat aquí,
I coneixes on acaba, i jo també conec
La resposta que ens preocupa
Per acabar amb els dubtes
D´una realitat que amaga la veritat,
D´una realitat que creix per silenciar,
D´una realitat que falsifica allò real,
Creant un mirall,
Creant imatges virtuals
Per esborrar d´un cop
Tota aquesta repressió [x2]

Les ombres d´un mon confonen la raó, Confonen la raó per que amaguen el malson, El
malson d´ésser un presoner,
De viure a una presó sense veure els barrots, El malson del terror,
De viure a una presó per la teva ment,
On no decidiràs, on no respiraràs [x2]
On no decidiràs, on no respiraràs,
On no et podràs queixar
I on seràs un esclau i un esclau tu seràs

Control, matrix és control.

Matrix ens envolta per tot arreu,
Matrix és un món inventat
Pels nostres ulls i així amagar
La veritat.

[Matrix] és un sistema creat
Per la tecnocràcia global d´un estat,
I amb armes apuntalat pel capital,
Que esdevé al final l´enemic real,
Però ens tenen por
I ho sabrà tothom:
Anem a cridar-ho fort, INSUBMISSIÓ.

Control, matrix és control.

Català

Freedom

Freedom (you want freedom?)
Freedom (you want freedom?)
Freedom (you want freedom?)
Llibertat

És quan parlem de lluitar que jo penso que
Criticar i limitar això no pot ser
Que no devem oblidar el nostre passat recent
I mai, i mai, i mai
Mai dividir la unitat que no passaran
Que tu saps, que jo sé, que no ens venceran
I les veus, que no callaran
I que lluitant, resistint no ens matxacaran
I ara bé, al carrer haurem de tornar
Doncs no conec cap imperi que hagi renunciat
Al seu poder, la resposta és popular
I ho farem, i ho farem. To fight
I és així construïm el rebuig
I no acceptem el poder, un poder violent
Que primer executa la opinió plural
I després no hi ha res que podem
Fer amb el poder que remata la insurgència i que
Segrestar i amputar això és el que hi ha
Per esborrar la memòria que és la voluntat
I perpetuar, permutant el terror d´estat
Que trepitja i esmordaça el pensament
Ocultant i oblidant i amagant
Solidaritat
Solidari

Català
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Freedom (you want freedom?)
Askatasuna!!!!

Burnizko ate erraldoi horrek muga dela amaten du
Baina kolpatuz eta kolpatuz hortzak dizkiote kendu Herraietatik eztarro batek deihadar bat
botatzen du
Airean joan eta atean kolpe bortitz bat jotzen du

Aska.....askatasuna
Aska.....askatasuna

Indakeriari erantzuteko erabiltzen da indarra Gaurkoa baino ilunagoa izan ez dedin biharra

Freedom (you want freedom?)
Freedom (you want freedom?)
Freedom (you want freedom?)
Llibertat

Fuck da rules

El dilluns torna a estudiar.
Acaba la carrera per poder prospera;
El dimarts aniras a fitxa
A la cua del atur, a jutjar, o a currar;
El dimecres a on estas.
No perdis el temps tot el dia pensant;
I el dijous oblida els drets,
T’han cridat per curra a una ETT.

Fuck da rules, Fuck Fuck da rules (x4)

I el divendres tambe ho saps,
De bar en bar i a les 2 s’ha acabat,
El dissabte ja ho veuras,
Resaca i futbol. ¡¡Podras descansar!!;
I el diumenge no oblidaras
A tot el ramat de feixistes cristians.
Son les regles de l’Estat,
Tu callaras i tu pringaras.

Atrevéix-te a respirar,
Tu pots pensar, tu pots lluitar,
Si no trenques amb la llei,
La llei et tancara.

Fuck da rules, Fuck Fuck da rules (x4)

Català

Golpe radikal

Y como siempre, ahora.
Oponiendo la voz
Los hechos, la lucha de los cuerpos
Que derrotan las berreras
Y denuncian al sistema
De división burguesa
Que silencia la respuesta:
Es nuestro golpe radikal

Es nuestro golpe radikal

Contra la paz de la represión
Golpe radikal:
Sin libertada para expresión
Golpe radikal:
Nos prohibieron la autorganización
Golpe radikal:
política de control
Golpe radikal:
Autonomías obreras que rechazan el poder
Plataformas de unidad se enfrentan al capital,
Y columnas.

Castellà

Por la acción solidaria, antifascista, contra toda sumisión Golpe radikal

Y ahora sin más, construyes y destruye la voz, Cuestionando, apuntando al estado
A las teorías del estado,
Del derecho del estado,
No alineando, liberando, voluntades insumisas
Es nuestro golpe radikal

Cuidado, mentes despiertas
Que sueñan despiertas
Que luchan despiertas
Y mueren despiertas
Peligrosamente despierta en mi mente
La voz del insurgente
Solidario con su gente
Y en frente, y en frente, y en frente
Nos silencian los de siempre
Peligrosamente: peligrosas mentes

Guerrilla de la comunicació

quantes parets s’han d’aixecar per amagar
cosos i veus que estem lluitant per demanar
un altre temps per construir amb dignitat
un horitzó amb un nou moll de llibertat.

els grans mitjans estableixen una veritat:
adulterant amb titulars el teu voltant.
i ara al carrer en moviment anem avançant,
sempre dempeus per transformar la realitat.

i som arreu
en revolta constant

el nostre espai configurem cop rera cop,
des d’ateneus, assemblees i okupacions,
activistes, canviem de noms sumem colors,
no ens aturem ho volem; tot per a tots.

anem tancant setges (i) cèrcols contra el control
som la guerrilla de la comunicacio
els nostres trets paraules són de foc al cor
som la guerrilla de la comunicació.

recuperem les memòries dels lluitadors
som la guerrilla de la comunicació
els nostres trets paraules són de foc al cor
som la guerrilla de la comunicació

i som arreu en revolta constant
i estem arreu en revolta constant.

Català

idearis nostrats

Geografia de resistències
s´encenen les fogueres,la nit de les conciències
mapes alternatius dibuixen les essències
la veu dels sense veu,enfront de les potències

IDEARIS NOSTRATS

Cultura de barris,barris proletaris
reprenen idearis nostrats i solidaris
que fer és millor que dir SOM REVOLUCIONARIS
aixequem nous espais a l´ordre refractaris

LA LLUITA ENS DÓNA
TOT ALLÒ QUE L´ESTAT ENS ROBA

El dret a decidir cada dia més clar
la paraula és per a tots,l´avanç sempre endavant
recuperem de cop LA UTOPIA A GUANYAR
la paraula és de tots,no ens poden aturar

Català
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IDEARIS NOSTRATS
NO ENS PODEN ATURAR

LA LLUITA ENS DÓNA
TOT ALLÒ QUE L´ESTAT ENS ROBA

Izotza

Iz hetza baino hotzagoak
Jada suak ez digu errezen
Hotza burna baita ere bihotza
Egumeroko borroka luze honetan
Mina izkutatzen heziak izan gara

Zalatzagarritasunean
Legegilen irutzurretan
Jausi gara, jausi gara

Zarama demoktratiko batetan galduta
Gorrotoak berotzen digu barnea Nenperatutakoen izemean etorri gara Herriari begiak
zabaltzen berotuz bihotzak

Zalatzagarritasunean
Legegilen irutzurretan
Jausi gara, jausi gara

Euskera

Kop

Lluitant contra el que imposa
I mai renegar de la nostra força
Crebentant
Contra els murs del silenci
Contra els torturadors
Creant una plataforma
D´àmbit plural i que aixequi la revolta
I de sobte
Assamblees populars, poder popular

Kop a l´estat
Stop control
Kop a l´estat

Racisme i feixisme
Valor del capital
La pau per occident
La guerra pels demés La raça continua Diferenciant a l´home
I els homes continuen
Explotant a les dones

Atak, contra el masclisme
Atak, contra el feixisme
Atak, contra el racisme

Kop a l´estat
Embat, combat
Kop a l´estat

L´autoritarisme
És la forma mundial
Esclavocràcia
És l´ordre mundial
I ara les armes
Son la raó d´estat
I l´estat capitalista
L´únic terrorista

Lluitant, resistencia
Lluitant, resistencia

Català

Lluitant, resistencia

Leimotiv

Comissaries enfangades
Clavegueres del poder
Jutges per la corrupció
Falsocràcia del govern

I els polítics del moment
Diuen que tot està bé
Silenciant la disidencia
Fil de ferro George Orwell

Militars imperialistes
Ens imposen la veritat,
Presons són els arguments
Dels funcionaris de l´estat

Ett´s explotadores
Patronal neoliberal
Sindicats que estan pactant;
És la llei del capital

Y una ves más, solo el pueblo salva el pueblo

Català

M.R.T.A.

Ha llegado ya la hora
Tupac, tupac amaru
Hemos roto este silencio
Tupac, contra el poder
La voz rebelde responde
Del pueblo, del pueblo
Y el pueblo los quiere libre
Y no en tumbas para vivos

Sueñas con luchar, sueñas con vencer, sueñas con vivir
Es la hora de la acción contra tanta represión
Tortura y ejecución y los pres.o.s., a la calle, a la calle Desde el M.R.T.A por la solidaridad
de clase internacional

Comando Edgar actúa
Tupac, tupac amaru
En la lucha y en la revuelta
Tupac, contra el poder
Y ahora desde aquí, tendrán qu6e escuchar toda la verdad
Esa paz es militar y nunca la aceptarás
Y tendrán que negociar
Y los pres.o.s, a la calle, a la calle
Desde M.R.T.A por la solidaridad de clase internacional

La resistencia al estado del pueblo, del pueblo
Contra el terror del fascismo y sus tumbas para vivos

Castellà

No se sap mai

Tú sabes qué haces
Y no es un juego xaval
Crees que nadie te puede pillar
I estás flipando xaval
Donde vas?donde estás?

Ya sabes quién soy
Y sabes por qué
Y sabes también que yo sé
Que puedo vivir o morir

Castellà
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Igual que tú.Igual que tú. Igual que tú

No se sap mai

No lo puedes entender
No lucho para perder
No lo puedes entender
No lucho para perder

Y ha pasado mucho tiempo
Nunca os he tenido miedo
Ya sabéis qué estoy haciendo
Y puedo rapar, y también actuar
Y golpear

No se sap mai

No lo puedes entender
No lucho para perder
No lo puedes entender
No lucho para perder

No te rindas

En las barricades de BERLIN, el 1 de Mayo Fuck da Police
En aquella huelga estudiantil, Mexico D.F. en el 2 mil
Con los campesinos de Brasil, okupando tierras para vivir
Y en cualquier prision, en un motin, nuestra consigna es resistir

Barna antifeixista vencerà el 12 d´octubre NO PASSARAN
En el noventa y dos en L.A., con nuestros hermanos no + impunidad
En SEATTLE, en PRAGA, en WASHINGTON, contra el capital, Agitacion
Con las madres en la plaza de de mayo, no habra olvido, tampoco perdon

NO TE RINDAS: RESISTE

En las barricades de BERLIN, el 1 de Mayo Fuck da Police
Barna antifeixista vencerà el 12 d´octubre NO PASSARAN
Con las madres en la plaza de de mayo, no habra olvido, tampoco perdon
Y en cualquier prision, en un motin, nuestra consigna es resistir

Castellà

Ofensiva

Mai no serem esclaus del poder
Mai no serem peçes del poder,
No ens doblegaran,
No ens podran amagar,
No ens sometran,
Mai no ens podran mai mes callar.

Saps que vindrem per tu,
Saps? S´apagaran els llums,
Se que vindran per mi,
Se que em buscaran de nit.
T´oferiran la pressio del dolor,
T´esperaran les preguntes de rigor,
T´amagaran sota els murs d´una presó,
Pero mai no ens podran mai mes callar.

Ofensiva (x4)
Inoiz ez gara izando poterearem morroi,
Inoiz ez gara izando poterearem preso,
Ez gaituzte makurtuko,
Ez gaituzte iskutatuko,
Ez gaituzte aspiratuko,
Baina inoiz ez gaituzte ixilouko.
Mai no ens faran gossos del ramat,
Mai no ens faran essers ensinistrats. Mai.

Català

Ofensiva (x4)

Pedres

De pedra son els murs que envolten aquesta foscor
De pedra és el taüd per amagar sempre el dolor
De reixes i cadenes han cobert el nostre món
La història continua enfonsant els nostres morts

Pedres, pedres dins la obscuritat
Pedres, pedres que no oblidaran

I ens ha tocat aquesta nit companys lluitar
Trencar silencis imposats per poder respirar
I haurem d´encendre amb torxes la terra del nostre cor
I així per sempre vèncer la negror

Pedres, pedres dins la obscuritat
Pedres, pedres que no oblidaran

Per cada llosa que han posat negant la nostra sang
Per construir aquesta nit de submissió i de fang
Us tornarem amb pedres d´odi tanta repressió
I així per sempre vèncer la negror

Pedres, pedres dins la obscuritat
Pedres, pedres que no oblidaran

Català

Solidari@s

SOLIDARI@S [X4]
Me canso a calma
Me canso la paz
Vuestras palabras, vacías de verdad
Me canso el miedo
Me canso el dolor
Son solo mas trampas atrapándonos

¿AMAR? ¿ODIAR?

Vuestros policías
Y los militares
Son perros farsantes ellos son culpables
Vuestra represión
Vuestra castración
ESTO ES TODO CONTROL

Tu sabes como están las cosas montadas:
Nada de lo que es es como queremos.
Alto es el precio que se han cobrado
Para tenerlo [todo] controlado
Pero siempre hay algo por hacer
Pero siempre hay algo en o que creer

Golpe d solidaridad [x8]

Castellà

Tormenta: 25 . 11 . 00

La tormenta se acerca.... así será, así será...
Ahora reina el viento de arriba....
Y ya viene el viento de abajo, así será
El mundo ya no será el mundo, sino algo mejor (sub.-comandante Marcos)
Así Será, así será.....
El día o la noche en que por fin lleguemos
Habrá sin duda que quemar las naves
Así nadie, nadie tendra el riesgo de volver... (Mario Benedetti)
We fight against you.
So you are.

Castellà
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We fight against you [x8]
Traficantes de atardeceres muertos
Proxenetas de vidas ingrávidas
Colillas de tabernáculos podridos
Violadores de sueños, ¡¡eso sois!!
Poetas de palabras muertas ¡¡eso sois!!
Pederastas armados con discursos sociales, eso sois, si eso sois si
Y contra vosotros luchamos, contra vosotros luchamos
We fight against you[x8]
That´s how it will be.
Dead dusks´ dealers.
Empty words poets.
Dream rapists.
So you are. ¡¡eso sois!!

Viene el choque de dos vientos
Llega ya su tiempo
Se atiza ya el horno de la historia
Ahora viene l viento de arriba
Y ya viene el viento e abajo
La tormenta se acerca. Así será, así será...
We fight against you [x3]
¡¡contra vosotros luchamos!!
Violadores de sueños ¡¡eso sois!!
Traficantes de atardeceres muertos ¡¡eso sois!!
Cuando amaine a tormenta
Cuando la lluvia y el fuego dejen en paz la tierra otra vez
El mundo este mundo, ya no será el mundo
Si no algo mejor, ¡¡si no algo mejor!!
Asi sera!!!!!
Dreams rapists, so you are dead dusks´ dealers
Violadores de sueños, si no algo mejor;
Proxenetas de vidas ingrávidas, si no algo mejor
Poetas de palabras muertas, si no algo mejor
Pederastas armados con discursos sociales si no algo mejor
El mundo ya no será el mundo si no algo mejor
Asi sera, so you are we fight

Tornarem a lluitar junts

Després de passar comptes,us endureu les tornes
formem part d´aquest temps,de clandesins moments

Els matins han canviat,foscor per voluntat
parets comunicant somnis de llibertat
els malsons amagats,no oloraré a acremat
de dalt de tot caldrà fer un pas més endanvat!

WE´LL BACK TO FIGHT TOGETHER!

Perquè cada temps té el seu propi temps
per a avui guanyarem la paraula i els drets

E no importa el camí no importa la nit
quan els poemes acaben i continua el sentit

Quan les paraules nostres també són les vostres
i wuan els vostres punys aixecant les nostres forçes!

WE´LL BACK TO FIGHT TOGETHER!

T´estimo en cada temps dels esdeveniments
des d´on els cors batents alcem els punys roents

T´estimo més enllà de tots aquets comiats
t´estimo atrinxerat amb la seng bategaaaaaaaaant
i t´estimaré malgrat la incertesa del desgast
d´estimar-te al combat sempre roig de dignitat!

T´estimo en cada temps dels esdeveniments
des d´on els cors batents alcem els punys roents...

Català

Utzi bakean

El terrorismo del estado niega tu voz silenciando.
El terrorismo patronal instaura un nuevo orden mundial.
El terrorismo policial tortura para hacerte hablar.
Y el terrorismo militar vigila tus pasos y nos venden paz.

Cuando el orden prepotente te convierte en disidente. Cuando el paro ya te empuja solo a
contratos basura Cuantos perros entrenados obedecen a sus amos.
Y cuando sales a luchar y eso es alarma social!!

UTZI BAKEAN. TXAKURRADA KAMPORA

Si organizas la respuestas te acusaran en la premsa
De violento incontrolado son las reglas el estado
No te creas sus palabras los violentos lleban placa
Pasate ala resistencia esa es tu mejor respuesta
Esa es tu mejor defensa

UTZI BAKEAN.TXAKURRADA KAMPORA

Castellà

Kortatu

9 Zulo

Hau ez da irabazle baten historia,
hilerriko zulora joandako zoria
Lagunek esan dute ez duela inporta
Ez ziola dirurik, inori zur eta.
Galdetu egin diete nola zun izena.
"izena ez du merezi ezertxo´rez denak"
Lurpean sartu eta zelako batzarre
milaka urbildu dira ar eta xixare.
Aho, sudur, belarri, ipurtzulo, begi
zortzi ohizko zuloak bistan dira ageri.
Horietan barrena doaz alegera
baina topatu dute zulo bat sobera.
Bizkar erdi erdian, ilun, beltz eta hotz
pistola baten bala sartu zaio zorrotz
Xixareen protesta, ar baten marmarra:
"Ez dago deretxorik, zerbait egin behar da"
Prentxan agertu dute:"Hau ez da zilegi
bederatzina zulo ez al da gehiegi?"
"Mendiko bazterretan ba da "zulo" ugari,
handik armak hartuta, tira etsaiari!!!

Euskera

Aizkolari

Ni nintzen aizkolari, albokari, txistulari,
gernikako arbola guztiz txikitzen ari.
ni nintzen igeltsero, porrero, burubero
kuartel ta komisari tapiatzen egunero.
ni nintzen pelotari, txerpolari, mata-hari
maiamiko frontoaian goma-bi saltzen ari
ni nintzen tabernari, kamarero, barmanlari
koktelak prestatutzen, txapeldun izugarri.
ni nintzen su-hiltzaile, karreretan galtzaile,
konejera ta tanketa, askoren su-emaile.
ni nintzen aizkolari, segarali, korrikalari
probalari, txingalari, arraunlari, palankari.
ni nintzen aizkolari!!

Euskera
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Desmond tutu

Desmond Tutu
Y es de verdad, pero no sé que pasa
por la república sudafricana
Nelson Mandela, está entre rejas
y han concedido un Premio Nobel de la paz
A Desmond Tutu.
Y hablan de represión, contra mineros,
contra obreros y estudiantes negros, y es de verdad
la resistencia está entre rejas
Y han concedido un Premio Noble de la paz: (Ja, Ja)
A Desmond Tutu.

Castellà

Don Vito Y La Revuelta En El Frenopático

Revuelta en el frenopático,
el hombre del tiempo ahorcado
por haber informado:
granizos, rayos, truenos
Y viento huracanado.
La asamblea de majaras
Se ha reunido.
La asamblea de majaras
ha decidido:
Mañana sol.
El hombre del tiempo
les planto cara:
mañana hará el tiempo
Que a mí me dé la gana.
Revuelta en el frenopático
el hombre del tiempo
ahorcado y
todo por haber jugado
Al Telediario.
La asamblea de majaras
Se ha reunido.
La asamblea de majaras
ha decidido:
mañana sol
Y buen tiempo.

Castellà

El Último Ska

Que bien me lo estoy pasando bailando este Ska,
Que bien me lo estoy pasando, creo que me voy a matar.

Esto es lo último que dijo Manolo Rastamán
se tiró desde un octavo al son del último compás
la vecina del sexto oyó como gritó:
"Que os den por culo a todos, que esto se acabó

Castellà

Hernani 15 de Julio de 1984

Hernani 15 de Julio de 1984

Un horrible sueño
mi cuarto en llamas
una granada
Todo lo incendiaba.
Entre las llamas
yo disparaba,
sombras verdes
acechaban...
Ahora lo recuerdo, asesinos a sueldo

Castellà

Buena recompensa por un etarra muerto.

Querian Tiro al Bonzo
pero mejor...
Yo me quemaba.
Por fin
desperté asfixiado,
solo era un sueño
Vaya un mal rato.

Hernani 15-VII-1984

FA#       MI       LA   SOL#
Un horrible sueño
FA#       MI       LA   SOL#
mi cuarto en llamas
FA#       MI       LA   SOL#
una granada
FA#       MI       LA   SOL#
Todo lo incendiaba.
FA#       MI       LA   SOL#
Entre las llamas
FA#       MI       LA   SOL#
yo disparaba,
FA#       MI       LA   SOL#
sombras verdes
FA#       MI       LA   SOL#
acechaban...

FA#       MI       LA   SOL#
Ahora lo recuerdo, asesinos a sueldo
Buena recompensa por un etarra muerto.

Querian Tiro al Bonzo
pero mejor...
Yo me quemaba.
Por fin
desperté asfixiado,
solo era un sueño
Vaya un mal rato.

Ahora lo recuerdo, asesinos a sueldo
Buena recompensa por un etarra muerto.

Català

Jimmy Jazz

Jimmy Jazz!

La pasma anda buscando
a Jimmy Jazz
Lo tienes claro, dije:
De qué vas?
Si vas buscando
a Jimmy Jazz, Jazz, Jazz.
Puso veinte kilos de Goma 3
Mandó a tomar por culo
todo un cuartel.
La pasma busca a
Jimmy Jazz.

Está por ahí, está por ahí....

Jimmy Jazz!
Baila reggae!

Luego por la radio
oí comentar
que está entre rejas.
"Que lo han ligao"
Después tomé unas copas
con Jimmy Jazz, Jazz, Jazz...

Chop Chop!

Castellà
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La cultura

Hay que agusto, me iría ahora a la cama
pero hay que estudiar
tengo examen mañana
cualquiera diría que los exámenes son
El fin al que dedican su propia vida.
¡Qué aburrimiento, qué tontería!
Tendré que tomarme una Anfetamina
y recuerdo el tiempo
cuando todo esto me resultaba
Constructivo, inspirador y educativo.

Revilla viejo cerdo
vamos a entromparnos
nos han estado jodiendo vivos
Durante muchos años.
Revilla viejo cerdo
nos vamos a entrompar
que la cultura es tortura
No nos vamos a engañar.

Uno cree que aprender es importante
y se convierte en un jodido intelectual
que trata de serlo más que los demás
uno se pasa años y años
con la nariz metida entre los libros
Mientras el mundo se escapa frente a uno.

Revilla viejo cerdo
vamos a entromparnos
nos han estado jodiendo vivos
Durante muchos años.
Revilla viejo cerdo
nos vamos a entrompar
que la cultura es tortura
No nos vamos a engañar.

Castellà

La Familia Iskariote

La Familia Iskariote
Sabotaje!!
Rebelión!!
Desobediéncia!!
Agitación!!

Primera banda en el mundo
que practico el Ska-Hardcore
activismo, dinamita en iglesias
entre canción y canción
no permanece unida
la familia Iskariote
Aunque hablen últimamente
De formar un ochote.

Sabotaje!!
Rebelión!!
Desobediencia!!
Agitación!!

Una entrevista en casette
teníamos grabando
de muy mala hostia, se nos quedaron
mirando
decirle a Judas, si le veis
nos dijeron:
Que reparta las monedas
Que por el "Jipi" le dieron.

Sabotaje!!
Rebelión!!

Castellà

Desobediéncia!!
Agitación!!

La Familia Iskariote

La Familia Iskariote
Primera banda en el mundo
que practico el Ska-Hardcore
activismo, dinamita en iglesias
entre canción y canción
no permanece unida
la familia Iskariote
Aunque hablen últimamente
De formar un ochote.
Sabotaje!!
Rebelión!!
Desobediencia!!
Agitación!!

Una entrevista, el casette
teníamos grabando
de muy mala hostia, se nos quedaron
mirando
decirle a Judas, si le veis
nos dijeron:
Que reparta las monedas.
Que por el "Jipi" le dieron.

Castellà

La línea del frente

Siempre me ha interesado
esa jerga que emplean los rastas,
hablan de batallas que no
puedes encontrar en los mapas.

Ten cuidado al pasar a mi lado
porque soy una cuchilla andante
otro dice vivir en la línea del frente.
A alguien se le oye quedar
en la barricada a las tres.
A las fuerzas de la victoria quisiera conocer!
Si escuchas esto prepara tu mente
para encontrarnos en la lína del frente,
salta una valla, dobla una esquina,
en cualquier adoquín está la primera línea.

Es el rock de la línea del frente
que se note que estás presente!
(bis)

Y ahora me estoy convirtiendo
en una chuchilla andante
es duro vivir en la línea del frente.
Te quiero y quedamos
en la barricada a las tres
con las fuerzas de la victoria
al amanecer!

Siempre me ha...

Es el rock de la línea del frente,
Que se note que estás presente!

Castellà

Mierda de ciudad

RIFF 1

  MI ----5--3--5--5--
  LA ----5--5--7--5--
  RE ----7--5--7--7--
  SOL----7--3--5--7--
  SI ----5--3--5--5--

Castellà
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  MI ----5--3--5--5--

   INTRO (RIFF 1   X4)

      ¡¡Kortatu!! ¡¡Oi, Oi, Oi!!

   R1 Todo este sábado me lo voy a pasar
      privando en mi casa hasta reventar
   R1 ya estoy harto no quiero salir más
      siempre lo mismo mierda de ciudad
   R1 En la calle tontos que saludar,
      coches zeta, un 'cacheo' en el portal
   R1 chulos de putas teniendo que aguantar,
      siempre lo mismo mierda de ciudad.

   R1  X2

   R1 No hace falta que nos lo diga nadie,
      ya sabemos que es un 'pataleo' gratis
   R1 No cambiará nunca esta situación,
      siempre lo mismo mierda de canción
   R1 Todo este sábado me lo voy a pasar
      privando en mi casa hasta reventar
   R1 ya estoy harto no quiero salir más
      siempre lo mismo mierda de ciudad
      ¡¡Oi, Oi, Oi, Oi!!

   R1  X2

   INTRO X2
      ¡¡Kortatu!!
   R1    X2

   R1 Todo este sábado me lo voy a pasar
      privando en mi casa hasta reventar
   R1 ya estoy harto no quiero salir más
      siempre lo mismo mierda de ciudad
   R1 Todo este sábado me lo voy a pasar
      privando en mi casa hasta reventar
   R1 ya estoy harto no quiero salir más
      siempre lo mismo mierda de ciudad

   R1  X2

   Aquí tocan para rematar la canción tres acordes, que són los
   tres últimos del RIFF 1.

Nicaragua Sandinista

Nicaragua Sandinista

Despierta.
Dispara.
Un gringo,
En tu casa.
Gringos en Nicaragua,
Gringos a mogollón.
La comadre Sebastiana
Os ronda alrededor.
y tu hermano que estas ahí privando
contando batallitas en el bar
no me seas gachupino, gachupino huevón
Que en tu tierra te llaman la Revolución.
Nicaragua Sandinista.

Castellà

Nicaragua sandinista

 AIERTA DISPARA
 UN GRINGO
 EN TU CASA
 GRINGOS EN NICARAGUA
 GRINGOS A MOGOLLÓN.
 LA COMADRE SEBASTIANA
 OS RONDA ALREDEDOR.
 Y TÚ HERMANO
 QUE ESTÁS AHÍ PRIVANDO
 CONTANDO BATALLITAS
 EN EL BAR
 NO ME SEAS GACHUPINO,
 GACHUPINO HUEVÓN
 QUE EN TU TIERRA
 TE LLAMA LA REVOLUCIÓN.
 NICARAGUA SANDINISTA

Euskera

Sarri Sarri

Ez dakit zer pasatzen den
azken aldi hontan
jendea hasi dela dantzatzen sarritan
zerbait ikustekoa du
bi falta direlakoz
"Recuento generalean".

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
viva tú

Irratikoak han ziren
emititzen zuzenean
paella jango zutela
eta Piti eta Sarri bere muturretan
saltzan zeudela konturatu gabeak.

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri.

Zaila dugu sortzea
doinu gogozagorik
Sarri dio herriak
txanpainaz ospaturik
Iruñeko entzierroa
desentzierroa hemen
zapi gorriak
zerua du estaltzen.

Ez dakit zer pasatzen den
azken aldi hontan
jendea hasi dela dantzatzen sarritan
zerbait ikustekoa du
bi falta direlakoz
"Recuento generalean".

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva tú
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi badoaz,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, hanka kalera
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bafleetatik...
kriston martxa dabil!
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva tú
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi badoaz,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, hanka kalera
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bafleetatik...
kriston martxa dabil!

(traducció)

Euskera
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No sé qué sucede
últimamente
la gente baila alegre
Algo tendrá que ver
que falten dos presos
en el recuento general.

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, libertad!
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri
Pronto, pronto, pronto... libertad!

Las radios estaban allí
emitían en directo
pensaban comer paella
y no sabían que Piti y Sarri
estaban en la salsa.

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, libertad!
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri

Será difícil crear
música más hermosa.
La ha creado el pueblo,
lo celebra con champán.
El encierro de Pamplona
es aquí desencierro,
El pañuelo rojo
cubre el cielo.

No sé qué sucede
últimamente
la gente baila alegre
algo tendrá que ver
que falten dos presos
en el recuento general.

¡Sarri, Sarri, Sarri... libertad!
¡Pronto, pronto, pronto... viva tú!
¡Pronto, pronto, pronto... ahí van dos!
¡Sarri, Sarri, Sarri... en la calle!
¡Sarri, Sarri, Sarri... qué movida
surge desde los bafles!
¡Sarri, Sarri, Sarri... libertad!
¡Pronto, pronto, pronto... viva tú!
¡Pronto, pronto, pronto... ahí van dos!
¡Sarri, Sarri, Sarri... en la calle!
¡Sarri, Sarri, Sarri... qué movida
surge desde los bafles!
¡Sarri, Sarri, Sarri... libertad!
¡Pronto, pronto, pronto... viva tú!
¡Pronto, pronto, pronto... ahí van dos!
¡Sarri, Sarri, Sarri... en la calle!
¡Sarri, Sarri, Sarri... qué movida
surge desde los bafles

Sarri Sarri

Ez dakit zer pasatzen den
azken aldi hontan
jendea hasi dela dantzatzen sarritan
zerbait ikustekoa du
bi falta direlakoz
«Recuento generalean».
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi batu.

Irratikoak han ziren
emititzen zuzenean
paella jango zutela
eta Piti eta Sarri bere muturretan

Euskera

saltzan zeudela konturatu gabeak.

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri.

Zaila dugu sortzea
doinu gogozagorik
Sarri dio herriak
txanpainaz ospaturik
Iruñeko entzierroa
desentzierroa hemen
zapi gorriak
zerua du estaltzen.

Ez dakit zer pasatzen den
azken aldi hontan
jendea hasi dela dantzatzen sarritan
zerbait ikustekoa du
bi falta direlakoz
«Recuento generalean».

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi batu

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi badoaz,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, hanka kalera
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bafleetatik...
kriston martxa dabil!

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi batu

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi badoaz,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, hanka kalera
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bafleetatik...
kriston martxa dabil!

Sarri, sarri

Ez dakit zer pasatzen den
azken aldi hontan
jendea hasi dela dantzatzen sarritan
zerbait ikustekoa du
bi falta direlakoz
«Recuento generalean».
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva tú

Irratikoak han ziren
emititzen zuzenean
paella jango zutela
eta Piti eta Sarri bere muturretan
saltzan zeudela konturatu gabeak.

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri.

Zaila dugu sortzea
doinu gogozagorik
Sarri dio herriak
txanpainaz ospaturik
Iruñeko entzierroa
desentzierroa hemen
zapi gorriak
zerua du estaltzen.

Euskera
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Ez dakit zer pasatzen den
azken aldi hontan
jendea hasi dela dantzatzen sarritan
zerbait ikustekoa du
bi falta direlakoz
«Recuento generalean».

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva tú

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi badoaz,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, hanka kalera
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bafleetatik...
kriston martxa dabil!

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva tú

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bi badoaz,
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, hanka kalera
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, bafleetatik...
kriston martxa dabil!

----------------------------------------------------
traducció castellà
----------------------------------------------------

¿No sé qué sucede
últimamente
la gente baila alegre
algo tendrá que ver
que falten dos presos
en el recuento general.

¡Sarri, Sarri, Sarri... libertad!
¡Pronto, pronto, pronto... libertad!

Las radios estaban allí
emitían en directo
pensaban comer paella
y no sabían que Piti y Sarri
estaban en la salsa.

¡Sarri, Sarri, Sarri... libertad!
¡Pronto, pronto, pronto...!

Será difícil crear
música más hermosa.
La ha creado el pueblo,
lo celebra con champán.
El encierro de Pamplona
es aquí desencierro,
El pañuelo rojo
cubre el cielo.

No sé qué sucede
últimamente
la gente baila alegre
algo tendrá que ver
que falten dos presos
en el recuento general.

¡Sarri, Sarri, Sarri... libertad!
¡Pronto, pronto, pronto... viva tú!

¡Pronto, pronto, pronto... ahí van dos!
¡Sarri, Sarri, Sarri... en la calle!
¡Sarri, Sarri, Sarri... qué movida
surge desde los bafles!

¡Sarri, Sarri, Sarri... libertad!
¡Pronto, pronto, pronto... viva tú!

¡Pronto, pronto, pronto... ahí van dos!
¡Sarri, Sarri, Sarri... en la calle!
¡Sarri, Sarri, Sarri... qué movida
surge desde los bafles!

¡Sarri, Sarri, Sarri... libertad!
¡Pronto, pronto, pronto... viva tú!

¡Pronto, pronto, pronto... ahí van dos!
¡Sarri, Sarri, Sarri... en la calle!
¡Sarri, Sarri, Sarri... qué movida
surge desde los bafles!

Sospechosos

Sospechosos

Lo siento, no lo puedo remediar
Tu cara de culo nunca puede aguantar.
Barrionuevo y su plan
Zona Especial N.
Nos trae por fin
La "seguridad".
Sospechosos.
Sospechosos.

Castellà

Sospechosos

RE DO SOL LA
Lo siento, no lo puedo remediar
RE DO SOL LA
Tu cara de culo nunca puede aguantar.

RE     DO   SOL
Barrionuevo y su plan Zona Especial
RE    DO  SOL
Nos trae por fin La "seguridad".

RE DO SOL LA Sospechosos.
RE DO SOL LA Sospechosos.

Català

Tatuado

Tatuado

Siempre té despiertas con ganas de vomitar
Toses, escupes: ¿pesadilla o realidad?
Te levantas con la ruina en tu pecho
otro día a tratar de olvidar
y en la calle contando tus pasos
Preferirías avanzar hacia atrás.
Llevas tatuado en tu cabeza rapada:
"Era de otro" la única mujer que amabas.
"Mi madre, la única mujer que he amado".
En tu cabeza rapada, llevas tatuado.

Jugaste, con sueños de niño
en un mundo que se ha vuelto irreal
ahora el vidrio de tus ojos
sabes que nunca volverá a brillar
y cuando caiga la noche
ya temes lo que a quedar
el día que ya se ha acabado
Mañana, volverá a comenzar.

Castellà

Pàgina 955 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Kortatu

Tolosa, Iñauteriak

Tolosa, Iñauteriak

En Tolosa, Iñauteriak
Txema "El Bajo" tiende la colada
una porra salsichón
pero que coño haces
Tú sin disfrazar.
Una Mani, "BORROKA ERE BAI"
Pero estos no van de carnaval
Y esta porra es de verdad.
¡Ay!
pero que coño haces
Tú sin disfrazar ¡!
pero que coño haces
Tú sin disfrazar ¡!

Castellà

Zu Atrapatu Arte

Gazte bat
Drogaz hiltzen da
Atrakoak,
Hilketa terrorista bat
Denak, Denak,
Paperetan daude
Zu zu, atrapatu arte!
Zu burgues madarikatua
Ez duzu inoiz
Ezer Ulertuko
Zuretzat
Kalean Gertazen dena
Besteen arazoak dira

Euskera

Zu Atrapatu Arte

Zu Atrapatu Arte

GAZTE BAT DROGAZ HILTZEN DA
ATRAKOAK, HILKETA TERRORISTA BAT
DENAK, DENAK, PAPERETAN DAUDE
ZU ATRAPATU ARTE
ZU BURGUES MADARIKATUA
EZ DUZU INOIZ EZER ULERTUKO
ZURETZAT KALEAN GERTAZEN DENA
BESTEEN ARAZOAK DIRA

Euskera

zu atrapatu arte

si

-------------------------------------------------
-0-0-0-0-3-2-3-3-2-0-0-0-0-3-2-3-2-0-0-0-0-3-2-3-2
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------

-----------------------------------      MI
-0-0-0-0-3-2-3-3-2-2-2-2-2-3-2-3-2       SI
-------------------------------------    SOL
-------------------------------------    RE
--------------------------------------   LA
---------------------------------------  MI

SI RE MI SI

Euskera

GAZTE BAT DROGAZ HILTZEN DA
ATRAKOAK, HILKETA TERRORISTA BAT
DENAK, DENAK, PAPERETAN DAUDE
ZU ATRAPATU ARTE

SI SOL MI FA#
ZU BURGUES MADARIKATUA
EZ DUZU INOIZ EZER ULERTUKO
ZURETZAT KALEAN GERTAZEN DENA
BESTEEN ARAZOAK DIRA

Kristofferson, Kris

For the good times

Don't look so sad, I know it's over
But life goes on and this old world will keep on turning
Let's just be glad we had some time to spend together
There's no need o watch the bridges that we're burning

Lay your head upon my pillow
Hold your warm and tender body close to mine
Hear the whisper of the raindrops fallin' soft against the window
And make believe you love me one more time

For the Good times
I'll get along, you'll find another
And I'll be here if you should find you ever need me
Don't say a word about tomorrow or forever
There'll be time enough for sadness when you leave me

Lay your head upon my pillow
Hold your warm and tender body close to mine
Hear the whisper of the raindrops fallin' soft against the window
And make believe you love me one more time

For the good times
For the good times

Anglès

Kumba total

Dolç el núvol

Popular Hawaiana

Dolç el núvol abriga el tossal
empès per l'aire de ponent
mentre el cant dels nostres que se'n van
tristament va sonant a dins la vall.

Adéu-siau, Adéu-siau
el vent us portarà la nostra crida
Ben abraçats abans del darrer adéu
fins que ens trobem de nou

Altres jorns de joia els cants seran
si tots de nou ens retrobem
i sinó, cantant recordarem
ben units i amb amor nostres germans

Català
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El ciclista de pega

EL CICLISTA
Una vegada un ciclista de pega 		DO
va donar una volta i va caure dins del fang, 	SOL
i se´n va fer
un foradet
en el culet
i se´l tapava amb un paper 	DO
i en el paper
i deia així
que hi deia...

Català

Iukaidí

L'alba acaba d'aplegar
Iukaidí, iukaidà
els estels amb rosa mà
iukaidí aidà

i el sol de la serralada
aire amunt fa la gambada

Iukaidí, iukaidà
iukaidí, aidí aidà
Iukaidí, iukaidà
iukaidí, aidà

El matí alegre és amb el gust de veure clar
i desperta l'ocellada a fer múltiple cantada

S'obren flors encà i enllà; jove el dia adorn se'n fa
i un frescal brollar sens mida omple els rierols de vida

Català

Kumbaià

Kumbaià, Déu meu, Kumbaià!   Re  Sol  Re
Kumbaià, Déu meu, Kumbaià!    Fa#m  Sol La
Kumbaià, Déu meu, Kumbaià!  Re  Sol  Re
Déu meu, Kumbaià!                      Sol  Re  La  Re

Algú està pregant, Kumbaià!
Algú està pregant, Kumbaià!
Algú està pregant, Kumbaià,
Déu meu, Kumbaià!

Algú està sofrint...
Algú està morint...
Algú està malalt...
Algú està afamat...
Algú està angoixat...
Algú està exiliat...

Català

la balena

una balena al mig del mar buscava aigua per nadar,
una balena al mig del mar buscava aigua per nadar,
oooo H2O oooo H2O
el primer que ella va trobar foren sabates i mitjons,
el primer que ella va trobar foren sabates i mitjons.
oooo H2O oooo H2O
el segon que ella va trobar foren residus nuclears,
el segon que ella va trobar foren residus nuclears.
oooo H2O oooo H2O
el tercer que ella va trobar fora la mort al mig del mar,
el tercer que ella va trobar fora la mort al mig del mar.

Català

oooo H2O oooo H2O

La cançó de l´alegria

Si estas trist,
i et manca l´alegria,
corre fes fora la malencolia
vine amb mi
t´ensanyaré la cançó de la felicitat.

BUUM BUUM BUUM!!!

Bat les ales
mou les antenes
dona´m les dues potetes
vola per aquí
i vola per allà
la cançó de la felicitat.

BUUM BUUM BUUM!!!

Català

La meua terra

Ja la tardor,
al pas dels anys, va fent niu al meu cos
i veig tancar,
com suau adeu la porta dels records;
Però el meu somni és sovint ben viu
ferm dins la terra que sempre veu florir.
La meua terra, aquesta terra,
el meu pais que tant jo m´estimat.
Repetiré el meu somni
d´ amor sempre fidel,
La meua terra, aquesta terra,
el meu pais que tant jo m´estimat.

Amant etern,
les tendres ones cap a tu em durán
creuant la mar
fins arribar al braç del vell Montgó,
bressol de pedra, "hemeroscopea"
m´acollirás cuan m´arribe la mort.
La meua terra, aquesta terra,
el meu pais que tant jo m´estimat.
Potser la meua barca
mai més no solcará la mar.
La meua terra, aquesta terra,
el meu pais que tant jo m´estimat.

Català

Les rondes del vi

No vagis a la mar    Fa
a encomanar les penes,   Do
No vagis a la mar    La  Rem
Les aigües en van plenes.  Do   Fa
Vora, vora del port     Fa
hi ha una vella taverna,      Do
vora, vora del port      La   Rem
hi ha un bar de mala mort     Do  Fa

Tralarà, larà, larà   Sib
tralarà, larà, larà.  Do Fa

Una bóta de rom
i una altra d´aiguardent,
una bóta de rom
i molta olor de gent.
No siguis sol a veure
ni sol a rumiar

Català
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no siguis sol a veure
que el vi et condemnarà.

El primer brindis va
per companys i companyes,
el segon anirà
pels qui els han crescut les banyes.
El tercer, libació
a la salut dels pobres,
no és amb mala intenció
deixar al burgès les sobres.

Atents, amics, encara,
al següent got de vi
beneirem la mare
que a tots ens va parir.
La copa que fa cinc
pel gran pare Noè
la copa que fa sis
pels diables del cafè.

Quan el sis serà buit
malairem l´infern,
la copa que fa vuit
el clero i el govern.
El got de comiat
el cantarem tots junts,
el got de comiat
un rèquiem pels difunts.

Llet i vi

LLET I VI

Al prat hi ha una vaca			Do Sol
I a terra un got de vi:			Lam Fa
Fot-li un cop a la mamella		Do Sol
I tindràs llet i vi.			Fa Do
Llet i vi, llet i vi,			Lam Mim
Llet i vi, llet i vi			Fa Do
Fot-li un cop a la mamella		Sol
I tindràs llet i vi			Fa Do

Dedicat als esplais St.Josep de Calassanç i Esplai l´Estel de Barcelona

Català

Mami (noia)

MAMI – (NOIA)-

Mami Na’mlan Goudé					Re Sol
Di qui ta ia la Becó (bis)					Re Sol
Co, co, di qui ta ia la Becó (bis)				Re Sol Re Sol

Noia deixa la pipa,					Re Sol
Que no hi ha pas tabac (bis)				Re Sol
No, no, que no hi ha pas tabac. (bis)			Re Sol Re Sol

Català

Mans a les mans

MANS A LES MANS

MANS, MANS, 		RE
MANS A LES MANS. 	LA
MANS, MANS,
MANS A LES MANS. ( bis ) RE

Català

Deixem les tristeses 	RE
deixem els afanys, 	LA
posem tot seguit
les mans a les mans, 	RE
i així reviurem
un amor d´infants 	LA
que compartirem amb tots els germans. RE
El dia s´atansa 		RE
joves i més grans, 	LA
tenim l´esperança
posada a les mans, 	RE
i sols ajuntant-les
podrem construir 	LA
un món que gemega i que vol florir. RE
Si sempre en la vida 	RE
volem ser germans, 	LA
hem de compartir, 	RE
però quan se´ns acluquin
aquests ulls humans 	LA
el cel i la terra tindrem a les mans. RE

Mi amigo José

Paseando por el campo Lam
tralarala
entre hierbas ví que había DO
una carta ensangrentada SOL
tralarala
de quarenta años hacía. Lam

Era de un paracaidista
tralarala
de la octava companyia
que a su madre le escribia
tralarala
y la carta asi decia:

Madre anoche en las trincheras
tralarala
entre el fuego y la metralla,
vi al enemigo correr,
tralarala
la noche estaba cerrada.

Apunté con mi fusil
tralarala
y a la vez que disparaba
una luz iluminó
tralarala
el rostro que yo mataba

Era mi amigo José
tralarala
compañeros de la escuela,
con quien tanto yo jugué
tralarala
a soldados y a trincheras.

Pero el juego era verdad
tralarala
y su cuerpo yace en tierra,
madre yo quiero morir
tralarala
ya estoy harto de esta guerra.

Si te vuelvo a escribir,
tralarala
tal vez sea desde el cielo,
dónde encontraré a José
tralarala
y jugaremos de nuevo.

Dos claveles en el agua,
tralarala
no se pueden marchitar,
dos amigos que se quieren
tralarala

Castellà
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no se pueden olvidar.

Nabab

Aniré a l´orient
afrontant els perills
de la mar.
Aniré si tu vols
mon enllá, molt enllá
cap a l´est de la vida i l´amor
anire en vaixell
fent d´escuma de mar.
seré un vell mariner
molt ardit i veloç.
Aviat tornaré
carregat de tresors
de tresors i presents
i vestit de coralls.
Carregat si et convé
de petxines i molls diminuts
vaixellets veladors
tot alló que tu vullgues duré
i serás molt feliç
i la pena que et té
vinculada al passat
vinculada al present
es fondrá si tu vols
si tu vols jo seré
un Nabab i aniré
a buscar-te tresors
mon enllá a l´orient.

Català

Ningú no compren ningú

Ningú no compren ningú        Lam/Mi/Lam
però nosaltres som nosaltres  Do/Sol
i sabem allò que és bo:       Lam
Sentir el sol damunt la cara  Lam/Rem
i estimar-se de debò          Rem/Lam
i trobar-se viu encara        Lam/Mi
i cantar sense cap por        Mi/Lam/Mi/Lam

Ningú no compren ningú
però nosaltres som nosaltres
i volem un món tot nou.
Amb un cel net d´amenaces,
amb tres núvols per quan plou,
amb el mar a quatre passes
i els que som companys i prou.

Ningú no compren ningú
però nosaltres som nosaltres
i sabem la veritat.
Que la terra no és partida
com un mapa mal pintat
i que això és una mentida
de molt mala voluntat.

Ningú...(repeteix la 1ª estrofa)

Català

No serem moguts

No serem, no serem moguts!   Fa Sib Fa  Do
No serem, no serem moguts,   Fa
igual que el pi aprop de la ribera,   Fa7  Sib  Fa
no serem moguts !   Do  Fa

Català

Ens empara el Sindicat, no serem moguts!  Fa  Do
Ens empara el Sindicat, no serem moguts,  Fa
igual que el pi aprop de la ribera,  Fa7   Sib   Fa
no serem moguts!
No serem, no serem moguts!
No serem, no serem moguts,
igual que el pi aprop de la ribera,
no serem moguts!

Lluitarem i aguantarem, no serem moguts!
Lluitarem i aguantarem, no serem moguts,
igual que el pi aprop de la ribera,
no serem moguts!
No serem, no serem moguts!
No serem, no serem moguts,
igual que el pi aprop de la ribera,
no serem moguts!

El Nord i el Sud tots junts, no serem moguts!
El Nord i el Sud tots junts, no serem moguts,
igual que el pi aprop de la ribera,
no serem moguts!
No serem, no serem moguts!
No serem, no serem moguts,
igual que el pi aprop de la ribera,
no serem moguts!

Pessigolles

PESSIGOLLES (JAUME BARRI -> gran persona)

Res hi ha en el món que a mi m’agradi tant
Com aquella sensació que sento
Quan les teves mans
S’acosten sota el meu braç
Una sota cada braç
I els dits es belluguen com gotes de pluja

PESSIGOLLES LES ESCAMPAREM PEL MÓN
SEMBRAREM LES RIALLES PELS CAMPS
I LES MUNTANYES. (2)

Potser demà quan el cel sigui clar,
tots els nens d’aquest planeta
s’aixecaran amb dues mans
que s’acosten sota del seu braç
una sota cada braç i riuran de valent
fins que torni a ser clar.

Català

Pujarem dalt dels cims

Pujarem dalt dels cims             LA RE
amb el cor alegre.                     MI LA
Baixarem a la vall                      LA RE
quan es faci fosc.                      MI LA
Vora el foc, de la nit freda,       LA RE
cantarem una cançó:                 MI LA
La, la-là, la-là. Visca el dia!      LA RE
La, la-là, la-là. Bona nit!            MI LA

Català

Riera dolça i lenta

Popular alemanya

Riera dolça i lenta
on vas avui matí?
Jo vaig avall sens pressa
seguint el meu camí.

Riera dolça i lenta
quin és el teu destí?
Jo dormo entre la molsa

Català
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del vespre fins al matí.

Riure riure riure

Riure riure riure riure
dins el bosc i a prop del mar.
Quan el temps és bo s´ha de riure
ja ja ja
riure a prop del mar.

Català

Si vols aigua

SI VOLS AIGUA
Si vols aigua ben fresca 	SOL RE7
a la font has d´anar. 	SOL
Si el que vols és fer gresca  RE7
un bon vi has de tastar. 	SOL
Holaraliria, holara cucut cucut! ( 3 ).
Holaraliriaó.

Català

Sigues lliure

Sigues lliure i camina  Sol
cap a l´estel que vulguis guanyar  Mim
no pensis dels altres que et diran Do/re/sol
deixa que la pluja Do/re
mulli els teus cabells daurats  Sol/mim
petites gotes fredes caminant  Do/re/sol

Fes de casa teva  Sol
tots els llargs camins del mon  Mim
i tingues per sostre el blau color  Do/re/sol
dorm sobre herba tendra  Do/re
vola com el colom  Sol/mim
i corre com el riu vers l´horitzo  Do/re/sol

Fes-te blanca espuma  Sol
quan el mar te blau color  Mim
fes-te ocell que canta en un raco  Do/re/sol
fes-te flor petita  Do/re
fes-te aigua brullant  Sol/mim
i fes anar la vida a cada instant  Do/re/sol

Altres jorns de vida  Sol
un company et portara  Mim
De la seva ma caminaras  Do/re/sol
dolços llavis tendres  Do/re
i una parla suau  Sol/mim
Per fer millor la vida (bis)(bis) Do/re/sol
cada instant  Sol

Català

Sobre els cims

Popular polonesa

Sobre els cims, imponents,
res no es sent sinó el vent
res no es veu sinó el cel
res no torba el cor fidel
Amb l'esperit amatent
ens anem a cercar el vent

La ruta és dura fins la carena

Català

però el coratge amunt ens mena
dins l'huracà nostres cantades
deslliuraran de tot torment
dins l'huracà nostres cantades
s'omplin de joia i de vent

El pic s'aixeca lluny de la terra
i ens acostem vers la claror
neu, aire i sol cimes aimades
en l'esplendor de l'huracà
vostre record cimes aimades
en nostre cor sempre viurà

Vella xiruca

Vella xiruca, quantes hores passades
quantes .. fas reviure al meu cor
quantes cançons al teu bon pas foren cantades
no em resta cap record.

Pujant les muntanyes blanques de neu
fent ruta vers el cel blaaaau,
m´has fet descobir la joia de bon déu
i assaborir la pau.

Català

Vella xiruca

VELLA XIRUCA

RE
Vella xiruca, quantes hores passades
            Mim            LA
quantes .. fas reviure al meu cor
quantes cançons al teu bon pas foren cantades
                RE
no em resta cap record.
SOL                               RE
Pujant les muntanyes blanques de neu
       Rem        LA7          RE7
fent ruta vers el cel blaaaau,
        SOL                   RE
m´has fet descobir la joia de bon déu
i assaborir la pau. MI7- LA 7

Català

vella xiruca

Vella xiruca quantes hores passades
quanta alegria fa reviure el meu cor
quantes cançons al teu bon pas foren cantades
no em resten cap record

Pujant les muntanyes blanques de neu
fent ruta vers el cel blau
m´has fet descobrir la joia del bon Déu
i assaborir la pau

Vella xiruca quantes hores...

Català

kuopac
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FI

------------------ FI-------------------

Del silenci i del soroll
de les llàgrimes, del somriure
llençó el seu perdó
i torno al meu món

Desordeno els meus records
un incendi de temps i de sons
i surto adescobrir
que  no vull ser aqui

I no pots ser un altre
ni pots ser un igual
i no pots tornar-te
estatua de sal
només pots treure´t la pell i veure
com neix un nou fi

No he estat mai vell
no he estat mai sang
no he aixecat les mans abans
i porto el teu déu Mart
ple d´ombres i desig

Desde dalt es veu millor
tots els monstres i els herois
no vull cap tracte més
silencis i retrets...

Musica: Jordi Gas i Valen Nieto.  Lletra: Jordi Gas.

Català

wonderland

............................WONDERLAND..................................

WONDERLAND, WONDERLAND
WONDERLAND, WONDERLAND

Ja fa temps que Alicia va marxar
Per por a un conill i a una reina de cors
i no sé que fer
quin pastis he de menjar

Encara vieg les flors en el jardí
les va deixar una nit parlant de mi
i no sé què fer
jo només sóc herba i prou

Pensava que era millor més que menys
que era jo, i els bojos eren ells
i només serà
el que no podría ser

Era un somni
deixa´m
li han tallat el cap
la reina de cors m´ha traicionat

Era un somni....

Han escombrat mil cops el seu camí
li han assecat la roba al mig del mar
seguint a un conill
que sempre arriba tard

Català

Ara plora perquè s´ha escapat
ella diu: "no hi tornaré mi més
i quan apendré
a fer les coses bé"

Era un somni...

Música: J. Gas i V. Nieto.
Lletra: J.Gas

La Big Bong Band

La Cerveza

Si te sientes amargado,
marginado y engañado
o simplemente no te sientes.
Si tu jefe es un mafioso
y el cabrón va y te despide
y además sin finiquito.
Si tu novia te ha dejado,
y se ha ido con tu amigo,
por favor no te deprimas.
Si tu vida es una mierda
y crees que no tiene sentido,
escuchame, no te suicides!!

La solucion tiene nombre y apellido,
escuchalo, te lo dice el estribillo.
La solución a tus problemas es..
Mucha cerveza fría!!

La cerveza es esa cosa
que se bebe en vasito
o en xasko de cristal.
Que te da un buen rollito
cuando la tienes en mano,
y si se acaba te pones a llorar.
La bebida que reúne a la peña
los dias de fiesta
o despues de currar.
Rubita, negrita,
fresquita, suavecita,
mare meua que bona que estàs!!

Más ayuda no te puedo dar,
coge dinero y ves corriendo al bar.
La solución a tus problemas es..
Mucha cerveza fría..!
Mucha cerveza fria..!

Mucha cerveza fría!!

Castellà

La Fuga

A deshora

A deshora me levanto, apuro una sonrisa
A deshora me acosté, no tenía prisa
Anoche no era yo, un miércoles normal
Vimos salir el sol, quemamos la ciudad

Castellà
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Duerme el madrugador, yo me siento fatal
Rompe el despertador, diles que no vas a currar,
Que anoche lo pasaste bien, que estás jodida de aguantar
Que el jefe diga que no vales para nada.

Recorreremos la ciudad, como ayer
Nos cerrarán los bares,
Nos cerrarán las calles
Recorreremos la ciudad, como ayer
Nos cerrarán los parques,
Nos negarán las llaves.

A las siete siempre en pie, aparece el mal humor.
Con suerte, volverás a las seis de aguantar un dictador.
Pero ha llegado la noche, ahora te sientes bien,
Ya no te pesan tanto tus 33.

Ya no molesta el sol, todo puede ir genial
Rompe el despertador, diles que no vas a currar
Que hoy lo pasarás muy bien, que estas jodida de aguantar
Que el jefe te diga que no sirves para nada.

Llénate el bolso de ilusión.
¡Agárrate!, la noche es de los dos.

A deshora

A deshora me levanto, apuro una sonrisa.
A deshora me acosté, no tenía prisa.
Anoche no era yo, un miércoles normal.
Vimos salir el sol, quemamos la ciudad.

Duerme el madrugador, yo me siento genial.
Rompe el despertador, diles que no vas a currar,
que anoche lo pasaste bien, que estás jodida de aguantar
que el jefe diga que no vales para nada.

Recorreremos la ciudad, como ayer.
Nos cerrarán los bares,
nos cerrarán las calles.
Recorreremos la ciudad, como ayer.
Nos cerrarán los parques,
nos negarán las llaves.

A las siete siempre en pie, aparece el mal humor.
Con suerte, volverás a las seis de aguantar a un dictador.
Pero ha llegado la noche, ahora te sientes bien,
ya no te pesan tanto tus 33.

Ya no molesta el sol, todo puede ir genial.
Rompe el despertador, diles que no vas a currar,
que hoy lo pasarás muy bien, que estás jodida de aguantar
que el jefe diga que no vales para nada.

Llénate el bolso de ilusión.
¡Agárrate!, la noche es de los dos.

Castellà

A golpes

Miedo, la noche está cerca,
sientes que se abre la puerta.
Tiemblas, suda tu cuerpo;
callas, su fiesta empieza.

Llega de muy mal humor,

Castellà

está cansado de trabajar,
se ha olvidado del amor,
vas a la cama y tienes miedo.

A golpes, a golpes, a golpes,
a golpes, a golpes, a golpes...
contra la pared.

Un día te juró su amor, prometió tratarte bien; de todo aquello se olvidó, tú te
preguntas¿por qué?.

Esta noche no aguantó, hubo paliza y al final disparó a tu corazón, a tu corazón.

A golpes

MOLT IMPORTANT!> [Aquests acords són per la versió de l´àlbum "Nubes y claros (en
acústico)" si la vols tocar amb els acords del àlbum "A golpes... de Rock & Roll", només
has de possar la ´cejilla al 2n trast]

INTRO> LA FA#m x2

LA          FA#m
Miedo, la noche está cerca,
LA          FA#m
sientes que se abre la puerta.
LA          FA#m
Tiemblas, suda tu cuerpo;
LA          FA#m
callas, su fiesta empieza.

RE
Llega de muy mal humor,
MI
está cansado de trabajar,
RE
se ha olvidado del amor,
MI
vas a la cama y tienes miedo.

LA FA#m x2

RE       LA       MI
A golpes, a golpes, a golpes,
FA#m     RE        LA
a golpes, a golpes, a golpes...
MI
contra la pared.

LA FA#m x2 RE MI x2

LA
Un día te juró su amor,
MI
prometió tratarte bien;
FA#m
de todo aquello se olvidó,
RE
tú te pregunt por qué?

LA
Está noche no aguantó,
MI
hubo paliza y al final
FA#m
disparó a tu corazón,
RE
a tu corazón.

LA FA#m x2

LA          FA#m
Miedo, la noche está cerca,
LA          FA#m
sientes que se abre la puerta.

Castellà
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RE       LA       MI
A golpes, a golpes, a golpes,
FA#m     RE        LA
a golpes, a golpes, a golpes...
MI
contra la pared. x4

LA

Abrázame

Maldito enero, llueve otra vez
Y yo tumbado en el sofá
Te marchaste ayer
Yo no te pido nada
Mándame sólo una postal

Estoy cansado de historias
Que siempre acaban mal,
Ya sé que a ti no te ha ido bien;
En el juego de ganar
Siempre te ha tocado perder,
Y yo, poco te puedo dar

Ya te has cansado, y yo también,
De tanto perder. Ahora abrázame.
Hoy encontré por fin las viejas cartas que te escribí,
Que un día perdí. Hablaban de ti, de ti.

Y otra vez a decir adiós,
Y otra noche en soledad,
Otra madrugada en ese bar,
Ya no sé qué hacer
Para salir de ti,
Nada me ha hecho sonreír.

Castellà

Abril

¿Dónde vas metida en ese viejo abrigo gris?
si nadie espera en la casa para qúe llegar,
sin rumbo, aburrida, cansada de trabajar,

¿Dónde están, los buenos amigos que nunca se ivan a ir,
los besos que por las noches te hacían volar,
los labios que siempre decían sí?

Maldito abril, maldito abril,
sólo viene a recordarte que ya no eres feliz.

¿Dónde vas?
cruzas sin prisa las calles de tu barrio gris,
el principe azul fue marrón y no quiso llamar,
ahora el espejo escupe toda la verdad,

¿Dónde están las noches sin pastillas para dormir,
las penas que sólo eran penas para los demás,
la colección de promesas por cumplir?

Maldito abril, maldito abril,
maldito abril, maldito abril,
sólo viene a recordarte que ya no eres feliz.

per la meva estrella, que mai s´apagui...

Castellà

Al amanecer

Dale caña al motor,
todavía no quema.
Que pronto empieza la función.

Por mis venas el whisky
va deprisa, no frena:
Me está encharcando el corazón.

Quedamos al amanecer
para cantar esa canción;
desde Reinosa hasta Jerez,
desde Barna a Badajoz
y que se joda el sol.

Soy un perro perdido.
Soy un viajero sin maleta.
Soy noctámbulo vampiro.

Soy un músico loco.
Soy un sin rumbo
haciendo trampas al destino.

Soy el que nunca lleva prisa
cuando ya cierran los portales.
Soy al que le falla la risa
y se muere de sed
cuando cierran los bares.

Castellà

Al cantar

Al cantar me suelo olvidar de todos los malos momentos;
convertir en virtud defectos.
Desterrar la vulgaridad aunque sólo sea un momento
y sentir que no estamos muertos.
No es placer: es necesidad.
Es viento, es lluvia y es fuego
derramar todos mis secretos.
Y busqué en el fondo del mar,
en las montañas y en el cielo
la manera de hacer realidad mis sueños.
Encontré en el corazón
el mapa de los sentimientos.
Ya lo ves... no estaba tan lejos.
No es placer: es necesidad.
Es viento, es lluvia y es fuego
derramar todos mis secretos.
Esnifar los rayos del sol
y descongelar el cerebro
y sentir que no estamos muertos

Castellà

Al cantar

Al cantar me suelo olvidar de todos los malos momentos;
convertir en virtud defectos.
Desterrar la vulgaridad aunque sólo sea un momento
y sentir que no estamos muertos.
No es placer: es necesidad.
Es viento, es lluvia y es fuego
derramar todos mis secretos.
Y busqué en el fondo del mar,
en las montañas y en el cielo
la manera de hacer realidad mis sueños.
Encontré en el corazón
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el mapa de los sentimientos.
Ya lo ves... no estaba tan lejos.
No es placer: es necesidad.
Es viento, es lluvia y es fuego
derramar todos mis secretos.
Esnifar los rayos del sol
y descongelar el cerebro
y sentir que no estamos muertos

Al pie del cañón

Aqui estoy fumando un cigarrillo,
acabé con todas las cervezas,
dejé mis últimos cien duros en el bar
levante la cabeza y luego pude observar
que tras la barra el jefe miraba mal,
el recado del baño no le debió gustar
¿qué voy a hacer?
siempre que salgo bebo hasta reventar,
un calimocho y unas copitas más,
el médico dijo: "tienes que variar"

Hasta que salga el sol
siempre al pie del cañón
hablamos los borrachos con un vaso en las manos
hasta que salga el sol
mi amigo es el alcohol
tumbados en las esquinas
gastando nuestras vidas

Negocié un par de copas
en el bar de aquí al lado,
miré a una rubia que tenia ocupado
a un guaperas, metro ochenta sobrado
le dije: "Que buena estás",
sin importarme el mastodonte del al lado

Un guiño, un beso
que me ha dejado helado,
esta noche creo que ya tengo plan
cuando desperté
en la acera del bar magullado,
el pantalón entero reventado
creo que a patadas
de aquí me han hechado

Castellà

Amor de contenedor

Pa no verme tan solo me olvidé del olvido
¿ quién no busca calor ?
Pa no verte tan sola te viniste conmigo
amor de contenedor.
Que siempre calienta, el alma cuando acuden penas
y empieza el cuchillo a rozar mis venas.
Pa aullentar las tormentas, ni sin ti ni contigo
conflicto sin solución.
Pa encontrarme deprisa si me encuentro perdido
amor de contenedor.
Que siempre calienta el alma cuando acuden penas
y empieza el cuchillo a rozar mis venas.
Tú nunca dices sí, yo nunca digo no.
Tú sales al trabajo, yo vuelvo de bolo.
Tú duermes con la luna, yo duermo con el sol.
Tú en la oficina, yo con el rock ´n´ roll.
Pa curar los inviernos, pa lamer las heridas
pa volverme más loco me colado en tu vida
aunque me cueste la mía.

Castellà

Pa vivir una guerra, sin cuartel ni salida
pa enterrar por un tiempo está melacolía
que encharca mis pupilas.
Tú nunca dices sí, yo nunca digo no.
Tú sales al trabajo, yo vuelvo de bolo.
Tú duermes con la luna, yo duermo con el sol.
Tú en la oficina, yo con el rock ´n´ roll.
Pa no verme tan solo me olvidé del olvido
¿ quié no busca calor ?

Baja por diversión

¿De donde sacará las pelas la luna
para salir todas las noches?
He quemado la salud y la fortuna;
Siguiendola he perdido el norte.

Dale una patada al reloj.
Hoy no vas a ser de nadie.
Tu rutina puede esperar,
Vamos a vivir del aire.

¿De dónde sacara las fuerzas el sol
para salir por las mañanas?
Que nunca nos hemos llevado bien:
Dos locos que se dan la espalda.

Ven y deja que esta noche la gobierne yo.
Pide mañana al jefe baja por diversión.
Ven y deja que esta noche la gobierne yo.
Pide mañana al jefe baja por diversión.

Los ladridos de los perros al amanecer,
nos dirán que se ha hecho tarde.
Con el camión de la basura a casa volver
Cuando el madrugador ya se deje ver.

Ven y deja que esta noche la gobierne yo.
Pide mañana al jefe baja por diversión.
Ven y deja que esta noche la gobierne yo.
Pide mañana al jefe baja por diversión.

Los maullidos de los gatos al amanecer,
nos dirán que se ha hecho tarde.
Con el camión de la basura a casa volver
Cuando el madrugador ya se deje de ver.

Ven y deja que esta noche la gobierne yo.
Pide mañana al jefe baja por diversión.
Ven y deja que esta noche la gobierne yo.
Pide mañana al jefe baja por diversión. Ven.

Castellà

Balada del despertador

Después de tanto tropezar
Dando tumbos he llegado aquí
Y no se está tan mal
No sabía donde ir,
Había cerrado el último bar
Y tu oferta no la pude rechazar.

Deja que yo apague la luz,
Tu deja de mirar el reloj;
Será mejor.
Yo dando patadas al sol
Tu enfadada con el despertador.
Enemigo del calor.
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Solitario corazón
Vaga sin rumbo por aquí
Buscando un poco de emoción.
Sin promesas que cumplir
sin palabras de esas que después
se olvidan con el sol.
Las penas canvian de sabor
cuando no hay espinas pa cenar
y en la mesa comen dos.
Y la fiesta sigue en el salón
la luna nos pillo bailando
la balada del despertador.

Y deja que yo apague la luz,
Tu deja de mirar el reloj;
Será mejor.
Yo dando patadas al sol
Tu enfadada con el despertador.
Enemigo del calor.
Que siempre molesta en lo mejor.
Como el sol que me despierta
Cuando escondido estoy
Bajo el edredón.
Pégate a mi.
Y deja que yo apague la luz,
Tu deja de mirar el reloj;
Será mejor.
Yo dando patadas al sol
Tu enfadada con el despertador.
Enemigo del calor.
Y deja que yo apague la luz,
Tu deja de mirar el reloj;
Será mejor.
Yo dando patadas al sol
Tu enfadada con el despertador.
Enemigo del calor.

Balada del Despertador

Después de tanto tropezar
Dando tumbos he llegado aquí
Y no se está tan mal

No sabía donde ir,
Había cerrado el último bar
Y tu oferta no la pude rechazar.

Deja que yo apague la luz,
Tu deja de mirar el reloj;
Será mejor.
Yo dando patadas al sol
Tu enfadada con el despertador.

Enemigo del calor.
Que siempre molesta en lo mejor.
Como el sol que me despierta
Cuando escondido estoy
Bajo el edredón.
Pégate a mi.

Solitario corazón
Vaga sin rumbo por aquí
Buscando un poco de emoción.

Sin promesas que cumplir,
Sin palabras de esas que después
Se olvidan con el sol.

Las penas cambian su sabor
Cuando no hay espinas para cenar
Y en la mesa comen dos.

Y la fiesta sigue en el salón,

Castellà

La luna nos pilló bailando
La balada del despertador.

"Per a Riera...t´estime"

Barrio gris

Correteando en la plaza ya están,
van detrás del patín y el balón;
ahí estaba yo trece años atrás.
Primeros compis para jugar,
primeros sueños para compartir;
nadie me habló de lo que era vivir aquí.

Como han cambiado el kiosco y el bar
donde ibamos tú y yo a comprar, en el 86,
los cromos del Mundial.
Por un duro me daban dos flash,
por dos pelas un regaliz;
miro el portal donde empecé a reir.

Hoy pasé por allí, pero no era un día más;
me he sentado a pensar como los años se van.
Se han gastado como el viejo regaliz
que siempre soñé con que no tuviera fin.

Barrio gris, dos canicas y un patín.
Barrio gris, aprendiendo a ser feliz.
Barrio gris, el frio no deja vivir.
Barrio gris, yo quiero morir aquí.

Ya crecí, y aprendí que saber no es
como explicaba el hermano José;
¿qué sabe él?, en la calle si que aprendí.
Sigo siendo el niño aquel que muchos
no quisieron comprender;
bebo por placer, canto por sobrevivir.

Correteando en la plaza ya están,
van detrás del patín y el balón;
ahí estaba yo trece años atrás.
Primeros compis para jugar,
primeros sueños para compartir;
nadie me habló de lo que era vivir aquí.

Como han cambiado el kiosco y el bar
donde ibamos tú y yo a comprar, en el 86,
los cromos del Mundial.
Por un duro me daban dos flash,
por dos pelas un regaliz;
miro el portal donde empecé a reir.

Hoy pasé por allí, pero no era un día más;
me he sentado a pensar como los años se van.
Se han gastado como el viejo regaliz
que siempre soñé con que no tuviera fin.

Barrio gris, dos canicas y un patín.
Barrio gris, aprendiendo a ser feliz.
Barrio gris, el frio no deja vivir.
Barrio gris, yo quiero morir aquí.

Ya crecí, y aprendí que saber no es
como explicaba el hermano José;
¿qué sabe él?, en la calle si que aprendí.
Sigo siendo el niño aquel que muchos
no quisieron comprender;
bebo por placer, canto por sobrevivir.
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Buenas noches, amigo

La luz se apagó,
La música ha parado ya
Se enfría tu sudor
Vuelve a sonar
El ruido del mismo motor
Del coche que se va

Pero antes de marchar
Podríamos volver a bailar y beber sin parar,
No olvides que la noche es siempre como tu
La quieras ver o imaginar, en tu ciudad

Un último trago más
Pa intentar llevar mejor
El largo camino,
Intento fracasado,
Por más que disimule
Nunca lo consigo

Buenas noches, amigo
No te olvides ahora que te vas
Que tienes un amigo,
Difícil de llevar
Siempre de mal humor
Pero al fin y al cabo amigo

Pero antes de marchar
Podríamos volver a bailar y a beber sin parar,
No olvides que la noche es siempre como tu
La quieras ver o imaginar, en tu ciudad

Castellà

Buscando en la basura

Triste,
Como el perro en la autopista;
Como una tortuga con prisa;
como una monja en un burdel.

Solo,
Como cuando tu te fuiste:
Como cuando no te rozan
Unos labios de mujer.

Hoy me he vuelto a ver...

Absurdo,
Como un domingo por la tarde;
Como las balas por el aire;
Como el puto despertador.

Inútil,
Como los besos que no diste;
Como un cuerpo que se viste
Cuando me desnudo yo.

Y ahora que voy mas solo que la luna
Negociando gasolina para este amanecer.
Ya ves, voy buscando en la basura
Unos labios que me digan: "esta noche quédate".

Como un borracho en el desierto;
Como una princesa en el metro;
Como un reo sin voz.
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Buscando en la basura

Buscando en la basura

Triste,
Como el perro en la autopista;
Como una tortuga con prisa;
como una monja en un burdel.

Solo,
Como cuando tu te fuiste:
Como cuando no te rozan
Unos labios de mujer.

Hoy me he vuelto a ver...

Absurdo,
Como un domingo por la tarde;
Como las balas por el aire;
Como el puto despertador.

Inútil,
Como los besos que no diste;
Como un cuerpo que se viste
Cuando me desnudo yo.

Y ahora que voy mas solo que la luna
Negociando gasolina para este amanecer.
Ya ves, voy buscando en la basura
Unos labios que me digan: "esta noche quédate".

Como un borracho en el desierto;
Como una princesa en el metro;
Como un reo sin voz.

Como una navidad sin techo;
Como un delfín en el mar muerto;
Como la lagrima que moja tu colchón.

Vacío,
Como el corazón del rico;
Como el bolsillo del mendigo;
Como los besos de alquiler.

Confuso,
Como una noche sin abrigo;
Como las frases que ya no te escribo
Pa´ que vuelvas otra vez.

Català

buscando en la basura

triste como un perro en la autopista
como una tortuga con prisa
como una monja en un burdel
solo como cuando tu te fuiste
como cuando no te rozan unos labios de mujer

hoy me vuelto a ver...
abusurdo como un domingo por la tarde
como las balas por el aire
como el puto despertador
inutil como los besos que no diste
como un cuerpo que se viste cuando me desnudo yo

i ahora que voy mas solo que la luna
negociando gasolina para este amanecer
ya ves voy buscando en la basura
unos labios que me digan
esta noche quedate

como un borracho en el desierto
como una pricesa en el metro
como un reo sin voz
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como una navidad sin techo
como un delfin en el mar muerto
como la lagrima que moja tu colchon

vacio como el corazon del rico
como el bolsillo del mendigo
como los besos de alquiler

confuso como una noche sin abrigo
como las frases que ya no te escribo
pa que vuelvas otra vez

(estribillo)

Buscando en la Basura

RE                               LA
Triste, como un perro en la autopista
                      Sim
como una tortuga con prisa
                      Fa#m
como una monja en un burdel
RE                         LA
Sólo, como cuando tu te fuiste
                    Sim
como cuando no te rozan
                 Fa#m   Sol
unos labios de mujer...

                   LA
Hoy me he vuelto a ver.....

RE                                LA
Absurdo, como el domingo por la tarde
                      Sim
como las balas por el aire
                     Fa#m
como el puto despertador
RE                              LA
Inútil, como los besos que no diste
                       Sim
como un cuerpo que se viste
                 Fa#m
cuando me desnudo yo

         Sol
Y ahora que..
                     LA
voy mas solo que la luna
              Fa#m
nagociando gasolina
             Sim
para este amanecer
     Sol
Ya ves..
                      LA
voy buscando en la basura
                    FA#m
unos labios que me digan
              Sim   Sol LA
esta noche quedate

Sim
Como un borracho en el desierto
                        Sol      Fa#m
como una princesa en el metro....
                Sim
como un reo sin voz

como una navidad sin techo
                          Sol
como un delfín en el mar muerto

Castellà

        Fa#m                    LA
como la lágrima que moja tu colchón

RE                         LA
Vacío, como el corazón del rico
                         Sim
como el bolsillo del mendigo
                      Fa#m
como los besos de alquiler
RE                            LA
Confuso, como una noche sin abrigo
                   Sim
como las frases que
                                    Fa#m
ya no te escribo pa´ que vuelvas otra vez

Estribillo (X2)
Y ahora que, voy mas solo que la luna
negociando gasolina, para este amanecer
Ya ves, voy buscando en la basura
unos labios que me digan, esta noche quedate.

Cinco minutos

Caminar para atrás,
No hay tiempo para mirar el reloj.
Deambular, tropezar
Frente a la desilusión.

Carretera del sueño,
Siempre irregular
¿dónde nos llevarás?
A mil noches sin final

Malvivir, malviajar
Colgado siempre de una canción
Mis historias que viví
Guardé todas en un cajón.

No encontramos hotel,
Tampoco inspiración,
No vamos a llegar,
Cinco minutos para empezar

Será mejor seguir en pie,
Van a subir las olas
No será fácil mantener
Las ganas en vela

Llevo tres días sin dormir,
No me apetece discutir
Nena, esto es rock & roll
Habértelo pensado mejor

Cojo mis trastos,
Yo me voy de aquí
Esto no es sitio para mí.

Castellà

Conversación, Habitación

No me levanto antes de las diez,
suelo escribir mis penas en papel.
Siempre viajando por doquier,
siempre perdiendo el mismo tren.

¿Trabajo fijo? ¡Renuncié!
Para sonreír, improvisé.
Por favor, no me aburras con tu fe;
mis ojos creen sólo lo que ven.

En las clases siempre me dormí;
está muy bien, pero no es para mí.

Castellà
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Me inventé otra forma de vivir,
malgasté mi provenir.

Siempre buscando por ahí
conversación, habitación;
siempre loco por sentir.
Siempre buscando por ahí
una palabra, una canción;
algo que me haga reír.

Con las mujeres, ya sabéis,
compartir la soledad está muy bien.
Que la rutina no enfríe tu café,v que no tengas luna de hiel.

Que no se pudra tu ilusión,
que no te impidan sonreír,
que en tus noches no falte calor.
No te conformes con vivir,
vente junto a mí.

Cuando Maurice se va

Dice que sabe volar
con dos alas de papel,
que escribe por no llorar
las heridas del ayer;
que no vuelvan más.

Trabaja de estafador.
Para Maurice uno y uno no son dos.
En la escuela del vivir
siempre matricula de honor.

Viejo trovador,
Siempre de pensión,
nunca paga el mes de abril.
Si aprieta el corazón:
Poema y buen porrón,
Y a sonreír.

¿Quién va a pagar?
Dice cuando sale del bar
y se inventa una canción.
Roba un papel y se dibuja como es:
mujeriego y soñador, socio del placer.

Si saliera de alcalde, todo iría mejor.
Rompería las normas, soltaría al ladrón.
Estaría obligada la imaginación.
Pintaría las calles de color.

Castellà

Despacito

Despacito
Entro de puntillas por tus piernas.
Siento frío y me derrito
No me vengas con el cuento de que es tarde
Que me siento muy solito
Estos hoteles son tan fríos.

Me desvelo,
Ando por el techo, tú me aprietas;
De repente, caigo al suelo.
Es demasiado pronto para irnos a dormir,
Es muy tarde para cuentos
Que me invento.

Castellà

Apareceré por el tejado
Como un gato abandonado
Hazme un hueco en tu colchón,
Congela las horas
Apareceré por el tejado
Como un gato abandonado
Hazme un hueco en tu colchón,
No duermas tan sola.

Quédate a dormir
A estas horas ¿dónde vas a ir?
Desperté solo en el colchón,
Amaneció y otra despedida
Sin decir adiós.

Despistado

Otra vez, como un tonto, mirando la pared
Pasan los años, se me van intentándolos arreglar
Frente al espejo puedo ver al niño de ayer
un poco más mayor, despistado, sin tanta ilusión

Siempre que creo tener razón
todos me gritan que no,
menos mal que encontré tres amigos
que piensan igual que yo
Con ellos puedo tocar o reír,
o viajar en la oscuridad
de cualquier noche, de cualquier local

Como ayer, a viajar a contrarreloj
pa´ llegar a otro sitio, a otra ciudad
Sin saber si hicimos mal o hicimos bien,
acabar despistado sin saber

Y esa chica, que era mía, ya no está
No coge nunca el teléfono, no!
Y no ha vuelto a llamar
Se habrá cansado de mis canciones
de mis manías,
me juré mil veces que no le cantaría
Ya no piensa que soy un tío tan especial,
siempre me vio sobre el escenario,
se pudo equivocar

Y nunca creas que me he podido cansar,
pero como esta noche tu también estabas solo,
pensé que podíamos hablar

Castellà

El Manual

De tanto besarte a ciegas me he quedado ciego.
De poco ha valido la pena jugar a este juego.

De tanto escuchar mentiras me he quedado sordo
Y de mi boca solo salen puñados de silencio.

Y he vuelto a abrazarme a las noches.
Mis labios, borrachos de sed,
Ya no quieren beber
Veneno

De tanto quedar contigo me he quedado solo,
Y por buscarte en los tejados he acabado en el suelo.

Antes de llegar la noche
Tus maletas ya se han ido.
Y me he quedado por el suelo,
A solas conmigo, leyendo el manual de los olvidos.

Ahora duermo en las aceras.
¿cómo olvidar esas piernas
que siempre subían mis escaleras?

No me jode por los sueños,
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Me jode por los inviernos
Que aprecian primaveras.

el manual

de tanto besarte a ciegas me he quedado ciego
de poco a valido la pena jugar a este juego
de tanto escuxar mentiras me quedado sorda
i de mi boca solo salen puñaos de silencia

i he vuelto a abrazarme a las noxes
mis labis borraxos de sed ya no quieren beber veneno

de tanto quedar contigo me quedado solo
i por buscarte en los tejados he acabado en el suelo
de tanto mirar el reloj nos abandono el tiempo
culpable del canvio del sabor de los besos

antes de llegar la noxe
tus maletas ya se han ido
i me he quedado por el suelo a solas conmigo
leyendo el manual de los olvidos

ahora duermo en las aceras
como olvidar esas piernas que siempre subian
mis escaleras?
no me jode por los sueños
me jode por los inviernos
que parecian primaveras
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En Vela

¿Quién te ha robado la primavera?
¿Quién ha matado la ilusión?
Tu corazón se fue de borrachera
Y lo encontré llorando en un contenedor.

¿Quién subirá por ti a la luna?
¿quién bajará por tu edredón?
Si de recuerdo te dejó basura
Y una colilla dentro de tu corazón
Que nadie apagó.

¿Quién se ha burlado de los sueños?
¿Quién se acaba de despedir?
Tantos besos se han quedado pequeños.
Tantas lágrimas ya no saben dónde ir.

Esta noche a tu ventana tira piedras la luna.
Dice que no llores sola,
que ella quiere compañía, que la noche es larga y fría.
Ella en vela pasa las horas.

Se ha congelado tu colchón.
No quedan besos por aquí.
Litros de lluvia han inundado la habitación
Donde aprendiste a ser feliz.
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En vela

Quien te ha robao la primera?
quien ha matado la ilusión?
tu corazón se fue de borrachera
y lo encontré tirado en un contenedor
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Quien subirá por ti a la luna?
quien bajará por tu edredón?
si de recurdo te dejó basura
y una colilla dentro de tu corazón
que nadie apagó

Quien se ha burlado de los sueños?
quien se acaba de despedir?
Tantos besos se han quedao pequeños
tantas lágrimas ya no saben donde ir.

Y esta nohe en tu ventana tira piedras la luna
que dice que no llores sola
que ella quiere compañia
que la noche es larga y fria
Ella en vela pasa las horas.

Se ha congelado tu colchón
no quedán besos por aquí
litro de lluvia han inundaó la habitación
donde aprendiste a ser feliz.

Gigante

Gigante y tan pequeño aún.
De noche puede volar.
Los sueños se pueden cumplir
Si, cuando se va el sol,
Enciende un blues.

Que hoy no se apague la luz.
Que no se apague esa canción.
Que la cabeza pierda la razón.
De niño quiero ser como tú.

Cantarle a las estrellas.
Siempre vivir a tus maneras;
Ganarle la guerra a las penas
Con un papel y sin banderas.

Que siempre te aguantes los huesos.
Que se mueran los espejos.
Cruzar de norte a sur.

Que sigamos siendo socios
En lo de soñar despiertos.
De niño quiero ser como tú.

Castellà

HASTA NUNCA

Parecía un día más, carretera y a cantar
¡Rulo corre, llegas tarde!
Los ojos pesan más que ayer
Se han abierto para verte cuando no buscaba a nadie.

Nunca invertí en amores de una noche mi locura
Pero enloquecí después
De la actuación con tu cordura
Contigo esta noche olvido los golpes de la vida,
Pero en casa alguien te espera;
Llegas tarde, hasta nunca.

Hoy me dolía la cabeza, ¿fue el alcohol o fue la luna? fue la maldita cerveza
Me he arrastrado por la casa, te he buscado en los pasillos, no se qué coño me
pasa

Y he vuelto al bar donde te vi para brindar, no estabas tu
Te iba a contar que no dormí, que desde hoy canto por ti
Óscar, ponme una copa más, la quiero olvidar
Iban a cerrar, cuando te oí decir, ¿qué tal estás?

Con mis canciones sigo aquí, ¿tu qué tal?, le pregunté

Castellà
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¿qué tal en esto de vivir?
Yo cansado de viajar, tu cansada de sentir
Como el tiempo se te va.

hasta nunca

Parecia un dia mas
carretera y a cantar
Rulo corre llegas tarde
Tus ojos pesan mas que ayer
se han abierto para verte
cuando no buscaba a nadie

Nunca invertí en amores de una noche
mi locura, pero enloquecí después de la acctuación
con tu cordura
contigo esta noche olvidé los golpes de la vida
pero en casa alguien te espera
llegas tarde, hasta nunca

Hoy me dolía la cabeza
fue el alcohol o fue la luna
fue la maldita cerveza
me he arrastado por la casa
te buscado en los pasillos
no se que coño me pasa

Y he vuelto al bar donde te vi
para brindar, no estabas tu
te iva a contar que no dormí ,
que desde hoy canto por ti
Oscar ponme una copa mas, la quiero olvidar
ivan a cerrar cuando te oí decir que tal estás¿
Con mis canciones sigo aquí
tu que tal le pregunté, que tal en esto de vivir
yo cansado de viajar
tu cansada de sentir como el tiempo se te va.

Castellà

Heroína

Heroína

Heroína, diablo vestido de angel.
Yo busco en ti sin saberlo
Lo que tu solo puedes darme.

Hace tiempo que te conozco;
Tienes penas y alegrías.
Vas matando poco a poco
Pues yo ya se bien de tu vida.

Mas chutes no.
Ni cucharas impregnadas de heroína;
No mas jóvenes llorando noche y día.
Solamente oír su nombre causa ruina.

Me cogiste bien cogido
En tus invisibles rejas.
Yo quiero escapar de ti,
Pero me arrastras, no me dejas.

Tu me ayudas a morir
Con tus venenos en mis venas
Y, si llego un día a viejo,
Podrido por dentro y por fuera.

Castellà

Jugando a no ganar

Fui yo quien me prometí que no volvería a caer
Hasta que me he visto aquí, muy metido en el papel
De un tonto conquistador, más vencido hoy que ayer
Casi ha perdido la voz a patadas con su fe.
Ahora da igual, he aprendido a ser feliz así;
De bar en bar, casi, casi me he olvidado de ti

¿cómo poderme fiar de ese cuerpo de mujer?
Tantas noches que he buscado el veneno de esa piel
Que siempre se me ha escapado nunca se dejó comer
Y he caminado más torcido que de pie;
Perro a tus pies, abandonado, herido, tengo sed.

Doy vueltas sin parar,
No quiero seguir más tiempo así.
Jugando a no ganar,
Ya ves, me he quedado sin ti.

Y he caminado más torcido que de pie
Perro a tus pies, abandonado, herido, tengo sed
Y he caminado por lugares de placer
Pensando que no pensaba en ti te recordé

Castellà

Las musas

¿Con quien me engañan las musas
que ya no encuentro canciones?
Y me han dejado sin sonrisa
Con nieve en los pantalones.

Busqué en las habitaciones
Donde habitaba la alegría
Y una hoja en blanco me dijo
Que ya no regresarían.

¿Con quién se acostarán?
No sé.
No se dejan comprar,
No cobran alquiler.

Las busqué en el bar,
Las busqué en el fondo del cajón.
Las busqué en el mar
De las dudas de mi corazón.
Se me hace de día y no aparecen
Me aferro a mi locura, mi voz se rompe

Si las llamo se van,
Cambian de habitación
Y me quedo colgado,
Amigo mal humor.
Y si las ves por ahí,
Dales mi dirección:
Calle Soledad, sin vistas al mar,
Donde nunca pega el sol.

Castellà

Las olas

Ya noto como van llevándome las olas.
Después de una verbena viene la marea;
Y me ha pillado en la cama, hablando con mis penas.
Anoche me lió la luna llena.

Ya noto como no funciona mi cabeza,
Que anoche me gritaba que se siente sola.
Y mientras yo, a mi bola, de ronda en ronda
Apure mis ultimas neuronas.

Castellà
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Anoche no fui ya.
Fue el señor JB
Que a ultima hora me engaño.
La risa nos duró,
Donde el chino, hasta las seis.
Y luego se marcho.
Se fue, se fue, se fue...

Deambule por la casa y no me encontré,
He invertido mi tiempo en recordar
Que, si hierve mi sangre, hay poco que hacer:
Dejarse perder, dejarse llevar.

Me he quedado más colgado
Que un cuadro en su pared.
Me he quedado dormido
Frente a un café.
Me han llevado las olas otra vez.

Los de siempre

Ando más muerto que vivo, siempre de aquí para allá
Ya no sé ni donde vivo, ni qué suelo he de pisar
Pero hoy no nos podrán parar, estamos calientes
Hoy la vamos a liar
La parienta se ha enfadado,
Ya no me aguanta más
Dice que no le hago caso,
Que deje de cantar.
Ella está con su amante
Y es feliz
Que les vaya bonito,
Yo prefiero estar aquí,
Los del pelo largo,
El ruido ensordecedor,
Los de siempre, los borrachos
Corazón de rock and roll
Si salimos nos liamos
Y no nos echan del bar
Si nos liamos nos salimos
No hay manera de cambiar
Aquí me ves, hoy estoy en tu ciudad
Saca unas botellas que la fiesta va a empezar
Se esfumaron los problemas cuando yo fumé de más
Me he arrastrado hasta la furgo, no se quién conducirá
Ya vendrá el lunes otra vez a decirnos
Que nos hemos vuelto a pasar.

Castellà

Los lunes de Octubre

Hoy perdí en mil recuerdos
que no dejan dormir.
¡Cuánto veneno!

Para sonreír son malos tiempos
Otoño ya está aquí
¡Cuántos tormentos!

¿Dónde coño te escondes, felicidad?
Los lunes de octubre donde estarás
¿Dónde coño te escondes, felicidad?
Me condenas a muerte de soledad.

Para caminar valen los sueños.
Y no me quedan más.
Llévame a hombros.

Es tarde ya para tus besos.
Fui perro para ti,
No quiero huesos.

Castellà

luna de miel

que cierren para siempre la calle del olvido
que te metan en ella para nunca verte
que no te valla bonito,que te valla de muerte

y que por fin el tiempo cure las heridas
y tus fantasmas nunca mas vuelvan a verme
y no tires tu tiempo en esta despedida
ya se que te sobran los motivos para canbiar de gente
que me sonria la suerte i te valla de muerte

champan, chalet...
que te atragante tu luna de miel
caviar,chanel... flipante quien te ha visto
i quien te ve

que se pudran tus deseos
que no se cumpla lo que sueñas
que nunca tengas primaveras

que se te apagen los besos
i que como a mi te duela
que te lleven los demonios
fuera de mi cabeza!

Castellà

Madrid

dame pa olvidar un sitio menos gris
llevo aki solo dos dias i se me ha olvidado reir
hoy no estoy pa nadie, nadie esta pa mi
este corazón podrido se ha cansado de vivir

no fue buena idea venir hasta aki
no te iba a olvidar por venir a madrid
tan seguro de mi, tan  seguro de no perder
la suerte se burla de mi otra vez,
en forma de mujer

me pierdo entre las noches
te intento olvidar en otra piel
algo no va bien
mentiras que quise creer
esta es tu ultima canción
servira para decir adios
ya me acostumbré a vivir así
dandole trabajo al corazón

no fue buena idea venir hasta aki
no te iba a olvidar por venir a madrid
tan seguro de mi, tan  seguro de no perder
la suerte se burla de mi otra vez,
en forma de mujer

es mejor no mirar el reloj
es mejor no mirar corazón
tantas veces pense que podia ir mejor
tantas veces cai que he perdido el control

no fue buena idea venir hasta aki
no te iba a olvidar por venir a madrid
tan seguro de mi, tan  seguro de no perder
la suerte se burla de mi otra vez,
en forma de mujer

Castellà

Majareta

Era un jueves de invierno tan frío como aburrido;
Tuve que sólo, me fallaron los amigos,
Pero la noche sabe que, aunque me apriete el frío,
Siempre le he sido fiel de lunes a domingo.

Castellà

Pàgina 971 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

La Fuga

Hoy quisiera encontrar buena conversación,
Un cuerpo de mujer, una copa de amor.
Si no cierras el bar, abro mi corazón,
Te invito a pasear con la luna de farol.

Contaremos las estrellas,
Perderemos la cabeza...
Prohibido mirar el reloj.
Tu te quitas la ropa,
Yo acabo majareta
Y te regalo una canción
Esquivaremos el sol.

Y ahora, ¿dónde estoy?, me ha despertado el sol.
Entró por la ventana, me ha pillado a traición.
¿quién es esa mujer? ¿dónde está mi habitación?
- Hola, ¿cómo te llamas?

majareta

Era un jueves de invierno tan frío como aburrido;
Tuve que sólo, me fallaron los amigos,
Pero la noche sabe que, aunque me apriete el frío,
Siempre le he sido fiel de lunes a domingo.

Hoy quisiera encontrar buena conversación,
Un cuerpo de mujer, una copa de amor.
Si no cierras el bar, abro mi corazón,
Te invito a pasear con la luna de farol.

Contaremos las estrellas,
Perderemos la cabeza...
Prohibido mirar el reloj.
Tu te quitas la ropa,
Yo acabo majareta
Y te regalo una canción
Esquivaremos el sol.

Y ahora, ¿dónde estoy?, me ha despertado el sol.
Entró por la ventana, me ha pillado a traición.
¿quién es esa mujer? ¿dónde está mi habitación?
- Hola, ¿cómo te llamas?

Castellà

Mendigo

Mendigo

Prefiero ser mendigo que madero
Y recoger los besos que eches en mi sombrero;
Vivir la vida a trago, comerme el mundo entero.

Prefiero ser mendigo que banquero.
Si no tengo tus ojos, para que quiero el dinero.
No ofrezcas mas billetes; yo solo cojo sueños,
Que abrigan por las noches.

Prefiero ser mendigo que soldado
Que callen las pistolas, que se hablen mas los labios,
Que yo siempre seré...

Como aquel que nunca tiene donde ir,
Como aquel que pide para poder dormir
Una noche contigo.

Para dejar las calles, bien sabes lo que pido:
Entrar por tu ventana para espantar al frío.
Si ya no tienes tiempo para invertir en líos,
Me voy como he venido, sin nada en los bolsillos,
Pues yo siempre seré...

Castellà

Como aquel que nunca tiene donde ir,
Como aquel que pide pa´ poder dormir
Una noche contigo.

mendigo

prefiero ser mendigo que madero
i recoger los besos que heches en mi sombrero
vivir la vida a trago comerme el mundo entero

prefiero ser mendigo que banquero
si no tengo tus ojos pa que quiero el dinero
no ofrezcas mas billetes,yo solo cojo sueños
que abrigan por las noxes

prefiero ser mendigo que soldado
que callen las pistolas
que se hablen mas los labios
que yo siempre sere...

como aquel que nunca tiene adonde ir
como aquel que pide pa poder dormir
una noxe contigo

para dejar las calles
ya sabes lo que pido
entrar por tu ventana para espantar al frio
si ya no tienes tiempo
me voy como he venido,sin nada en los bolsillos
pues yo siempre sere...

como aquel que nunca tiene adonde ir
como aquel que pide pa poder dormir
una noche contigo

Castellà

Mi canción

Bienvenido a mi canción
De las noches sin dormir,
De los tragos sin calor,
De los labios que quieren compartir
El frío que sobra en el colchón,
El tiempo que pasa porque sí.

Bienvenido a mi canción
De una habitación de hotel,
De domingos sin corazón,
De promesas al amanecer
Que se olvidan antes de decir,
Que me ahogan cuando tengo sed.

De noche, cantando por la ciudad.
De día buscando, dónde estarás.

Despacito me levanto
Y me arrastro hasta el salón.
Mucho frío, desencanto
Y comienza esta canción

Y me va matando el sol.
Y me va matando el sol.
Y me va matando el sol.

Castellà
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Mi canción

Bienvenido a mi canción
De las noches sin dormir,
De los tragos sin calor,
De los labios que quieren compartir
El frío que sobra en el colchón,
El tiempo que pasa porque sí.

Bienvenido a mi canción
De una habitación de hotel,
De domingos sin corazón,
De promesas al amanecer
Que se olvidan antes de decir,
Que me ahogan cuando tengo sed.

De noche, cantando por la ciudad.
De día buscando, dónde estarás.

Despacito me levanto
Y me arrastro hasta el salón.
Mucho frío, desencanto
Y comienza esta canción

Y me va matando el sol.
Y me va matando el sol.
Y me va matando el sol.

X tu Dani, pk t´estimo... (i tu a mi no)

Castellà

Miguel

Miguel duerme en la calle Juan XXIII;
por la tarde lo verás tocando en la Principal.
Su guitarra siempre fiel, duerme junto a él;
lo que saca, para comer y para beber.

Canta un corazón que está cansado de vivir
siempre fuera de control.
Busca la ilusión que le vuelva a hacer reír,
solo tiene una canción.

Si hace frío abrígate con cartones.
Y la piel, ya arrugada
sabe que es el precio de nacer
lejos del dinero, tan lejos del poder.

Ayer Miguel se fue,
a su entierro no fue ningún rey,
nadie lloró por él.
Su guitarra se calló, pero su voz
aún la puedo oír por la Calle Mayor.

Castellà

Mira

Mira esa cara,
Mira esos ojos que no dicen nada
Mira esas manos
Ya cansadas de tanto trabajo

Mira, mira esa boca
Ya no hay palabras para esa vida loca
Mira, mira su corazón,
Siempre sufriendo, siempre pide perdón

Apresurado, siempre nervioso,
Algo temerario

Castellà

Ve caer los días
De este largo y triste calendario

Siempre se equivoca
Hierve la sangre cuando le traicionan,
En su interior no queda nada,
Ni sitio para el dolor

Ya se que nada le hace feliz
Ya se que cree que todo es un cuento
Que le contaron pa hacerle reír
Para después destrozar viejos sueños
Ya se que nada le hace sentir
Ya se que quiere romper el silencio
Gritarle a todos que quiere vivir
Tan solo el viento escucha sus lamentos

Busca una puerta,
Una salida, calma en la tormenta
Se hace preguntas,
A la deriva en un mar de dudas
Desquiciando su vida
Entierra besos, besos y alegrías
Mira, mira su corazón,
Ya se ha parado, jamás pedirá perdón.

Mundo enfermo

Se ha roto el sol
Se ha roto el mar
Ahora, ¿con quién vamos a jugar?
Mundo enfermo terminal.

Busco una flor
Que me enseñe su color
Dime, al menos, que regresarás
El día me ha tratado mal

La envidia rige el corazón
El poderoso engorda en su sillón
Y yo sudando solo en el colchón
Me arrancaste una ilusión.

Ojalá no salga el sol
Ojalá no salga el sol
Me ha contado la luna
Que ahora brilla de prestado,
Tiene el corazón contaminado.

Soy un zorro ¡ mátame!
Arráncame la piel y vístete.
El hombre en su camino hacia la evolución
Ha perdido la razón.

Castellà

Muriendo así

Mientes mientras besas;
Escupes a mi corazón.
No regalas promesas,
Nunca dices adiós.

Te fuiste en primavera,
Verano no sirvió
Para echar a tus fantasmas
De la habitación.
Maldigo aquel otoño
Que alguien me recordó
Que te debía una canción.

Se ha quedado a vivir

Castellà
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En mí la soledad;
No me apetece ni salir.
Me quedo por aquí
Pegado en el sofá
Que hoy pregunto otra vez por ti.
Muriendo así.

Invierno fue una guerra
Que el frío me ganó.
Dejé las llaves puestas
Pero nadie abrió.
Maldigo aquel febrero
Que alguien me recordó
Que te debía una canción.

Dicen que ahora eres feliz:
Tu casa, tu oficina,
Tu rutina, tu trajín.

Ni contigo ni sin ti

Esta noche lo voy a pasar muy bien
con tu cuerpo, ya no hay nada que perder
me estremezco cuando me miras así,
el deseo no me puede confundir
aun recuerdo el día que te conocí,
siempre supe que no eras buena para mí
mal asunto, tu ya estás dentro de mí,
tengo miedo de jugar y perder,
de jugar y perder

Ahora me estremezco
hoy te acercas, mañana te vas
algo me está diciendo
que no eres alguien de quien me pueda fiar

Un juguete en tus manos sólo soy.
hecho añicos por una mala mujer
no me importa, prefiero morir así,
tu veneno me hace facil elegir,
me hace facil elegir.

Ahora me estremezco
hoy te acercas, mañana te vas
algo me está diciendo
que no eres alguien de quien me pueda fiar

Castellà

No estoy

El manager me robó
El cien por cien de ilusión.
Solo él llegaba a fin de mes
Y, en cuanto pudo, abandonó.

El teléfono sonó.
Llamaba el que nunca llamó.
No está en venta mi canción.
Déjalo, tu tiempo terminó.
Y no estoy, no estoy.

Esa mujer que encontré
Con una nota dijo adiós.
Mil y una noches esperé y nunca llegó.

Castellà

Me quedé insultándole al reloj.

El teléfono sonó.
Aún recuerdo aquel perdón
Que pedía una canción
Para ti no queda inspiración.

Y no estoy, no estoy.

El periodista criticón,
El vecino que nunca saludó,
Los labios que dijeron no.
Se llenó el contestador
De amigos que no lo son.

Y no estoy, no estoy.
No estoy, no estoy.

Nunca mais

Amanece y en la ría
Todo es del mismo color.
Negro muerte va tiñendo
En esas frentes el sudor:
Desolación.

En el puerto las redes
Se han quedado sin labor.
Sin argumentos se ha quedado
En esos ojos la ilusión.

No me canso de soñar
Que, cuando salga el sol
La playa limpiará.
Y apago mi televisor
Que, de tanto dolor,
No para de llorar.

Nunca máis, nunca máis, nunca máis,
A marea canalla dos piratas da mar.

Y los viejos del lugar
Dicen que por aquí
Había pasado ya.
Dicen que hoy lloraba el mar
Lágrimas negras de soledad.

Castellà

Pa volar

Perdí noción de tiempo y de lugar,
Gané emoción, no me echaron del bar
Amaneció, nos ha pillado el sol
Con ganas de charlar.

Perdí visión y las llaves del portal,
Gané emoción, dijiste que vendrás.
Y bajo el sol no hay nada nuevo hoy
Recuerdos que enterrar bajo el mar.

Perdí el control con algo que fumar,
Gané sinceridad, no me gusta la austeridad
Suelen creer que tienen el poder
Los uniformes no me van, sientan mal

Y llegar a casa cuando sale el sol

Castellà
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Me dice que donde coño voy.
Le digo que no encuentro el portal
Y llegar a casa cuando sale el sol
Me dice que donde coño voy
Le digo que me deje en paz

Despertar, no hay nada en su lugar:
Busco un cajón, todo funciona mal
Anocheció, el teléfono sonó
Me arrastro a descolgar
Escucho la invitación
De los colegas pa volar

Pedazo de morón

Pedazo de morón,
he salido del bar
y el coche se me va.
Es que no veo nada,
para colmo estos de aquí me van a hacer soplar.
Señor agente: yo, yo no he bebido nada.
Señor agente: yo todavía puedo andar y privar.
¿Donde vivía yo? ¿donde tendré las llaves del sucio portal?

¿De quién será este coche?
¿dónde estará el mío?
¿mi chica dónde está?
Creo que la he cagado,
mañana dejo de privar.
Siempre termino igual: borracho, perdido, buscando el último bar.

Y cantar otra vez hasta que venga el sol
a chaparnos el bar,
a quitarme el morón.
Hoy la vuelvo a liar, mañana de bajón;
no me importa si duerme ella en mi habitación.

¿Anoche que pasó?,
no suelo ser así, vaya careto hoy.
Tengo que cantar y no encontré la voz por la habitación.
Después de una canción todo marcha otra vez.
Si te aburres ven, ¡quédate!.

Castellà

Pierdo verticalidad

Viernes, duerme el sol una noche más,
salgo a buscar un poco de emoción,
tal vez te encuentre hoy
busco unas colegas para pa beber,
a lo lejos les puedo ver
quiero algo que me haga sentir bien.

Caminar sin saber donde estás,
pierdo verticalidad
sale el sol, otra vez,
molestando un dia más

¿Problemas?, Son muchos,
pero hoy no me importará,
esta noche todo puede salir bien,
ya empecé a volar
me siento mejor
dentro de esta nube gris
de gente y sudor
pero quiero algo
que me haga sentir bien

Castellà

Caminar sin saber donde estás,
pierdo verticalidad
sale el sol, otra vez,
molestando un dia más

Son las seis, no te he vuelto a ver
pronto saldrá el sol
vuelvo a casa cantando una canción,
sin dinero en el pantalón
salió muy caro, he perdido un riñon
y algo que me callaré
pero aun asi no importa,
asi lo paso bien

Caminar sin saber donde estás,
pierdo verticalidad
sale el sol, otra vez,
molestando un dia más

por verte sonreir

Hace tiempo prometí escribirte una canción,
Como siempre, mal y tarde, la tienes aquí
Sabes bien, como soy, que no suelo mentir
Siempre que lo hice fue por verte sonreír

Llámame, te quiero escuchar
Ya lo ves, no siempre me va bien
Al cantar me duele el corazón
Y enloquezco cada noche
En cada actuación

Fui yo quien dijo no, y ahora en la misma mesa
Se me enfría el café mientras dices que te va bien
Tranquila, ya no volveré a llamar, no me volverás a ver
Esta vez me marcho para no volver

Y ahora cansado de mirar tu foto en la pared
Cansado de creer que todavía estás
He vuelto a recordar las tardes del café,
Las noches locas que siempre acaban bien
Y me he puesto a gritar estrellando el whisky en la pared
Por verte sonreír he vuelto yo a perder

Castellà

por verte sonreir

Hace tiempo prometí escribirte una canción,
Como siempre, mal y tarde, la tienes aquí
Sabes bien, como soy, que no suelo mentir
Siempre que lo hice fue por verte sonreír

Llámame, te quiero escuchar
Ya lo ves, no siempre me va bien
Al cantar me duele el corazón
Y enloquezco cada noche
En cada actuación

Fui yo quien dijo no, y ahora en la misma mesa
Se me enfría el café mientras dices que te va bien
Tranquila, ya no volveré a llamar, no me volverás a ver
Esta vez me marcho para no volver

Y ahora cansado de mirar tu foto en la pared
Cansado de creer que todavía estás
He vuelto a recordar las tardes del café,
Las noches locas que siempre acaban bien
Y me he puesto a gritar estrellando el whisky en la pared
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Por verte sonreír he vuelto yo a perder

Primavera del 87

Fue un día gris, alguien cayó,
Trajes con galones ahora vienen a por ti
Vaya vergüenza, maderos aquí
En un pueblo noble que sólo quiere vivir
Todos unidos para defender nuestros trabajos
O no habrá nada que comer
Corazones en vilo, se apaga tu ilusión
Silencio en las calles, Reinosa lloró
¡Corre, defiende tu pan!
Hoy te lo quieren quitar
¡Lucha por tu libertad!
La que tanto te enseñaron amar

Sangre de trabajadores cobrando una venganza
Un cuerpo está en la acera, la muerte la amenaza
Mientras ellos, en sus despachos, borrachos de poder
Se lavan las manos y ensucian la verdad
Hoy tu, once años después,
Son casi las seis, paso lento, vas a trabajar
La nieve casi no te deja ver la fábrica al pasar
Y aprietas los dientes porque sabes la verdad,
Sabes que tu amigo ya no está, ahora quien va a llorar,
Ahora quien va a llorar

Castellà

P´aquí p´allá

Con mis canciones paquí, con mis canciones pallá
Pasa deprisa la vida.
Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá,
Voy cerrando mis heridas.

Vivo más de noche que de día; sueño más despierto que dormido,
Bebo más de lo que debería,
Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida.

Un día vi que cantar era la forma ideal
De dar portazo a las dudas.
No me importó el ¿qué dirán?
Me importan los de verdad,
Los que comparten mis días
Pagué mis deudas con canciones
Y mis errores con despedidas
El corazón me pide vacaciones
Dice que no aguanta más mentiras

Si alguna vez tu me ves perdido sin sonreír,
No necesitare ayuda
Sólo la barra de un bar, toda la noche para mí
Y una ilusión por amiga
Vale más mi sueño que el dinero, puedo vivir de una alegría
De aquí pa allá colecciono recuerdos, tu cuéntame como es tu vida

Castellà

Sueños

En mis sueños puedo ser laberinto de pasiones,
desear y poseer, esconderme en mil rincones
puedo ser lágrima que cae de tus ojos ya cansados,
mensajero de poder, aire que besa tus labios

Ya no quiero salir para ver que tal te va

Castellà

quiero seguir soñando
quiero seguir aquí, no quiero despertar,
¿sin sueños pa´ que valgo?

Ya no quiero salir para ver que tal te va
quiero seguir soñando
quiero seguir aquí, no quiero despertar,
¿sin sueños pa´ que valgo?

En mis sueños pude ver como un dia me besabas,
de la cama yo caí agarrándome a la almohada
soñaré que tu estás aquí,
tu cuerpo sin ropa en mis sábanas,
tiemblo solo de pensar que despertaré mañana

No quiero salir para ver que tal te va
quiero seguir soñando
quiero seguir aquí, no quiero despertar,
¿sin sueños pa´ que valgo?

Ya no quiero salir para ver que tal te va
quiero seguir soñando
quiero seguir aquí, no quiero despertar,
¿sin sueños pa´ que valgo?

Sueños de papel

Te haré artista de verdad,
tu sólo has de cantar y aprende a sonreir.
Verás tu foto en la pared, dinero a tu merced.
Prepárate a vivir.... un sueño de papel.

Papel que el tiempo barrerá
Tan frágil como el de fumar.
Después, tus sueños donde irán.
¡Cómo marchita la verdad!

Se venden canciones,
se compra popularidad.
Trafican emociones
Para después televisar.
Y mi alma quiere llorar.

Te haré el héroe nacional
que se cuela de noche delante del sofá.
Serás un tipo original, te enseñaré a sentir;
lo que te haré cantar.
Todo para ti.

Y cada noche verás que en un colchón
de un cinco estrellas dormirás.
Por las mañanas sin voz despertarás,
abrazado a tu soledad.
Marioneta, que sola estás.

Te haré artista de verdad.
Tú solo has de cantar y aprende a sonreír,
aunque quieras llorar.

Castellà

Tan deprisa

Me cansé de hacer lo mismo día tras día
Me aburrí de tus besos y tus mentiras
Me olvidé la vida son cuatro días,
Tres gasté, y uno creo que te debía

He pasado de todos los que me han criticado
Te he dejao, a tu lado vivo condenao
Hoy pensé contar las estrellas del cielo,
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Me perdí, mañana empiezo de nuevo

Ya lo ves, ya no me queda nada que perder
Sin querer, voy consumiendo poco a poco
Todo lo que ves, lo ves, por ti

Decidí emborrachar mi corazón con tequila,
Si he parao, dime porqué voy tan deprisa
Hoy pensé echarle un pulso a la vida,
Ya lo ves, tengo toma la medida

Hoy rompí cada verso que te escribí
Maldecí todos los días que pasé junto a ti
Celebré con los colegas mi vida,
Me encontrao siempre en buena compañía

Ya lo ves, ya no me queda nada que perder
Sin querer, voy consumiendo poco a poco
Todo lo que ves, lo ves, por ti

Ya lo ves, ya no me queda nada que perder
Sin querer, voy consumiendo poco a poco
Todo lo que ves, lo ves, por ti

Dani t´estimo... ho sento, no hi puc fer més.

Trampas al sol

Llévame a los bares más oscuros.
Vamos a fumarnos la ciudad.
Vamos a bebernos tú y yo el mundo.
Vamos a esquivar la soledad.

Vamos a dormir en los portales,
allí donde nadie pueda entrar.
Cantaremos cuentos por las calles,
de esos que siempre terminan mal.

Hazle trampas al sol
y que no salga hoy
a joder nuestro mundo.
Dame un poco de calor
para este corazón
que va a buscarme abrigo.

Que no pasen las horas,
que nos pille la lluvia
cantando a las farolas.
Que nos lleven las olas,
que yo duerma contigo,
que tu no duermas sola.

Mañana no va a llegar...
Mañana no va a llegar...
Mañana no va a llegar...
Mañana no va a llegar...

Castellà

Trampas al Sol

DO               SOL           LAm
Llévame A Los bares más oscuros.
DO        SOL           LAm
Vamos a fumarnos la ciudad.
FA       SOL                 LAm
Vamos a bebernos tú y yo el mundo.
FA          SOL           LAm
Vamos a esquivar la soledad.
DO         SOL             LAm
Vamos a dormir en los portales,
DO         SOL               LAm
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Allí donde nadie pueda entrar.
FA         SOL                 LAm
Cantaremos cuentos por las calles,
FA             SOL            LAm
De esos que siempre terminan mal.
LAm             SOL
Hazle trampas al sol
                LAm
Y que no salga hoy
                   DO
A joder nuestro mundo.
LAm               SOL
Dame un poco de calor
             LAm
Para este corazón
                    DO
Que va buscando abrigo.
FA             SOL
Que no pasen las horas,
LAm            MIm
Que nos pille la lluvia
FA         SOL      MIm
Cantando a las farolas.
FA              SOL
Que nos lleven las olas,

LAm                MIm
Que yo duerma contigo,
FA         SOL       MIm
Que tú no duermas sola.
DO       SOL     LAm
Mañana no va a llegar…
Mañana no va a llegar…
Mañana no va a llegar…
DO       SOL       FA…
Mañana no va a llegar…

un rayito de sol

*

un rayito de sol para mi
un poco de aire pa´respirar
un tragito de wisky, o mejor
una boca para conversar.
¿que te pasa,
no te acuerdas de mi?
soy aquél colgao que
un día te hizo feliz

no te gusta mi vida, lo se
sabes que no me puedes cambiar
ya no aguantas que cante a la luna
y te has buscado un tipo de verdad,

¿que me pasa?
no consigo dormir,
preferia la guerra,
al invierno sin ti..
¿que te pasa,
no te acuerdas de mi?
soy aquél colgao que
un día te hizo feliz.

te has marchao,
he salido a pasear,
recorrí a solas
la ciudad,
ven mamá había
pensao que hoy
porfín puedo
ser feliz, si
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no estás aquí..

te has marchao,
y he salido a pasear
recorrí a solas
la ciudad,
ven mamá había
pensao que hoy
porfín puedo
ser feliz, si
no te vas de aquí..

si te vas de aquí
te has marchao
y he salido a pasear
recorrí
a solas la ciudad
ven mamá había pensao
que hoy podria ser feliz
si no estás aquí

te has marchao
y he salido ha pasear
recorrí,
a solas la ciudad
ven mamá había pensao
que hoy porfin puedo
ser feliz,
si no estás aquí

te has marchao
y he salido ha pasear
recorrí,
a solas la ciudad
ven mamá había pensao
que hoy porfin puedo
ser feliz,
si no estás aquí

te has marchao
y he salido ha pasear
recorrí,
a solas la ciudad
ven mamá había pensao
que hoy porfin puedo
ser feliz,
si te vas de aquí.

Versos para ti

Perdí noción de tiempo y de lugar,
Gané emoción, no me echaron del bar
Amaneció, nos ha pillado el sol
Con ganas de charlar.

Perdí visión y las llaves del portal,
Gané emoción, dijiste que vendrás.
Y bajo el sol no hay nada nuevo hoy
Recuerdos que enterrar bajo el mar.

Perdí el control con algo que fumar,
Gané sinceridad, no me gusta la austeridad
Suelen creer que tienen el poder
Los uniformes no me van, sientan mal

Y llegar a casa cuando sale el sol

Castellà

Me dice que donde coño voy.
Le digo que no encuentro el portal
Y llegar a casa cuando sale el sol
Me dice que donde coño voy
Le digo que me deje en paz

Despertar, no hay nada en su lugar:
Busco un cajón, todo funciona mal
Anocheció, el teléfono sonó
Me arrastro a descolgar
Escucho la invitación
De los colegas pa volar

Versos para ti

Siempre haciendo las maletas
Siempre durmiendo de pensión
Sigo viviendo con el rock & roll
Nada cambió.

Cuéntame: tú, ¿ qué tal?
Tu príncipe azul tarda demasiado en llegar
Y la vida se te va
¡mírala!

Aquí nada cambió.,
Viajo por ahí, a veces soy feliz,
Hice amigos en cada ciudad.
Si no puedo dormir, salgo a pasear.
Te vas y todo empieza a funcionar

En el trabajo ¿qué tal?
¿cómo es tu nueva ciudad?
Hoy me paré a pensar qué hubiera sido de mi
De haber aceptado tu oferta de vida ejemplar.

Sigo aquí, esquivo la soledad;
A veces me va bien, a veces va fatal
¿qué te puedo decir si lo mío es cantar?

Sigo cerrando todos los bares
Y me escondo en los portales
Ya no malgasto noches junto a ti
Ya no suelo hacer promesas
Que luego nunca acabo por cumplir
Ya no me quedan versos para ti.
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Vientos del Sur

Soy Mario, acabo de llegar,
no conozco a nadie en esta ciudad.
No sé dónde dormir,
me han dicho que aquí
está mi oportunidad.

Elena no sabe qué soñar,
alguien le prometió que en España
iba a alucinar.
Alucinó,
una barra americana es su prisión.

Vientos del sur, sueño europeo,
todos me llaman EXTRANJERO.
Vivo en el parque, duermo en el suelo,
todos me llaman EXTRANJERO.

(Apretando los dientes, miro al cielo)

Omar perdió su vida en el mar,
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su sueño se ahogó
entre Ceuta y Gibraltar.
El destino le falló,
él no quiso nacer donde nació.

La gossa sorda

Amèrica

How many banks? How many bombs?
How much more xuleria contra els pobles del món?
La via de l'imperi m'infecta la vista
Manhatan, Tel-Aviv,
Miami, Wall Street.

How manu banks? How many bombs?
Quanta arrogància absurda dels falcons neocon.
USA Attacks via satèl·lit.
I Osama assoma el cul
Osama-Obama-Bush.

L'Amèrica atòmic a punt d'explotar
un núvol de preguntes envaeix la ciutat
How many bans? How many bombs?

God bless America iee iee
God save America iee iee
God bless America

How many banks? How many bombs?
Aquell bomber piròmen disfressat de cowboy
cremava la pantalla aquell matí de setembre.
Teatre de la por, comença la funció

Quí va pagar? Qui va Callar?
Escolta Heavy Metal i dispara a matar
esmola el ganivet del Carnisser sionista
i vomita sobre el món mentides de colors.

L'Amèrica atòmica a punt d'explotar
un núvol de preguntes envaeix la ciutat
How many banks? How many Bombs?

God bless America iee iee
God save America iee iee
Que el vostre déu vos salve de la fúria de la plebe
de la nova Amèrika iee iee.

Català

Apocalipsi

Mires a les vores
i et preguntes en quin dels extrems.
Has de decidir-te
participes en aquest merder

Tens la teva herència,
pautes il·lustrades
guerres preventives
i conflictes de capella
que evidencien el
descrèpit d'occident

Apocalipsi
Udol de llops
Sentència de sectes
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que esmolen l'essència
del mite
I criden els cínics
que citen versícles
Alcorànics i bíblics

Literatura
feta dogma
Un poble elegit
una terra promesa
helicòpters apatxe
les bombes de fòsfor
la mort que té pressa.

Corrents de foc ens tornen a creuar
Deus de petroli, profetes de sang
Apocalipsi, genets de metall
Por, ignorància, racisme i mercat.

Disposats a debatir
si es possible aconseguir
allò que fins ara no han aconseguit.

Mentida i debat
moltes possibilitats
les enveges i les voluntats.

La tranquil·litat
que donen els diners.
La modernitat es com una gran boda.
globalització i
multiculturalitat
màscares de sal.

Apocalipsi
Udol de llops
Sentència de sectes
que es molen l'essència
del mite
I criden els cínics
que citen versicles
Alcorànics i bíblics

Literatura,
feta dogma
Presència divina
on els somnis d'esborren
i cauen les bombes
sobre Palestina
i les mares que ploren.

Corrents de foc ens tornen a creuar
Deus de petroli, profetes de sang
Apocalipsi, genets de metall
Por, ignorància, racisme i mercat.

Ball de Rojos

Mira, ja saps de què parle
De què va la historia
Dels Sants Innocents.
Eixirem a nit fosca
Quan cauen les bombes
Sobre Ramala, Faluja, Mazar e
Sharif.

No volem Kalashnikovs per ara
I esperem no voler-ne mai.
Ball de Rojos.

Sabem molt bé
que les bombes que ens cauen
són selectives, alienants, invisibles,
Frec a frec, entre el fum i la gent
Avui no portem dol
Avui sobreviurem.
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Si arribem fins al migdia
Assaltarem tots els palaus d’hivern.
Ball de Rojos.

Continua la partida
Controlant que no sagne la ferida,
Sabent que és més important en la
vida
tener un pueblo y una familia.
Hermano,
Tu que vives tan cercano,
La nostra sang és pura adrenalina,
Tot el que cau torna a alçar-se i
Camina.

Batiste Ceba

Encara no ha eixit el sol o allà va Batiste Ceba;
Dos cassalles dins del cos l’aixada al coll camí de l’horta,
Però avui tot es diferent se’n adonava Batiste Ceba,
Les pales de l’ajuntament li estàn destrossant la terra.

Se’n recorda el ti Batiste de quant era xicotet
Que son pare li ensenyava a laurar bé
De cada dia d’estiu cremant-li el sol al llom
De com li han fet patir sempre eixos cabrons.

Volen fer una carretera i li tombaren sa casa,
L’alqueria més bonica de tota la comarca,
Ja no beurà aigua del pou ni podrà collir tomaques,
Li estàn furtant la vida els fills dels camises blaves.

Se’n recorda el ti Batiste de quant era xicotet
Que son pare li ensenyava a laurar bé
De cada dia d’estiu cremant-li el sol al llom
De com li han fet patir sempre eixos cabrons.

Encara no sòn deu, i el sol ja crema
Encara no sòn deu, i el sol ja crema

El meu xiquet es l’amo
Del corral i del carrer
De la figuera i la parra
De la flor del tarojer.
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Batiste Ceba (Vigila)

Encara no ha eixit el sol i allà va Batiste Ceba;
Dos cassalles dins del cos l’aixada al coll camí de l’horta,
Avui tot es diferent se n´adonat Batiste Ceba,
Excavadores i ciment li estan destrossant la terra.

Recorda el tio Batiste de quant era xicotet
Que son pare li ensenyava a llaurar bé
De cada dia d’estiu cremant-li el Sol al llom
De com l´han fet patir sempre eixos cabrons.

Volen fer una carretera i li tombaran sa casa,
L’alqueria més bonica de tota la comarca,
Ja no beurà aigua del pou ni podrà collir tomaques,
Li estan furtant la vida els fills dels camises blaves.

Recorda el tio Batiste de quant era xicotet
Que son pare li ensenyava a llaurar bé
De cada dia d’estiu cremant-li el sol al llom
De com l´han fet patir sempre eixos cabrons.

Encara no són deu, i el Sol ja crema
Encara no són deu, i el Sol ja crema
El Sol ja crema, encara no són deu
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i el Sol ja crema i encara no són deu
i el Sol ja crema, crema (x2)

El meu xiquet es l’amo
Del corral i del carrer
De la figuera i la parra
De la flor del taronger.

Lalalalala Batiste, lalalalala
Lalalalala Batiste, lalalalala
Lalalalala Batiste, lalalalala
Lalalalala Batiste, lalalalala
Lalalalala Batiste, lalalalala
Lalalalala Batiste, lalalalala
(...)

Borinot

BORINOT

Gira´t mira el borinot com balla
mira, mira com va.
Gira´t mira el borinot treballa
de huit a set.
Gira´t mira la xiqueta com balla
mira, mira com va.
I tocant a la frontera espera
camí tallat.

Demà serà divendres i tornaràs a perdre´t
metamorfosi amb mitja dosi, quant veus:

Damunt d´aquella calma una ferida latent,
que la vida se tòblida si no prens al carrer
escopint a la rutina controlada pels murs
per la victòria dels teus ulls.

Gira´t mira el borinot com balla
Mira, mira com va.
Gira´t mira el borinot treballa
de huit a set.
Gira´t sent la fota olor de festa
om t´obliga a seguir,
i a cada glop se t´obri una finestra
odi infinit.

Set del mati dissabte, puta ressaca i a currar.
Menys de vuit-centes l´hora, la mala llet et
puja al cap,
a un pas de la derrota resistirem amb força,
imprescindible actitud lliure, quan veus.

Damunt d´aquesta calma una ferida latent,
que la vida se t´oblida si no prens el carrer
escopint a la rutina controlada pels murs
per la victòria dels teus ulls.

Tira la pedra i no amagues la mà,
corre amb nosaltres i no pares de ballar.
Escolta els teus somnis marca el su compàs
no et fa falta ningú per a fer-los realitat.
Poc importa si no eres el que esperem de tu
al final del trajecte el furat seràs tu,
volen fer-te creure que el futur està escrit,
trobaràs la manera de canviar el destí.
Quan veus:

Damunt d´aquesta calma una ferida latent,
que la vida se t´oblida si no prens el carrer
escopint a la rutina controlada pels murs
per la victòria dels teus ulls.
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Brut sangonera

I aixi queda la muntanya urbanitzada,
que bonica i coenta.
Trista estampa violenta.
Verge desvirgada a base de pistola,
que tanca les cames i la seua veu tremola,
que tanca les cames i les seues dents esmola.

Però tu tranquil que si no tremola
podrem continuan xuplan-la.
Però tu tranquil  que si no tremola
podrem continuan xuplan-la.

Eres un brut sangonera, solta la nostra terra.
Eres un brut sangonera, solta la nostra terra.

Caparra puta, em xuples com una puta,
em fas picor com una puça.
Ets un paràsit que destroces les neurones
que arriben a nosatres en forma d´imatges blaves,
que ens ensenyen les batalles que vosatres feu amagades.

Però tu tranquil que el sac preparat
el podràs omplir de seguida.
Paradís d´asfalt, teler i esquisit.
Poble indefens sense eixida.

Eres un brut sangonera, solta la nostra terra.
Eres un brut sangonera, solta la nostra terra.

Brut sangonera.
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Cada dia

Un amic és malferit a la vora d’un carrer
Una bala de goma ha trencat el seu turmell.
Han vingut per vingut per dir-li que ja ho tens bé
Que tot ho són les urnes i a partir d’ací
Ja no tens drets.

Cada dia, cada dia tena ahí la policia
servents emmurallats del règim
que rebenten a porrades les immences minories
I cada dia, cada dia.

Cada dia, cada dia tens ahí la policía
refrescant la memòria de la pseudodemocràcia,
l’urna de cristall i la mentida,
sang sobre la sang sobre la minoria.

Anem cap a comissaria i veuràs quina alegria,
Encara que tu no vulgues.
Anem t’ensenyarem a respectar la majoria i veuràs,
Veuràs com cada dia.

Cada dia, cada dia tena ahí la policia
servents emmurallats del règim
que no gasten les paraules i es preparen pels nous dies
buscant les estratègies, esborrant-te dia a dia.
Trencant la convivència
utilitzant si cal armes de foc.

Barcelona, Goteborg i ciutats de tot el món
capten la freqüència antiglobalització
Gènova no oblida policia assassina
i des de Pego ben fort:

Continuem lluitant contra tota repressió
Canalització positiva de la ràbia
els ulls ben oberts i el cabet a la faena
que es crema el consens es crema,
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i es crema el consens.

Continuem lluitant...

Cada Dia (Vigila)

Un amic és malferit a la vora d’un carrer
Una bala de goma ha trencat el seu turmell.
Hem vingut per dir-li que ja ho tens bé
Que tot ho són les urnes i a partir d’ací
Ja no tens drets.

Cada dia, cada dia tens ahí la policia
servents emmurallats de un règim
que rebenten a porrades les immenses minories
Cada dia, cada dia, cada dia, cada dia.

Cada dia, cada dia tens ahí la policía
refrescant la memòria de la pseudodemocràcia,
l’urna de cristall i la mentida,
sang sobre la sang sobre la minoria.

Anem cap a comissaria i voràs quina alegria,
Encara que tu no vulgues.
Anem t’ensenyarem a respectar la majoria i voràs,
Voràs com cada dia.

Cada dia, cada dia tens ahí la policia
servents emmurallats de un règim
que no gasten les paraules i es preparen tots dies
buscant les estratègies, esborrant-te dia a dia.
Trencant la convivència
utilitzant si cal armes de foc.

Barcelona, Gotebörg i ciutats de tot el món
capten la freqüència antiglobalització
Gènova no oblida policia assassina
des de Pego ben fort:

Continuem lluitant contra tota repressió (x4)

Canalització positiva de la ràbia
els ulls ben oberts i el cabet a la faena
i es crema el consens es crema,
es crema el consens, es crema,
el consens es crema  es crema
i es crema el consens

Continuem lluitant contra tota repressió (x2)
Continuem lluitant
Continuem lluitant...
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Camals Mullats

camals mullats...

5 de la matinada no esperava que acabarem pels carrers de ciutat vella tu davant i jo
darrere
Valencia banyada, camals mullats, valencia banyada
pel carrer de cavallers dalt d´una bicicleta vella recorriem la distancia i jo guardava
l´equilibri fregan-te amb les galtes l´esquena

camals mullats.. fregan-te l´esquena

carrer de la pau, parterre i glorieta, semafors de jutjats, frenada en sec i els dos a terra,
somrius i et bese a la dreta govern militar, hi ha un tio amb metralleta que ens mira molt
mal
ja saps que pasa

t´estime t´estimu t´estim...
t´estime t´estimu t´estim...
t´estime t´estimu t´estim...
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poetes de la nit que fan que parlen les parets a la valencia de blanquita i estelles
i em fet musica metrica satira per cambiar els teus desitjos per matar els teus silencis
finestres i balcons que no esperen de nit a la valencia de la falla de basset
i a cada barri se sent rebombori unim les nostres forçes come together everybody

retrobar l´espurna a l´altra cara de la lluna amb els veins del cabanyal i les veines de
portades de la punta d´espurna.. l´altra cara de la lluna!

I obrirem una altra porta evidenciant la mentida.. t´estime t´estimu t´estim
Jo vull veure una valencia on els carrers son de plata.. t´estime t´estimu t´estim
Jo soc pacient i per aixo em quedare fins que caiguen.. t´estime t´estimu t´estim
I em obert totes les ments i els portons de les cases..

Murs, de la patro polisont de carbo les linees del metro la nostra preso
psss spray i les parets de colors qui observa als mossos vol un salvador
a la city li es igual per on surti el sol sap que si aixeco el cap nomes hi veig pols
el barri somriu perque no estem sols parem els seus pals exemple som molts
pero cadascu en va al seu entorn xarxa de finites dinamitant els ciments del mon

joventut i experiencia referents potents desde sants fins a valencia!

I obrirem una altra porta evidenciant la mentida.. t´estime t´estimu t´estim
Jo vull veure una valencia on els carrers son de plata.. t´estime t´estimu t´estim
Jo soc pacient i per aixo em quedare fins que caiguen.. t´estime t´estimu t´estim
I em obert totes les ments i els portons de les cases..

No hi ha tanta diferencia a la ciutat de barrots de ferro barna sants valencia, porten les
seues credencials, la gossa sorda, pirat´s sound sistema

no sentiu la olor a podrit de traicio dies de mort i violencia o esque algu a dit el nom de
valencia? El aire barretja de fem i soroll si som a terra la mort, la mort al mij dels pobres

I obrirem una altra porta evidenciant la mentira.. t´estime t´estimu t´estim
Jo vull veure una valencia on els carrers son de plata.. t´estime t´estimu t´estim
Jo soc pacient i per aixo em quedare fins que caiguen.. t´estime t´estimu t´estim
I em obert totes les ments i els portons de les cases..

5 de la matinada no esperava que acabarem pels carrers de ciutat vella.. camals mullats

Camals mullats

Cinc de la matinada no esperava que acabarem pels carrers de ciutat vella tu davant i jo
darrere
Valencia banyada, Camals mullats, Valencia banyada

Pel carrer de cavallers dalt de una bicicleta vella recorriem la distancia i guardava l
equilibri
fregan-te amb les galtes l esquena, camals mullats, fregan-te l esquena

Carrer de la pau, parterre, glorieta, semafor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra
somrius i et bese a la dreta govern militar hi ha un tio en metralleta que ens mira molt mal,
ja saps que passa

Testime, testimu, testim
Testime, testimu, testim
Testime, testimu, testim

Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la valencia de blanquita i estelles i hem fet
musica metrica satira, per canviar els teus desitjos per matar els teus silencis, finestres
balcons que no esperen benet a la valencia de la falli i de basset i a cada barri se sent
rebombori unim les nostres forces com to get all every body he retrobat l espurna laltra
cara de la lluna amb els veins del cabanyal i les veines de portades de la bunda lespurna
laltra cara de la lluna

I obrirem una altra porta evidenciant la mentida
Testime, testimu, testim
Jo tinc en ment una valencia on els carrers son de plata
Testime, testimu, testim
Jo soc pacient i per això reiterare fins que caiguen
Testime, testimu, testim
Ja hem obert totes les ments i els portons de les cases

Murs de la metropoli son de carbó
les linies del metro la nostra presó
spray i les parets de colors
qui observa els mossos bon observador
a la city li es igual per on surti el sol
sap que si aixeco el cap nomes hi veig pols
el barri somriu perque no estem sols
parem els seus pals, exemples sonmolts
pero cadascu amb el seu entorn
xarxa dafinitats dinamitant els ciments del món
joventut i experiencia
referents potents desde sants fins a valència

I obrirem una altra porta evidenciant la mentida
Testime, testimu, testim
Jo tinc en ment una valencia on els carrers son de plata
Testime, testimu, testim
Jo soc pacient i per això reiterare fins que caiguen
Testime, testimu, testim
Ja hem obert totes les ments i els portons de les cases

No hi ha tanta diferencia
la ciutat te barrots de ferro
Barna,Sants València
porten les seves credencials
La Gossa Sorda Pirats Sound Sistema

Heu sentit lolor a podrit
de traicio bellesa morta i violencia
o es que algu a dit el nom de valencia
en laire barreja de fem i salobre
i sota terra la mort,
la mort al metro dels pobres

I obrirem una altra porta evidenciant la mentida
Testime, testimu, testim
Jo tinc en ment una valencia on els carrers son de plata
Testime, testimu, testim
Jo soc pacient i per això reiterare fins que caiguen
Testime, testimu, testim
Ja hem obert totes les ments i els portons de les cases

I obrirem una altra porta evidenciant la mentida
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Testime, testimu, testim
Jo tinc en ment una valencia on els carrers son de plata
Testime, testimu, testim
Jo soc pacient i per això reiterare fins que caiguen
Testime, testimu, testim
Ja hem obert totes les ments i els portons de les cases

Cinc de la matinada no esperava que acabarem pels carrers de ciutat vella camals mullats

Camals mullats

Tota la cançó és igual:

  Si M, re m, sol m, Fa M;

No té més!

LLetra:

  Cinc de la matinada no esperava que acabarem pels carrers de ciutat vella tu davant i jo
darrere
  València banyada, Camals mullats, València banyada

  Pel carrer de Cavallers dalt de una bicicleta vella recorríem la distància i guardava
l'equilibri
  fregant-te amb les galtes l'esquena, camals mullats, fregant-te l'esquena

  Carrer de la Pau, Parterre, Glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra
somrius i et bese
  a la dreta govern militar hi ha un tio en metralleta que ens mira molt mal, ja saps que
passa

  T'estime, t'estimo, t'estim
  T'estime, t'estimo, t'estim
  T'estime, t'estimo, t'estim

  Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València de Blanquita i Estellés
  i hem fet música mètrica sàtira, per canviar els teus desitjos per matar els teus silencis,
  finestres balcons que no esperen benet a la València de la FAI i de Basset
  i a cada barri se sent rebombori unim les nostres forces come together every body
  he retrobat l'espurna l'altra cara de la lluna amb els veïns del Cabanyal i les veïnes
deportades de la Punta
  l'espurna l'altra cara de la lluna

  I obrirem una altra porta evidenciant la mentida
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Jo tinc en ment una València on els carrers son de plata
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Jo soc pacient i per això reiteraré fins que caiguen
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Ja hem obert totes les ments i els portons de les cases

  Murs de la metròpoli son de carbó
  les línies del metro la nostra presó
  spray i les parets de colors
  qui observa els mossos bon observador
  a la city li es igual per on surti el sol
  sap que si aixeco el cap nomes hi veig pols
  el barri somriu perquè no estem sols
  parem els seus pals, exemples són molts
  però cadascú amb el seu entorn
  xarxa d'afinitats dinamitant els ciments del món
  joventut i experiència
  referents potents des de Sants fins a València

  I obrirem una altra porta evidenciant la mentida
  T'estime, t'estimo, t'estim
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  Jo tinc en ment una València on els carrers son de plata
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Jo soc pacient i per això reiteraré fins que caiguen
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Ja hem obert totes les ments i els portons de les cases

  No hi ha tanta diferencia
  la ciutat te barrots de ferro
  Barna, Sants València
  porten les seves credencials
  La Gossa Sorda,  Pirat's Sound Sistema

  Heu sentit l'olor a podrit
  de traïció bellesa morta i violència
  o és que algú a dit el nom de València
  en l'aire barreja de fem i salobre
  i sota terra la mort,
  la mort al metro dels pobres

  I obrirem una altra porta evidenciant la mentida
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Jo tinc en ment una València on els carrers son de plata
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Jo soc pacient i per això reiteraré fins que caiguen
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Ja hem obert totes les ments i els portons de les cases

  I obrirem una altra porta evidenciant la mentida
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Jo tinc en ment una València on els carrers son de plata
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Jo soc pacient i per això reiteraré fins que caiguen
  T'estime, t'estimo, t'estim
  Ja hem obert totes les ments i els portons de les cases

  Cinc de la matinada no esperava que acabarem pels carrers de ciutat vella camals
mullats

Carnestoltes

La nit de Carnestoltes el desig camina
sense disfressa, el sol no te pressa en eixir
i la lluna menja esclata-sangs màgics per no dormir
...i les veus no callen.

Carnestoltes moltes voltes, la carn vol carn
que no s´acabe la nit sense tornar-te a llepar!

La nit del Carnestoltes no tenen amo els carrers
del meu poble, ni alcalde ni Guardia Civil
i les veus no callen i els carrers s´encenen tota la nit.
...i les veus no callen.

Totes les bruixes ballen llibertines dins al meu cap
i encara t´estime quan les despulle excitat.
La carassa que distrassa la pena en vida
la mentifda, la fugida.
Una nit és una nit beuràs mil gots d´oblit i alegries.
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Carnestoltes (Vigila)

La nit de Carnestoltes el desig camina
sense disfressa, el Sol no té pressa en eixir
i la lluna menja esclata-sangs màgics per no dormir
per no dormir no no no no per no dormir
i les veus no callen, les veus no callen,
les veus no callen, no callen

Carnestoltes moltes voltes, la carn vol carn
que no s´acabe la nit sense tornar-te a llepar!
que no s´acabe la nit sense tornar-te a llepar!

La nit del Carnestoltes no tenen amo els carrers
del meu poble, ni alcalde ni Guardia Civil
i les veus no callen i els carrers s´encenen tota la nit
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tota la nit, si si si si, tota la nit
i les veus no callen, les veus no callen,
les veus no callen, no callen, no!

Totes les bruixes ballen, llibertines al meu cap
i encara t´estime quan les despulle excitat.
La carassa que distrassa la pena en vida
la mentida, la fugida.
Que una nit és una nit beuràs mil gots d´oblit i alegries.

La nit de Carnestoltes el desig camina
sense disfressa, el Sol no te pressa en eixir
i la lluna menja esclata-sangs màgics per no dormir
per no dormir no no no no per no dormir
i les veus no callen, les veus no callen,
les veus no callen, no callen

Carnestoltes moltes voltes, la carn vol carn
Carnestoltes moltes voltes, la carn vol carn
que no s´acabe la nit sense tornar-te a llepar!
que no s´acabe la nit sense llepar-te!

Colpeja fort

COLPEJA FORT

Un vell puja una senda del poble a la muntanya,
i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga,
respira fort i torna cap a casa.
Ja no queden raboses ni llops,
ni esclatasangs, ni margallons,
ni figueres de pala, ni una trista sargantana.

Un vell puja una senda del poble a la muntanya
i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga,
respira fort i torna cap a casa.
Ja no veu enamorats pels racons,
ni sibarites del cannabis tampoc,
ara estan fent hores extra per pagar-se la hipoteca.

Ja fa temps que no plou,
els caragols ja no pasturen,
i ara que hem de sobreviure
som imprevisibles,
colpeja fort.

Un vell puja una senda trencada i derruïda
i com més camina més renega de la vida,
i blasfema i se´n recorda de la guerra.
Pels camins de pols xeringues i preguntes,
els barrancs es trenquen i els ullals desapareixen
i els marges ploren, les pedres ploren.

Tots els pous s´han farcit de sal
i els diners han canviat de mans
i els marges ploren i els fills se´n van del poble.

ho hem gastat tot en la sembra
i ara no podem regar,
i ara que hem de sobreviure
som imprevisibles,
colpeja fort.

Ens mantindrem fidels a aquest poble,
ens mantindrem sempre fidels
al nostre poble.

Garbell del temps
parany a la memòria.
El timó no borta
el desert s´acosta
Colpeja fort companya
Colpeja.

Català

Colpeja fort

Intro: Sim-Mim-Fa#-Sim

Sim-Mim-Fa#-Sim

Un vell puja una senda del poble a la muntanya,
i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga,
respira fort i torna cap a casa.
Ja no queden raboses ni llops,
ni esclatasangs, ni margallons,
ni figueres de pala, ni una trista sargantana.
Un vell puja una senda del poble a la muntanya
i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga,
respira fort i torna cap a casa.
Ja no veu enamorats pels racons,
ni sibarites del cannabis tampoc,
ara estan fent hores extra per pagar-se la hipoteca.

La-Sim

Ja fa temps que no plou,
els caragols ja no pasturen,
i ara que hem de sobreviure
                  Mim
som imprevisibles,
Fa#-Sim
colpeja fort.

En la part de la dolçaina Mim-Sim-Fa#-Mim

Sim-Mim-Fa#-Sim

Un vell puja una senda trencada i derruïda
i com més camina més renega de la vida,
i blasfema i se´n recorda de la guerra.
Pels camins de pols xeringues i preguntes,
els barrancs es trenquen i els ullals desapareixen
i els marges ploren, les pedres ploren.

Tots els pous s´han farcit de sal
i els diners han canviat de mans
i els marges ploren i els fills se´n van del poble.

La-Sim
ho hem gastat tot en la sembra
i ara no podem regar,
i ara que hem de sobreviure
                   Mim
som imprevisibles,
Fa#-Sim
colpeja fort.

Re-Sim
Ens mantindrem fidels a aquest poble,
ens mantindrem sempre fidels
al nostre poble.

La-Acord a l´aire

Garbell del temps
parany a la memòria.
El timó no borta
el desert s´acosta
Colpeja fort companya
Colpeja.

Sempre que toque la dolçaina és Mim-Sim-Fa#-Sim
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De Matinada

Música de verbena de borratxera
d'Assemblea Jove i de festa major
per plantar la foguera amb lluna plena
i botar-los foc a tots els postres malsons

Dóna-li a un amic qualsevol cosa que estimes
si és igual que tu no haureu de patir per res.
La vida et dóna coses i tu les vas rebent,
no oblides mai qui eres i tot anirà bé

Per donar dolçor a la nostra amargor
I la nostra ràbia pintar-la de colors

De matinada
Fins que ens mossegue el sol

Donant allò que es pot donar,
açò no és el ball final.
Obrint un nou accés
als vells camins que ningú ha xafat

Música per estimar
per desfer-nos dels bossals,
mossega, mossega.
Ningú no podrà parar tota aquesta voluntat
d'evadir la pena

Trencarem la gàbia.
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Diuen

Diuen que som el dimoni
La bestia negra de l’ordre
El paradigma de l’odi
La fera immunda i ferotge
Que trenca el consens i el tedi
De la seua bassa d’oli,
Dins del sistema modèlic
Som la taca de petroli.

I nosaltres orgullosos i somrients
Rebem els colps i assumim el nostre paper.
Estar en el punt de mira dels putrefactes
Ens fa saber que no anem errats dels trets.

Que diguen el que vullguen que estem ben vius,
No espereu flors quan ens heu venut verí
Que diguen el que vullguen que estem ben vius,
I aquesta és la llet que tenim.

Des de les seus poltrones
Diuen que trenquem l’essència,
No sé de quina una i grande
Libre i maleïda pàtria.
Nosaltres de peus a terra
Volem la vida mes vida,
Si cal serem el be negre
Contra la blanca mentida.

I continuem orgullosos i somrients
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Amb humilitat
Repartint color pel carrer.
Sorpresos i perplexes per saber
Que amb cançonetes
Fem maldecaps al poder.

Que diguen el que vullguen que estem ben vius,
No espereu flors quan ens heu venut verí
Que diguen el que vullguen que estem ben vius,
I aquesta és la llet que tenim.

Va! Que berenem mona,
I trau suc del celler!
Que aquesta gent no ens interessa
Per res! Per res!

Va! Que berenem mona,
I trau suc del celler,
No és difícil d’entendre
Si ens escolteu
Desperta!
Es destapa la trama…
Desperta!
No hi ha ningun misteri

Va! Que berenarem mona,
I trau suc del celler!
Que aquesta gent no ens interessa
Per res! Per res!

I encara que tu cregues que si,
No hi ha dubtes valent,
No es difícil d’entendre.

Que diguen el que vullguen que estem ben vius,
No espereu flors quan ens heu venut verí
Que diguen el que vullguen que estem ben vius,
I aquesta és la llet que tenim.

El dia que tot rebente

Llauradors de la desil·lusió
jubilats i sense fer soroll
becàries de l'angoixa
cambrers de la misèria
opositant a l'eternitat

Funcionaris de la depressió
immigrats de la desesperació
alumnes del sistema
obrant al precipici
aturats en l'adversitat

Oficials de mil euros al mes
aprenents  sense papers
prostitutes sense vida
músics en silenci
esclaves del patriarcat

I el dia que tot rebente
no m'espereu al tall,
no aniré a treballar,
estarem segant cadenes.

Mariners sense mar ni port
autònoms i amb l'aigua al coll
proletaris que no esmorzen
llogats a subcontracta
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acomiadats del benestar

Repartidors de decepcions
preses  de la repressió
collidors de bastonades
artistes sense públic
secretàries sense fumar.

I el dia que tot rebente
no m'espereu al tall,
no aniré a treballar,
estarem segant cadenes.

Fes-ho bé
i premedita-ho amb antelació,
adaptat a la norma
que aquest sistema imposa

Ei, jo que tinc?
ei, tu que tens?
La boca, la boca plena de dents.

Ell somriu
i balla tango amb la hipoteca avui,
adaptat a la norma
que aquest sistema imposa

Ei, jo que tinc?
ei, tu que tens?
la boca, la boca plena de dents.

Vindran les séquies plenes,
plouran idees, farem saó
i plouran pedres,
moltes pedres

encendre la ciutat

¡¡¡ COMPTE, EL GRUP ES DIU la madam!!!

ENCENDRE LA CIUTAT - LA MADAM

Que fas aquí a sobre el llit,
canviant canals mig adormit.
Serà que no hi ha més que fer,
que cremar temps com qui crema paper.

Fatalitat o bé destí
incapacitat per decidir
Serà com t´ho facis venir
per anar algun lloc deixa d´estar aquí.

Només és cosa de dos o tres,
encendre la ciutat
i no deixar-ne res.
Serà que és díficil o
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potser és perillós,
però algo has de fer i
no només passejar el gos.

Mou les cames, mou el cul.
Pinta un retrat, fés un conjunt.
Posa una bomba al Liceu
o ves-te´n fins a Monserrat a peu.

Només és cosa de dos o tres,
encendre la ciutat
i no deixar-ne res.
Serà que és difícil o
potser és perillós,
però algo has de fer i
no només passejar el gos.

Les coses passen al carrer,
i algú t´està buscant també.
I és cosa d´ajuntar-se amb
el pitjor de cada casa.
I ja està bé...
I ja està bé...

Entre canuts

Un rellotge eclipsat que no marca les hores
i una barba marcada per hores de llum.
Pujarem als terrats a fer akelarres
i parir entre canuts poemes com escuts.

Renovar conviccions i  afrontar un nou setge,
com a defensa primera ambició de crear.
Atacar l'atacant amb les armes més velles
i parir  entre canuts poemes com escuts.

A la batalla
A la batalla

Escopir als cretins de la closca pelada
i a la primera calada fer-los recular.
Dibuixar entre tots un altre cal·ligrama,
ressorgir de la trinxera, soterrar-los dins del mar

Retindré a la pupil·la les nostres batalles
disciplina i cassalla, sagetes de fum.
Mentre queda actitud no s'apaguen les brases
per parir entre canuts poemes com escuts

A la batalla
A la batalla
This is my world
This is my only real world
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Estàs fotut

Estàs fotut, estàs fotut
quant camines pel carrer i no veus a ningú.
Estàs fotut, estàs fotut
quant et falta paper per a fer-te un canut.
Estàs fotut, estàs fotut
que no vols donar-te compte del que passa pel món.
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Estàs fotut, estàs fotut
que no escoltes Gossa sorda, que no vols revolució.

Què passa amb les paraules? Què passa amb l’amor?
I si som tant solidaris, què passa al tercer món?
T’has quedat sense memòria has perdut la dignitat
I ara vagues per la vida rebotant de bar en bar.
Què passa amb les creus la gamada i la de péu.
Si son massa anys d’història fotent per tot arreu,
i estàs fotut.

1492 ”massacre” indígena.
1707 Xàtiva cremada.
Continua la “massacre” i el més dèbil morirà,
La utopia de ser home i el llegat de ser animal.

Sempre esperant un present que no aplega,
sempre oblidant un passat negligent,
sempre somiant despert,
despert.

Estàs Fotut (Vigila)

Estàs fotut, estàs fotut
quant camines pel carrer i no veus a ningú.
Estàs fotut, estàs fotut
quant et falta paper per a fer-te un canut.
Estàs fotut, t´han fotut
que no vols donar-te compte del que passa pel món.
Estàs fotut, t´han fotut
que no escoltes Gossa sorda, que no vols revolució.

Què passa amb les paraules? Què passa amb l’amor?
I si som tant solidaris, què passa al tercer món?
T’has quedat sense memòria has perdut la dignitat
I ara vagues per la vida rebotant de bar en bar.
Què passa amb les creus la gamada i la de Déu.
Si són massa anys d’història fotent per tot arreu,
massa anys d’història fotent per tot arreu
massa anys d’història fotent per tot arreu
Són massa anys d’història fotent per tot arreu
i estàs fotut, fotut
Són massa anys d’història fotent per tot arreu
i estàs fotut, i estàs fotut
Són massa anys d’història fotent per tot arreu
i estàs fotut, fotut

1492 massacre indígena.
1707 Xàtiva cremada.
Continua la massacre i el més dèbil morirà,
La utopia de ser home i el llegat de ser animal.

Sempre esperant un present que no aplega,
sempre oblidant un passat negligent,
sempre somniant despert,despert
sempre somniant despert!

Català

Farem saó

El tio Pep, els quintos d´Alzira, i els guerrers de Moixent,
el rat penat, el moro Mussa, el tio Canya, i Rosario la carnissera de La Xara,
la dama d´Elx, la delicâ de Gandia, i el Micalet de la Seu
la Panderola, les xicones de Xixona, Ramonet i uns amics de Barcelona
Tirants i Carmesines, gegants del Romaní i ara va de bo,
baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!

El Mascarat, un ciclista de Pego i el ninot indultat,
Tombatossals, Arrancapins, Batiste Ceba, Maria Rosa i la xata merenguera

Català

l´home del sac, la fera ferotge, i els enfarinats,
Tirisiti, el penjat sense fetge i Amparito la filla del metge,
Ovidis i Tereses, dimonis fumadors

I ara va de bo, baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó

I és que estic fart de sentir-te,
retòrica, estètica, per damunt de la mentida sols està la veritat
retòrica, estètica, i és que depén de qui la diga la façana va canviant
rebenta la mentida quan hi ha possibilitats
l´home del sac va carregat de mala llet
La façana, la façana, la façana va canviant
retòrica, estètica, per damunt de la mentida sols està la veritat
retòrica, estètica, i és que depén de qui la diga serà puta o capellà

I ara va de bo, baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó!

Farem saó

Aüia!

El tio Pep, els quintos d´Alzira, i els guerrers de Moixent,
el rat penat, el moro Mussa, el tio Canya, i Rosario la carnissera de La Xara,
la dama d´Elx, la delicà de Gandia, i el Micalet de la Seu
la Panderola, les xicones de Xixona, Ramonet i uns amics de Barcelona
Tirants i Carmesines, gegants del Romaní i ara va de bo,
baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!

El Mascarat, un ciclista de Pego i el ninot indultat,
Tombatossals, Arrancapins, Batiste Ceba, Maria Rosa i la xata merenguera
l´home del sac, la fera ferotge, i els enfarinats,
Tirisiti, el penjat sense fetge i Amparito la filla del metge,
Ovidis i Tereses, dimonis fumadors

I ara va de bo, baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó

I és que estic fart de sentir-te,
retòrica, estètica, per damunt de la mentida sols està la veritat
retòrica, estètica, i és que depén de qui la diga la façana va canviant
rebenta la mentida quan hi ha possibilitats
l´home del sac va carregat de mala llet
La façana, la façana, la façana va canviant
retòrica, estètica, per damunt de la mentida sols està la veritat
retòrica, estètica, i és que depén de qui la diga serà puta o capellà

I ara va de bo, baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó!
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Farem saó

Aüia!

El tio Pep, els quintos d´Alzira, i els guerrers de Moixent,
el rat penat, el moro Mussa, el tio Canya, i Rosario la carnissera de La Xara,
la dama d´Elx, la delicâ de Gandia, i el Micalet de la Seu
la Panderola, les xicones de Xixona, Ramonet i uns amics de Barcelona
Tirants i Carmesines, gegants del Romaní i ara va de bo,
baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!

El Mascarat, un ciclista de Pego i el ninot indultat,
Tombatossals, Arrancapins, Batiste Ceba, Maria Rosa i la xata merenguera
l´home del sac, la fera ferotge, i els enfarinats,
Tirisiti, el penjat sense fetge i Amparito la filla del metge,
Ovidis i Tereses, dimonis fumadors

I ara va de bo, baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó

I és que estic fart de sentir-te,
retòrica, estètica, per damunt de la mentida sols està la veritat
retòrica, estètica, i és que depén de qui la diga la façana va canviant
rebenta la mentida quan hi ha possibilitats
l´home del sac va carregat de mala llet
La façana, la façana, la façana va canviant
retòrica, estètica, per damunt de la mentida sols està la veritat
retòrica, estètica, i és que depén de qui la diga serà puta o capellà

I ara va de bo, baixant Penyagolosa se sent la veu del tro: farem saó!
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó
Farem saó que ofegue la sequera i entre les canyes del camí rebrotaran
noves idees com llances al vent reconduiran la situació
Farem saó!

Català

Garrotades

GARROTADES

Acostumats a no escoltar
acostumats a callar massa
hem desaprès a deduir
desaprenguérem a pensar
que la resposta col•lectiva no és
possible o impossible
és necessària.

Del somriure al ministre
a les cambres de tortura
hi ha un pas ja ho saps
i torna la sang a visitar-te.

De la toga a la sotana
fins la màfia immobiliària
hi ha un pas ja ho saps
i torna el desert a visitar-te

Del gemec dels miserables
a les torres de Manhattan
hi ha un pas ja ho saps
i torna la fam a visitar-te

Esperes que la merda no t´arribe dalt del coll
però no és qüestió de sort

Català

El món és un garrot
La vida és deliciosa
Somriure, submissió
Garrotades, de dins de foc
de dins de foc

De sinistre laboral
a benefici patronal
hi ha un pas ja ho saps
i torna la sang a visitar-te

Del poder de la corona
al testament del general
hi ha un pas ja ho saps
i torna el desert a visitar-te

De la llei que tant t´estimes
a les morts de la frontera
hi ha un pas ja ho saps
i torna la fam a visitar-te

Esperes que no et falte mai a taula un plat d´arròs
però no es qüestió de sort

El món és un garrot
La vida és deliciosa
Somriure, submissió
garrotades de dins de foc
de dins de foc

Barranc de mentides, temporal de silencis
democràcia electoral, Pepsi o Coca-Cola
Especula, trafica, sexe, drogues, OT
i torna la mort a visitar-te

Esperes que la merda no t´arribe dalt del coll
però no és qüestió de sort

Independència

Valencià, català o mallorquí,
tots estem units
ja que tenim la mateixa llengua,
cultura i societat.

Tots som independents
Vulgues o no
eres català,
ja que vius asi
als paisos catalans.

Si tots estem units,
recolsem a l’estatut i
no ens n’anem,
estem aci
afrontem els problemes.

Encara que siguem independents
no som diferents
no feu cas als castellans
ja que a nosaltres ens dona igual.

(tornada)
Digueu als vostres amics,
fills o familiars
que defenguen el valencià,
que defenguen l’estatut,
que defenguen la nostra independència.

Digueu als vostres amics,
fills o familiars
que defenguen el valencià,
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que defenguen l’estatut,
que defenguen la nostra independència.

(Sol de guitarra)

Una vegada dit açò,
ja està tot clar,
tant com siguem catalans,
mallorquins o
valencians!!

(tornada)
Digueu als vostres amics,
fills o familiars
que defenguen el valencià,
que defenguen l’estatut,
que defenguen la nostra independencia.

Digueu als vostres amics,
fills o familiars
que defenguen el valencià,
que defenguen l’estatut,
que defenguen la nostra independència

L'últim Heretge

Ací és on van cremar l'últim heretge
i ací van traure a passejar els tancs.
Ací la nit encara és freda i fosca
i les verges nodreixen el drac de tres caps.

Ací mana la llei del sant ofici.
Ací el silenci és com un cadafal
on passen cada dia per suplici
mestres i bruixes, ateus i joglars.

I entre la foscor de la nit
he vist dos ulls
il·luminant el camí.
I enmig d'una història tant trista
un mestre explicava
als alumnes un dia:

No podran, no sabran aturar
l'exploció de colors
quan arribe la llum.
No sabran, no podran rebutjar
l'impacte a la cara
de tota la llum.

Ací és on van cremar l'últim heretge.
Ací cremaven llibres i escriptors.
Ací patim mordassa i dret de cuixa,
cisa i usura, botxins i senyors.

Ací la nit és una fortalesa
on resta empresonada la raó
Captiva va camí de la foguera
i bramen els necis, covards i traïdors.

I entre la foscor de la nit...

Català

La font dels 4 xorros

La font dels 4 xorros del carrer major,
les gates van a misa i el senyor retor,
les biblioteques buides estàn sempre plenes,
qui de tots vosaltres fuma porros a la creu.

I ara està de moda,
pintar a les parets,

Català

i en algun lloc del poble,
hi ha una frase que diu,
hi ha una frase que diu!!!

Per Pego no pasaràn, no pasaràn,
Pego serà, la tomba del feixisme.
Per Pego NO pasaràn,
Per Pego NO pasaràn.

Xipiropopo, cireres de la vall,
xipiropopo, cogoll de la marjal,
xipiropopo, i sóm més cada dia els que amb productes de la terra,
diguem bon dia.

Xipiropopo, cireres de la vall,
xipiropopo, cogoll de la marjal,
xipiropopo, i sóm més cada dia els que amb productes de la terra,
diguem bon dia.

La font dels 4 xorros del carrer major,
les ueles van a misa i el senyor retor,
les biblioteques buides estàn sempre plenes,
qui de tots vosaltres fuma porros a la creu.

I ara està de moda,
pintar a les parets,
i en algun lloc del poble,
hi ha una frase que diu,
hi ha una frase que diu!!!

Per Pego no pasaràn, no pasaràn,
Pego serà, la tomba del feixisme.
Per Pego NO pasaràn,
Per Pego NO pasaràn, No pasaràn!!!!!

La Guàrdia

Prohibida la tinença
Prohibides les vesprades de tardor
Il•legal la teua cara
Convertida en una bola de cogoll.
La moral porta pistola
I nosaltres som els seu pitjor malson.
Il•legal la teua ràbia
Tan potent com una bomba de cogoll.

I ara que sents el vent cridar,
Ja no tens por de que t’atrape el
Temps,
Ja no tens por de les mirades falses
Que t’amenacen nit i dia.

T’has plantat dins de ta casa,
T’has decidit a ventilar la teua por,
I has iniciat el teu projecte
Endavant per l’autarquia del cogoll.

I a rebolcons anàvem pels racons
Entre boires de futur espès
T’he retrobat damunt de mi mullada
Com cada tarda, nit i dia.

Junts com una bola de cogoll
Que va arrelant als nostres ulls,
Embriagats encara de lluna, sexe i
Marihuana
Suau, com el contacte dels teus pits
Com una brisa vora el mar
Embriagats encara de lluna, sexe i
Marihuana.

La guàrdia, la guàrdia, amagueu-ho tot!
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La guàrdia

Prohibida la tinença
prohibides les vesprades de tardor.
Il·legal la teua cara
convertida en una bola de cogoll.
La moral porta pistola
i nosaltres som el seu pitjor malson.
Il·legal la teua ràbia
tan potent com una bomba de cogoll.

I ara que sents el vent cridar,
ja no tens por de que t´atrape el temps,
ja no tens por de les mirades falses
que t´amenacen nit i dia.

T´has plantat dins de la casa,
t´has decidit a ventilar la teua por,
i has iniciat el teu projecte
endavant per l´autarquia del cogoll.

I a rebolcons anàvem pels racons
entre boires de futur espès,
t´he retrobat damunt de mi mullada
com cada tarda, nit i dia.

Junts com una bola de cogoll
que va arrelant als nostres ulls,
embriagats encara de lluna, sexe i marihuana
suau, com el contacte dels teus pits
com una brisa vora el mar
embriagats encara de lluna, sexe i marihuana.

La guàrdia, la guàrdia, amagueu-ho tot!

Català

La Lluna Guerrillera

Pareixia un dia normal,
M’acabava de llevar.
Amb la teua foto al gec
Sempre fent-me recordar.

Va vindre el colega,
vam anar al bar
Per fer unes birres,
Vaig tornar a recordar.

Senc un dolor en el cap,
És la ressaca de l’altre dia,
No t’he pogut oblidar,
Encara no he pogut tancar ferida.

Qui t’ha dit que t’estime?
Qui t’ha dit que vuic seure al teu costat?
Qui t’ha dit que m’empalme
Cada cop que et veig passar?
Cada cop que et veig passar...

Malgrat que estem condemnats a viure
La hipocresia col•lectiva,
No he pogut oblidar
Aquella nit de la meua vida.

I amb la lluna guerrillera,
amb la lluna guerrillera,
amb la lluna guerrillera,
Faré l’amor tota la nit...
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lanostra senyera no es blavera

ja fa molt de temps en l´epoca dels cavallers no teniem senyera pero algun valent en els
seus cuatre dits il la seva sang ens va fer una
la nostra senyera n es blavera
la nostra senyera no es blavera
passats uns anys la nostra senyera segui senten igual en tots el països catalans.fins que
uns cabrons espanyols la canviaren al país valencià
la nostra senyera no és blavera
la nostra senyera no és blavera
desde aquell momentla idea dels països catalans es trencà
la nostra senyerano es blavera
la nostra senyera no es blavera
em passat els anys en repressiò
fins a aquet moment que hi ha una flama independent
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Mos-Kou

Ara que la nit comença a perdre´s
hi ha més raons per l´esperança
perdent la por, recuperem els mots,
perquè hem vingut des del fons dels abismes
per fer-vos memòria,
per furgar a les vostres nafres.
Societat limitada, societat de consum
cultura de camp de golf i puticlub,
sendes velles o novelles?
Arribats a este punt tu tries:
Desperta o engul.

Voi, voi, voi Gossa Sorda.
Està que voi voi voi Gossa Sorda.

Compte que arriba la plebe
disposta a interrompre el panorama artificial
ara truncat per tot aquest grup d´indivus
d´indesitjable presència,
i detestable!

Voi, voi, voi Gossa Sorda.
Està que voi voi voi Gossa Sorda.

Català

Mr. Bong

Vaig veure un anunci escrit
A la lluna d’estiu figurava clar.
(A l’escollera vaig a cagar
Mentre cague mire la mar.)
Mirant de lluny per les nits
Pensant possible origen amagat.
(A l’escollera vaig a cagar
Mentre cague mire la mar.)
Mil histories ocultes rere el bong
Imaginava jo moltes voltes.
(Mo(s) n’hem anat a berenar,
Hem trencat el barrilet
Mos hem fet una cassalla, mos hem fet una cassalla)
Sempre, sempre perdudet senyor
Entre efectes d’estranyes coses.
(Mo(s) n’hem anat a berenar,
Hem trencat el barrilet
Mos hem fet una cassalla
No veig la mar...)

Mr Bong es un bon home a qui li
Agrada remenar
Repartint per tot arreu allò que més
Sol agradar.
Que qui plora s’ho mossega i qui riu
Està content
Tot això no és pot dubtar quan diguem
Que és evident.
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Mr Bong sol aparèixer com la gent li
Va trucant
I és que no te perjudicis i el que amb ell
Vulga parlar
A la lluna solament a de mirar
Quan Mr. Bong se’n va.

I a fer la mà...

NOVES TECNOLOGIES

Estem tot el dia en el movil
no ens podem separar d’ell,
tot el dia gastant saldo,
tots els dies enviant missatges
per a quedar amb els amicss!!

(tornada)
Si no fora per els movils,
Teles, consoles i ordinadors,
internet, mensatges, infrarojos i bluetooth,
ara estariem perduts!!

Ara estem viciats,
estem molt enganxats,
jo ho admitixc,
soc un adicte televisiuu!!

(tornada)
Si no fora per els movils,
teles, consoles i ordinadors,
internet, mensatges,
infarotjos i bluetooth,
ara estariem perduts!!

Ara no podem viure
sense plays
ja que estem tot el dia jugaant,
ja siguen jocs de futbal,
de guerra o de beisbol!!

(tornada)
Si no fora per els movils,
teles, consoles i ordinadors,
internet, mensatges,
infarotjos i bluetooth,
ara estariem perduts!!

Gracies als ordinadors
tenim música, videos i video jocs.
Tot açò ens costa gratis
Gracies a l’emule i a l’ares
Ho tenim tot gratis!!

(Sol de baix)

(tornada)
Si no fora per els movils,
teles, consoles i ordinadors,
internet, mensatges,
infarotjos i bluetooth,
ara estariem perduts!!

Si no fora per els movils,
teles, consoles i ordinadors,
internet, mensatges,
infarotjos i bluetooth,
ara estariem perduts!!
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pura veritat

Va passant el temps
continuen al poder
assassins profesionals
sense cap mirament
el que es bo
i el que es dolent
tot queda al seu paper

Tenen a les mans
la violencia policial
per a la manipulacio
tenen la televisio
distorsio de la realitat
amb la llei del capital

Cal que reaccionem
sortint al carrer
hem de fer-los front
no tindre mai por
hem d´organitzar-se
i formar grups
per manifestar-se
mostra el teu rebuig

Català

Putrefactes

Putrefactes,
vos he percebut putrefactes.
A pesar del maquillatge,
putrefactes,
heu establert una arítmia constant,
entre desitjos i realitat,
no percebuda per molts de nosaltres.
Putrefactes,
mentre vosaltres  anuncieu un cop més,
les meravelles d’aquesta quimera,
no percebuda per molts de nosaltres.

Venga  a vivir por encima de los demás.
Un anunci on abans tot era horta. (bis 4)

Putrefactes
de comissió en comissió putrefactes,
a pesar del maquillatge putrefactes,
des de sempre vau tindre molt clar
que ningú s’ha fet ric treballant,
i heu engreixat de plusvàlua en plusvàlua.
Putrefactes,
un paisatge de verd uniforme,
del color del vostre uniforme,
engreixat de plusvàlua en plusvàlua.

Venga  a vivir por encima de los demás.
Un anunci on abans tot era horta. (bis 4)

I ara ja fa temps que va la cosa,
els daus rodaren,
sempre al sis per a vosaltres,
i ja ens sobra,
però tranquils que el tapet poc a poc,
ja vegem que rosega.
I és que segur  que no tot són asos
a les vostres cartes,
com segur tampoc tants sisos
dins les vostres sarpes.

Venga  a vivir por encima de los demás.
Un anunci on abans tot era horta. (bis 4)
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Quina calitja

S´han acabat tardors i primaveres
i els tarongers floreixen per febrer.
I puja la mar que trenca les barreres
i el temps que ens queda s´acaba, s´acaba, s´acaba...

Compte enrere en marxa,
matar de fam ja no és suficient,
el sistema, la butxaca,
matar de calor i morir-se de sed.
I ara diuen que tots som culpables
mentres ells fan negoci de l´escalfament,
Caradures! Putrefactes!
Ja no ens queda una altra que anar a per ells!

I quina calitja, i quin solimant!
Em passaria mil hores mirant-te
mentre pugen els oceans!
Redéu, quina basca, quina xafogor!
Passaria mil hores mirant-te...

Bullirà la mar com cassola al foc,
el temps s´acaba, s´acaba...
Bullirà la mar com cassola al foc,
el temps s´acaba, s´acaba...

Compte enrere en marxa,
els dies de glòria ja s´han acabat.
Mercat lliure, competència,
l´American Dream ens està surtint car...
I ara venen els sabuts que faltaven,
que de les desgràcies faran capital
i triaràs en democràcia
canvi climàtic o final nuclear!

I quina calitja, i quin solimant!
Em passaria mil hores mirant-te
mentre pugen els oceans!
Redéu, quina basca, quina xafogor!
Passaria mil hores mirant-te...

Bullirà la mar com cassola al foc,
el temps s´acaba, s´acaba...
Bullirà la mar com cassola al foc,
el temps s´acaba, s´acaba...

(En estos moments acaba de caure el pont, l´aigua s´ha emportat per complet el pont, el
riu Girona, ha destrossat totalment esta carretera, és el resultat, el que fa l´aigua, la
brutalitat, brutalitat...)

I quina calitja, i quin solimant!
Em passaria mil hores mirant-te
mentre pugen els oceans!
Redéu, quina basca, quina xafogor!
Passaria mil hores mirant-te...

Bullirà la mar com cassola al foc,
el temps s´acaba, s´acaba...
Bullirà la mar com cassola al foc,
el temps s´acaba, s´acaba...

I el temps s´acaba i no fem res
i el temps s´acaba i no fem res,
i el temps s´acaba, s´acaba...
I el temps s´acaba i no fem res
i el temps s´acaba i no fem res,
i el temps s´acaba, s´acaba...

Bullirà la mar...

Català

Ràdio Bemba

Radio Bemba
Són les nou i mitja sona el despertador
Si surts fora al carrer seràs part d’eixe tot,
Complexa tallarina la del sistema invisible
Complexa tallarina perfectament previsible,
Complexa tallarina la del sistema invisible
Perfectament endeble, perfectament previsible.

Però tu camina, camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba

Boca a boca corre la noticia
Transformant imparables realitats
Rebotant veritats a la cara.
No t’ho calles, no podràs respirar.
Conta que t’ha fet la policia,
Conta totes les hòsties del teu marit,
Dis-me com has vingut fins a Europa.
No t’ho calles, no podràs respirar.
Conta-ho tot als teus fills no t’ho calles.
Conta-ho tot als teus fills no podràs respirar.

Com fills de mala herba com filles de la lluna
Corre la noticia utilitza Radiobemba.
Som els sense rostre però conservem el nom
la paraula és l’únika arma que ens queda
la paraula és l’únika arma que ens quedarà.

Però tu camina, camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba

Català

Ràdio Bemba (Vigila)

Són les nou i mitja sona el despertador
Si surts fora al carrer seràs part d’eixe tot,
Complexa tallarina la del sistema invisible
Complexa tallarina perfectament previsible,
Complexa tallarina la del sistema invisible
Perfectament endeble, perfectament previsible.

Però tu camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina; camina i camina
Sintonitza ràdio bemba

Boca a boca corre la notícia
Transformant imparables realitats
Rebotant veritats a la cara.
No t’ho calles, no podràs respirar.
Conta que t’ha fet la policia,
Conta totes les hòsties del teu marit,
Dis-me com has vingut fins a Europa.
No t’ho calles, no podràs respirar.
Conta-ho tot als teus fills no t’ho calles.
Conta-ho tot als teus fills no podràs respirar.

Com fills de mala herba com filles de la lluna
Corre la notícia utilitza Radiobemba.
Som els sense rostre però conservem el nom
la paraula és l’única arma que ens queda
la paraula és l’única arma que ens quedarà.

Però tu camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina;
camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina
Utilitza-la, sintonitza ràdio bemba

Com fills de mala herba com filles de la lluna

Català
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Corre la notícia utilitza Radiobemba.
Som els sense rostre però conservem el nom
la paraula és l’única arma que ens queda
la paraula és l’única arma que ens quedarà.

Però tu camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina;
camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina
Utilitza-la, sintonitza ràdio bemba

Però tu camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina;
camina i camina i corre la notícia
Corre la notícia utilitza Radiobemba
camina i camina

resistència

No volem tindre una senyera blavera
No volem tindre un himne regional
Volem volem volem volem la muixaranga
Volem volem volem volem  quatribarrà

Català

Respira

He tornat a vagar desficiós
pels carrers del meu poble
paisatge de grues i pols
em van ofegant les hores

La vida passa com una processó
amb regust d'immobiliària,
cacics i llepons
recepta mil·lenària.

El que el poble vota va a missa,
columna de ciris obedient i submisa.
Seguint a  la santa patronal
camina segura la gent normal.
I senyors amb maletins que compren terres
i venen solucions de futur per quatre perres,
d'ajuntaments obedients i cambrers somrients
i un grapat de policies armats fins a les dents

Respira
Saps com s'accelera el cor
Refarem l'alternativa
I encendrem cada racó

He tornat a vagar orgullós
pels carrers del  meu poble,
resposta i color,
ja van despertant les hores.

Català

Que la sang correga encesa pel teu cos
I  la paraula no ens queda buida
esta nit de foc
en bacanal col·lectiva.

El que el poble vota va a missa,
columna de ciris obedient i submisa.
Seguint a  la santa patronal
camina segura la gent normal.
Immigrants que sobreviuen com poden
i grans emprenedors que quan poden els roben,
i besen l'estampeta mentre es peguen colps al pit.
Pagant tres euros l'hora que fàcil fer-se ric.

Respira
Saps com s'accelera el cor
Refarem l'alternativa
I encendrem cada racó

Parle i opine no ho puc evitar,
tota la ràbia que puc aportar
vull mantindre
la consciència intacta
ben agarrat,
ben agarrat,
jo tinc el mànec
molt ben agarrat,
agafe paraules,
dispare conceptes
que tu no pots  imaginar!

I si la roda roda
i tu formes part de la cosa
pot canviar d'un gir el tema
i aprendràs a tragar terra

I si la roda roda
i tu formes part de la cosa
pot canviar d'un gir el tema
tindràs a llepar sorra

matemàtica,
curiosa existència,
vivim com podem
somiant amb la lluna

matemàtica
curiosa existència
esclaus d'un nou temps
pistoles de fusta

matemàtica
curiosa existència,
vivim com podem
sense full de ruta

Respira!
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Senyor Pirotècnic

I què vos passa? Què vos passa valencians?
Paella amb ceba, moros i cristians.
I què vos passa valencianes?
Femelles falleres parlant castellà.

La llengua: aixafada, arrassada, venuda,
paraula a paraula amagada,
 sospir a sospir defensada
com si fora un tros de la nostra vida, sentida.
Com si fora un tros de la nostra vida: València,
batalla que es viu dia a dia.
PSOE sense PV, policia, burgesia,
partit popular i tercera via.
Combaten units, contra l´esperança.
Combaten units, contra l´alegria.
Combaten units, contra l´esperança;
valencians de postal, dominant la partida.

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

Qui t´ha parit que t´entenga,
Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Països Catalans: problema
per als estòmacs agraïts del sistema.
Polítics amb escorta,
amb els nassos plens de farlopa.
Molta corbata i molt poca vergonya.
Molta corbata i molt poca vergonya.

La geperudeta, bonica és xiqueta,
pel mig de la plaça vestida de blau.
Darrere la pusta, la beata i la puta,
el centre i la dreta que es volen salvar.

València bilingüe, orxata i fartons,
de vida llarga, tocant els collons.
València roja, fartons i orxata
i canya, cassalla contra Espanya!

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

Català

senyor pirotècnic

SENYOR PIROTECNIC

I què vos passa? Què vos passa valencians?
Paella amb ceba, moros i cristians.
I què vos passa valencianes?
Femelles falleres parlant castellà.

La llengua: aixafada, arrassada, venuda,
paraula a paraula amagada,
sospir a sospir defensada
com si fora un tros de la nostra vida, sentida.
Com si fora un tros de la nostra vida: València,
batalla que es viu dia a dia.
PSOE sense PV, policia, burgesia,
partit popular i tercera via.

Català

Combaten units, contra l´esperança.
Combaten units, contra l´alegria.
Combaten units, contra l´esperança;
valencians de postal, dominant la partida.

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

Qui t´ha parit que t´entenga,
Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Països Catalans: problema
per als estòmacs agraïts del sistema.
Polítics amb escorta,
amb els nassos plens de farlopa.
Molta corbata i molt poca vergonya.
Molta corbata i molt poca vergonya.

La geperudeta, bonica és xiqueta,
pel mig de la plaça vestida de blau.
Darrere la pusta, la beata i la puta,
el centre i la dreta que es volen salvar.

València bilingüe, orxata i fartons,
de vida llarga, tocant els collons.
València roja, fartons i orxata
i canya, cassalla contra Espanya!

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

Senyor Pirotècnic (Vigila)

I què vos passa? Què vos passa valencians?
Paella amb ceba, moros i cristians.
I què vos passa valencianes? Valencianes
Femelles falleres parlant castellà.

La llengua: xafada, arrassada, venuda,
paraula a paraula amagada,
sospir a sospir defensada
com si fóra un tros de la nostra vida, sentida.
Com si fóra un tros de la nostra vida: València,
batalla que es viu dia a dia.
PSOE sense PV, policia, burgesia,
partit popular i tercera via.
Combaten units, contra l´esperança.
Combaten units, contra l´alegria.
Combaten units, contra l´esperança;
valencians de postal, dominant la partida.

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

Qui t´ha parit que t´entenga,
Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Països Catalans: problema
per als estómacs agraïts del sistema.
Polítics amb escorta,
amb els nassos plens de ´farlopa´.
Molta corbata i molt poca vergonya
i molta; corbata
Molta corbata i molt poca vergonya
i molta corbata i molt poca vergonya
La geperudeta, bonica xiqueta,
pel mig de la plaça vestida de blau.
Darrere la fusta, la beata i la puta,
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el centre i la dreta que es volen salvar.

València bilingüe, orxata i fartons,
de vida llarga, tocant els collons.
València roja, fartons i orxata
i canya, cassalla contra Espanya!

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
València aborigen, en lluita contra l´ocupant.

SKALDATS

- Cada dia cuant m’alce del  llit em trobe
 en aquet món sorpres per la detenció de la nostra nació.
Skaldat skaldats skaldats pel ‘’govern valencià ‘’
-Estem atrapats  en la coneguda «comunidad valenciana » fotuts per zaplana  i la segua
gentolada
-tornada
-parlem de camps el més mangant i de la barberà  una esppeculadora sense trellat.
-tornada
-Ens queda anomenar a tots el politics mentiders  que aviat venen a furtar-nos els calers
-tornada
-O quina desesperació el nostre país atrapat en la mentida i en la sombra d’una gavina
que cada cop que apareix ens deixa sense cultura i sense res.

Català

Som de la marina

Xe, ja fa un grapat d´anys
Els senyorets canviaren de llengua
per sentir-se importants.
Ens miraven sempre
Per damunt del muscle
Amagueu els patos
que venen de la capital.

can I speak valencian in my country?
Serà possible un mínim de respecte cap als
meus?
Is possible respect for everybody?
I ja veus, no demanàvem més.

Xe, mentalitat colonial,
senyorets de mitja Europa
ara ens volen manar.
A garrotades sempre
parlàvem cristià
i a garrotades parlarem
anglés, francés i alemany.

Can I speak valencian in my country?
Serà possible un mínim de respecte cal als
meus?
Is possible respect for everybody?
I ja veus, no demanàvem més.

Parlem català, som de La Marina,
d´aquesta estimada terra on tanquem els
ulls
i l´imperi ens assassina.

Català

We speak english, si parla italiano
We speak english, si parla italiano, on parle français
deutch esprechen, pa rusky, hablame en
cristiano
Deutch esprechen, pa rusky, on parle français.

Can I speak valencian in my country?

Parlem català, som de La Marina,
d´aquesta estimada terra on tanquem els
ulls
i l´imperi ens assasina.

Parlem valencià!
Parlem valencià!

Tres de Pego

Ei xiquet,
La força m´ha abandonat
i se m´acaben les hores.

Fins ací hem arribat
els que veníem del poble de Pego.
I no sé res dels meus companys
però he perdut tota esperança,
ja res més puc esperar.

Ei xiquet,
la força m´ha abandonat,
escolta bé el meu missatge.
De com hem acabat
dins de l´infern de Mathaussen.
Nosaltres que empunyàrem el fusell
per dignitat antifeixista
contra els llepons del senyoret.

Si sobrevius passa´t per Pego
i digues que no tornarem,
que a les fosses de Mathaussen
tres de Pego han fet la pell.
I ves i digues al Passiego
i a tots els senyorets
que dormiran tranquils
però temps al temps,
perquè la lluita és dura
però sura sobre el temps.

Ei xiquet,
només teníem les mans
per dur avant la casa.
I buscàvem treball
tots els matins a la plaça,
i passava
que als que estàvem
al sindicat
ens escopien a la cara
i els nostres fills tenien fam.

Ei xiquet,
vam juntar les mans
i vam plantar-los cara.
No teníem mitjans
però omplíem la plaça
del poble.
I senyorets i militars
ens van portar
camins de guerra
i vam lluitar fins al final.

Si sobrevius..
I digues als joves de Pego
que guarden el foc encès,
només en queda el caliu
però temps al temps,
perquè la lluita és dura
però sura sobre el temps.

Català
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Front de Terol, Batalla de l´Ebre,
Pirineus amunt
rius de gent, a peu,
cares brutes i ferides.
Camp de concentració francès
i renovar l´arma.

Disparar a les rates
des de les muntanyes d´Occitània,
fer-los una emboscada
a cada segon que abaixaven la guàrdia,
Dos objectius finals en la batalla,
eliminar el feixisme i tornar cap a casa.

Tres de Pego

Ei xiquet,
La força m´ha abandonat
i se m´acaben les hores.

Fins ací hem arribat
els que veníem del poble de Pego.
I no sé res dels meus companys
però he perdut tota esperança,
ja res més puc esperar.

Ei xiquet,
la força m´ha abandonat,
escolta bé el meu missatge.
De com hem acabat
dins de l´infern de Mathaussen.
Nosaltres que empunyàrem el fusell
per dignitat antifeixista
contra els llepons del senyoret.

Si sobrevius passa´t per Pego
i digues que no tornarem,
que a les fosses de Mathaussen
tres de Pego han fet la pell.
I ves i digues al Passiego
i a tots els senyorets
que dormiran tranquils
però temps al temps,
perquè la lluita és dura
però sura sobre el temps.

Ei xiquet
només teniem les mans
per dur avant la casa.
I buscàvem treball
tots els matins a la plaça,
i passava
que als que estàvem
al sindicat
ens escopien a la cara
i els nostres fills tenien fam.

Ei xiquet,
vam juntar les mans
i vam plantar-los cara.
No teniem mitjans
però omplíem la plaça
del poble.
I senyorets i militars
ens van portar
camins de guerra
i vam lluitar fins al final.

Si sobrevius...
I digues als joves de Pego
que guarden el foc encés,
només en queda el caliu
però temps al temps,

Català

perquè la lluita és dura
però sura sobre el temps.

Front de Terol, Batalla de l´Ebre,
Pirineus amunt
rius de gent, a peu,
cares brutes i ferides.
Camp de concentració francés
i renovar l´arma.
Disparar a les rates
des de les muntanyes d´Occitània,
fer-los una emboscada
a cada segon que abaixaven la guàrdia,
Dos objectius finals en la batalla,
eliminar el feixisme i tornar cap a casa.

                                      [Silvia . *]

Última volta

Va ser la nit d´un concert
d´un grup que mai no recorde,
i va passar tot com solen passar estes coses.
Jo només en el desig pensava,
i tu em vas furtar
la son i la letàrgia.
I a poc a poc jo et buscava amb la mirada, m´acostumava al teu gest
i al teu parlar suau,
i a la teua manera de parar la taula,
i a la manera com rulaves.
I a les cançons que més t´agradaven.
Quan m´inventaves noms i jo m´emprenyava.
Quan em despertaves amb carícies i em besaves, coquetes amb mel,
colpets de cassalla...

L´última volta que et veig (que el camí et siga llarg i ple de llum i noves sendes).
L´última volta que et veig (noves sendes).

El nostre serà un adéu sense retrets,
sense revetlles.
Que el camí et siga llarg i ple de llum i noves sendes, com quan anàvem junts
a la muntanya i ens apartàvem
de la ruta marcada.
Vaig aprendre tantes coses
que no he tingut temps de recordar-les.
Seran els canuts,
o seran les ganes d´oblidar-te.
Em vas ensenyar a colar-nos al metro,
a contar fins a deu
abans de cagar-la.
Vas omplir el meu temps
de jocs de paraules
i de diumenges sense ressaca.
Una vesprada de març,
una cançó de Feliu,
i tu i jo despullats
en aquell pis de la plana.

L´última volta que et veig (que el camí et siga llarg i ple de llum i noves sendes).
L´última volta que et veig (noves sendes).

Si jo fora més llest, i tu sigueres menys, canviaria la qüestió, canviarien els papers. Ama i
senyora dels mesos més inquiets, un plaer estar amb tu, recordar quan èrem un.

L´última volta que et veig...
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Vianants

Vianants d'aquesta vida puta
sense air-bags laterals
i sense full de ruta.
Equidistants de tot i amb tot
el trosset de pa més gran
borinot el que no el vullga.
Vianants de pagament
en peatges de ciment
d'una autopista absurda.

Volies volar davant de la tele
per defugir la soledat
com del cel a la terra
has caigut al parany.

Hipotecats per poder tindre
un racó on caure morts
viciats dins del seu cicle.
Amb el desig de tot i més
il·lusions de creixement
en presons de vidre

Volies semblar un cos d'anunci
Per defugir la soledat
com del cel a la terra
has caigut al parany

Radial, despertador, semàfor, clàxon, policia
anuncis, espentes, crits, coca-cola, cocaïna

Retorna, retorna, retorna

Català

Vigila

Primer van cremar les muntanyes
condemnant al desert la nostra terra,
enverinaren les hortes
enganyant als llauradors de la nostra terra.
La terra que viu d’esquena a sobreviure
que a colps de vara i renec ha perdut la memòria
vigila, que es juga l’última part de la història.

La terra és un regal que ens han prestat els nostres fills
Vigila!

Rodant per damunt del teu cap
la guadanya apunta ta casa
i els teus que la veuen passar
dissimulen i miren cap una altre banda.
ta casa que veu com s’acaba la vida
d’aquell món tan teu que encara vas viure,
vigila, que et jugues poder tornar a somriure.

Català

La terra és un regal que ens han prestat els nostres fills
Vigila!

Màquines de guerra s’apropen cap a tu
Repartint misèria, terra sense futur.
Hipocresia legal, genocidi,
Destrucció natural, contructors assassins
Oferint-te el suïcidi.

La terra és un regal que ens han prestat els nostres fills
Vigila!

Vigila (Vigila)

Primer van cremar les muntanyes
condemnant al desert la nostra terra,
enverinaren les hortes
enganyant als llauradors de la nostra terra.
La terra que viu d’esquena a sobreviure
que a cops de vara i renec ha perdut la memòria, vigila
La terra que viu d’esquena a sobreviure
que a cops de vara i renec ha perdut la memòria, vigila
que es juga l’última part de la història.

La terra és un regal, vigila vigila
La terra és un regal, vigila vigila
La terra és un regal que ens han prestat els nostres fills
La terra és un regal; Vigila!

Rodant per damunt del teu cap
la guadanya apunta ta casa
i els teus que la veuen passar
dissimulen i miren cap una altra banda.
ta casa que veu com s’acaba la vida
d’aquell món tan teu que encara vas viure, vigila
ta casa que veu com s’acaba la vida
d’aquell món tan teu que encara vas viure, vigila
que et jugues poder tornar a somriure.

La terra és un regal, vigila vigila
La terra és un regal, vigila
La terra és un regal que ens han prestat els nostres fills
La terra és un regal; Vigila!
La terra és un regal, vigila vigila
La terra és un regal, vigila
La terra és un regal que ens han prestat els nostres fills
La terra és un regal; Vigila!

Màquines de guerra s’apropen cap a tu
Repartint misèria, terra sense futur.
Hipocresia legal, genocidi,
Destrucció natural, contructors assassins
Oferint-te el suïcidi.

La terra que viu d’esquena a sobreviure
que a cops de vara i renec ha perdut la memòria, vigila
que es juga l’última part de la història.
La terra és un regal, vigila vigila
La terra és un regal, vigila vigila
La terra és un regal que ens han prestat els nostres fills
La terra és un regal; Vigila!
La terra és un regal, vigila vigila
La terra és un regal, vigila
La terra és un regal que ens han prestat els nostres fills
La terra és un regal; Vigila!

Català

Vindran

Vindran!
M´apuntaran directe al cor
La democràcia és bona, quan la tisora sona

Vindran!
Amb mercenaris de la por

Català
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La nostra veritat no cap dins la seua festa,
S´acaba la comèdia, la censura comença!
I així, així!
i així, així!

Vindran!
en olorar la teua veu
Els fills del Sant Ofici demanen sacrificis

Vindran!
Amenaçant-te en nom de Déu
Quan les nostres paraules valen més que el no res,
la democràcia calla i la tisora talla

I així, així! Ni un pas enrere!
Quan vinguen a per mi
no tindre més remei que abraçar-te així!
així, així!

Vindran!
I pegaràn foc al teu lloc
I no voldran deixar que donem la veu d´alerta

Vindran!
Piròmans amb garrot
La nostra veritat no cap dins la seua festa,
S´acaba la comèdia, la censura comença!

Qui no vulga pols, que no vaja a l´era
No anem a cedir-los ni un pas.

La Kinky Beat

Pirata capitán

Viejo y sabio pirata capitán nunca tuvo fronteras nunca tubo que amarrar sub. acuático
una patria sub. acuático un lugar viejo y sabio pirata capitán su máximo delito fue
cargarse algún rufián nos vamos en su barco dispuestos a navegar sube, sube, sube que
nos vamos pa las nubes nubes sube que te llevo sube sube sube que nos vamos pa las
nubes nubes sube sube.
Allá por el viejo barco se oyen cantar echa ya el ancla ponte a remar zumito de ron pa
desayunar llegará que sube sube sube que te llevo pa las nubes nube  sube vente pa las
nubes ye ye ye vacilon
 (pirata capitán!)
Viejo y sabio pirata capitán nunca tuvo fronteras nunca tubo que amarrar sub aquatico
una patria sub. acuático un lugar viejo y sabio pirata capitán su máximo delito fue
cargarse algun rufian nos vamos en su barco dispuestos a navegar sube, sube, sube que
nos vamos pa las nubes nubes sube que te llevo sube sube sube que nos vamos pa las
nubes nubes sube sube.

Castellà

la oreja de van gogh

20 de enero

Pensé que era un buen momento
por fin se hacía realidad
tanto oír hablar de tu silencio
dicen que te arrastra como el mar.
Llené de libros mi maleta
también de fotos tuyas de antes
dibujé tu sonrisa junto a la mía
me dormí con tu abrigo en el sofá.
Quiero estar a tu lado
quiero mirarte y sentir
quiero perderme esperando
yo quiero quererte o morir.
En el momento que vi tu mirada buscando mi cara
la madrugada del 20 de enero saliendo del tren
me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida
y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer.
Cogí un tren que no dormía
y vi tu cara en un cristal
era un reflejo del sol de mediodía
era un poema de amor para viajar.
Quiero estar a tu lado
quiero mirarte y sentir
quiero perderme esperando
yo quiero quererte o morir.
En el momento que vi tu mirada buscando mi cara
la madrugada del 20 de enero saliendo del tren
me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida
y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer.
Te perdí y no te perderé
nunca más te dejaré.
Te busqué muy lejos de aquí
te encontré pensando en mí.
Y en el momento que vi...

Castellà

apareces tú

me prometido pedirme perdon me confesado con el corazón , me enamorado de todo mi
amor me permitido decirle al miedo adiós , y de repente apareces tu mientras me hablas
hago que estoy dormida te mentiría si negará hoy que desde entonces solo sueño contigo
, tu entiendes mis silencios solo tu , conoces mis secretos solo tu comprendes cada gesto
solo tu..
me ha sonreido el espejo hoy , me he decidido levantar la voz me despedido mis
fantasmas hoy y me  gustado tal y como soy y de repente apareces tu mientras me hablas
hago que estoy dormida te mentiria si negara hoy que desde entonces solo suenño
contigo tu entiendes mis silencios solo tu , conoces mis secretos solo tu comprendes cada
gesto solo tu..
y yo solo quiero entregarte , comprenderte y cuidarte darte mi corazón quiero que llegues
a ser mi alma y mi intención mi vida y mi pasión mi historia de amor , tu entiendes mis
silencios solo tu , me subes hasta el cielo solo tu eres mi alma i mi inspiración.

Castellà

Bonus track

Lagrimas que ancian conclusiones
Manos que no dan sin recibir
Gritos que se esconden en canciones
Sillas que no son para escribir

Caras divorciadas con la vida
Tardes navegando en un café
Ricos que descansan en la envidia
Como aquel lunar que invita a ser infiel

Nanarananra.....

Sueños que no duermen sin su almohada
Pagaros que avisan que se van
Arboles que aplatan sus miradas

Castellà
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Besos listos para embotellar

Desnudar almendras con los dedos
Enjaular a un grillo solo por llorar
Dibujar el frio de un lamento
Cosechar sonrisas para regalar

Nanarananara.....

Como dijo aquel genio

Como dijo aquel genio. (La Oreja de Van Gogh)
LA                                                 SOL                                                             RE
He soñado siempre con poder volar, desplegar los brazos sin aterrizar,
                                                          LA
SOL
conociendo otros lugares y verdades mas alla, y sentarme en una nube a descansar,
                                RE                          LA           MI          RE
beber de estas libertad y dejarme llevar....
LA                                                     SOL                                              RE
He soñado siempre con poder dormir sobre un lecho de algas y coral,
                               LA                                                                                        SOL
disfrutar de ese silencio que reina siempre alli, y viajar encima de un delfin,
                               RE                               LA        MI         RE
cruzar mares sin parar y nunca llegar al fin....

FA#m                RE                                LA                    MI
Como dijo aquel genio esta vida es un sueño, un sueño....oh uh oh
FA#m                 RE                                    LA                MI
Como dijo aquel genio esta vida es un sueño, y soñare, soñare.
LA                                                SOL                                                                  RE
He soñado siempre con poder crear, una maquina del tiempo y descubrir,
                                         LA                                                                     SOL
el futuro mas lejano, donde yo no voy a estar, y volver a ver San Sebastian,
                               RE                                  LA         MI        RE
en el siglo veintiseis desde mi nave espacial......
LA                                                  SOL                                               RE
He soñado con q tu puedas soñar, que dibujes en tu mente un lugar,
                                               LA
donde no haya ni un misterio, ni secretos, ni maldadad, y encontrar un un dia
             SOL                                   RE                                           LA                      MI
RE
al despertar que ya nada sigue igual que todo vuelve a empezar.....

ESTRIBILLO ( 5 Veces) ( FA#m,
	ESTRIBILLO......

Castellà

Cuantos Cuentos Cuento

Los años que pasan me pesan,
me pesa en el alma
y la ponen a tus pies
Si al besarme me diste la vida
al marcharte llevaste mi ser

Castellà

Yo pase tanto tiempo intentando
fingir ser mas tonta
olvidando el ayer
Que el amor de mi vida es un pacto
el me quiere y yo le trato bien

Pero a veces me descucbre
ordenando veinte veces
los libros, las copas, las cartas, la alcoba
y sospecha con miedo qué está en esta estrofa

Y no sabe cuantos cuentos cuento por disimular
(por disimular)

Y es que si yo te recuerdo me paso las horas cantando,
mi vida sucede y los días le ceden el paso
a la voz castigada sin voto desde hace ya años
de mi corazón cansado de gritar.

Si bien dije el día en que tu llegaste
hoy me gasto la boca en pedirme perdón
por las veces que intento besarte
mientras beso a quien es hoy mi amor

y es que maldito seáis los fantasmas
jugáis con ventaja doléis de verdad
aunque luego os vistáis de mentira
y por eso no os pueda atrapar

pero a veces si no mira nadie
cerrando los ojos lanzo un beso al aire
y luego suspiro y despacio imagino
que allí donde quiera que estés amor mío
aterriza en tus labios y piensas un poco en mi.

Y es que si yo te recuerdo me paso las horas cantando,
mi vida sucede y los días le ceden el paso
a la voz castigada sin voto desde hace ya años
de mi corazón cansado de gritar.

Y es que a veces no puedo evitar que se escapen volando
mis mil mariposas que sueñan contigo a diario
una dolencia les abre la celda y te ves llorando
si prometen que en segundos volverán ...
a la realidad.

Deseos de cosas imposibles

Igual que el mosquito más tonto de la mañana,
Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir,
Te sigo como le siguen los puntos finales,
A las frases suicidas que buscan su fin,

Igual que el poeta que decide trabajar en un banco,
Seria posible que yo en el peor de los casos,
Le hiciera una llave suicida a mi pobre corazón,
Haciendo que firme llorando esta declaración:

Me callo porque es mas cómodo engañarse,
Me callo porque ha ganado la razón al corazón,
Pero pase lo que pase,
Y aunque otro me acompañe,
En silencio te querré tan solo a ti.

Igual que el mendigo que cree que el cine es un escaparate,
Igual que una flor resignada decora un despacho elegante,
Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño,
Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado.

Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo,
Procuro encender en secreto una vela, no sea que por si a acaso,
Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver,
Reduciendo estas palabras aun trozo de papel.

Me callo porque es mas cómodo engañarse,

Castellà
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Me callo porque ha ganado la razón al corazón,
Pero pase lo que pase,
Y aunque otro me acompañe,
En silencio te querré tan solo a ti.
Me callo porque es mas cómodo engañarse,
Me callo porque ha ganado la razón al corazón,
Pero pase lo que pase,
Y aunque otro me acompañe,
En silencio te querré,
En silencio te amare,
En silencio pensaré tan sólo en ti

el 20 d´enero

  Do M     Fa M            Do M
Pensé que era un buen momento,
     Fa M      Sol M    la m
por fin se hacía realidad,
 Fa M        Sol M         Do M
tanto oír hablar de tu silencio,
Fa M            Sol M            Fa M Do M
dicen que te arrastra como el mar.

    Do M     Fa M            Do M
Llené de libros mi maleta,
     Fa M      Sol M        la m     Mi M
también de fotos tuyas de antes,
Fa M        Sol M         Do M
dibujé tu sonrisa junto a la mía,
Fa M            Sol M            Fa M Do M
me dormí con tu abrigo en el sofá.

Mi M               la m
Quiero estar a tu lado,
Fa M                   Do M
quiero mirarte y sentir,
Mi M                    la m
quiero perderme esperando,
Fa M                   Sol M
quiero quererte o morir...
            Do M              Fa M                    Do M
y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara,
       la m                  mi m               Sol M
la madrugada del 20 de enero saliendo del tren,
        Fa M                   fa m               Do M
me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida,
          la m                        Sol M                   Fa M    Do M
y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer.

   Do M     Fa M            Do M
Cogí un tren que no dormía,
     Fa M      Sol M    la m
y vi tu cara en un cristal,
Fa M        Sol M         Do M
era un reflejo del sol de mediodía,
Fa M            Sol M            Fa M Do M
era un poema de amor para viajar.

Quiero estar a tu lado...

Do M  Sol M  la m     mi m
Te perdí y no te perderé,
Fa M    Do M         Sol M
nunca más te dejaré.
Do M    Sol M    la m     mi m
Te busqué muy lejos de aquí,
Fa M   Do M         Sol M
te encontré pensando en mí.
            Do M              Fa M                    Do M
y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara....

Castellà

Geografia

Me gustaría inventar un pais contigo,
para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino,
tuvieran algun sentido para mí.
Y que limite el este con mil amigos,
al sur con tus caricias y al oeste con el mar,
al norte con los secretos que nunca te digo,
para governarlos de cerca si los quieres conquistar.

Si tu también lo sientes, si a tí también te apetece, no lo pinses vámonos ya somos dos,
porque no me das la mano nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es
hoy.

Que en nuestra patria existe donde estemos tu y yo, que todo estará cerca, si cerca
estamos los dos, que en nuestra patria existe donde estemos tu y yo que todo estara
cerca vámonos.

Me encantaría que nuestro pais tuviera, un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para
que al caer la noche yo enciena dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad.

Con dos habitantes será el mas pequeño del mundo, sin embargo el mas grande de todos
los que yo ví, de veras te digo que el himno que escrivo es sincero, habla de que tantos
paises como gente en cada pais.

Si tu también lo sientes, si a tí también te apetece, no lo pinses vámonos ya somos dos,
porque no me das la mano nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es
hoy.

Que en nuestra patria existe donde estemos tu y yo, que todo estará cerca, si cerca
estamos los dos, que en nuestra patria existe donde estemos tu y yo que todo estara
cerca no lo pienses vámonos, porque nuestra patria existe donde estemos tu y yo, que
todo estará cerca si cerca estamos los dos.
Que todo estará cerca vámonos, TU y YO...

                    Franc i Aina

Castellà

Geografia

Me gustaría inventar un país contigo
para que las palabras como patria o porvenir,
bandera, nación, frontera, raza o destino
tuvieran algún sentido para mí.

Y que limite al este con mil amigos,
al sur con tus pasiones y al oeste con el mar.
Al norte con los secretos que nunca te digo
para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar.

Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece,
no lo pienses, vámonos, ya somos dos.
Porqué no me das la mano y nos cogemos este barco
celebrando con un beso que hoy es hoy.

Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca si cerca estamos los dos.
Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca, vámonos.

Me encantaría que nuestro país tuviera
un arsenal inmenso de caricias bajo el mar
para que al caer la noche yo encienda dos velas
para invadirte por sorpresa en la intimidad.

Con dos habitantes será el más pequeño del mundo
y sin embargo el más grande de todos los que yo vi.
De veras te digo que el himno que escribo es sincero,
habla de que hay tantos países como gente en cada país.

Castellà

Pàgina 1000 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

la oreja de van gogh

Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece,
no lo pienses, vámonos, ya somos dos.
Porqué no me das la mano y nos cogemos este barco
celebrando con un beso que hoy es hoy.

Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca si cerca estamos los dos.
Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca no lo pienses vámonos.

Porque nuestra patria existe donde estemos tú y yo,
que todo estará cerca si cerca estamos los dos,
que todo estará cerca vámonos tú y yo.

Irreversible

Como dar un salto al vacío
o rober un pétalo a una flor.
Como entrar de vuelta al paraíso
o añadir un verso a esta canción.

Como hacer un  surco en un vinilo
o pintar un trazo en un Van Gogh,
mi corazón se ha vuelto irreversible desde
el momento en que el destino lo marcó.

(Estribillo)

Viendo llover
nos quedamos dormidos.
Viendo llover
el cielo azul e un domingo
aquella noche soñe lo que luego escuché
y desde entonces ya sé que yo
quiero ir contigo.

Como hablar rompiendo un secreto
o escribir mi firma en el papel.
como ver que vuelve a ser invierno
y que los niños ya me tratan de usted.

Como abrir mi hucha de primero
o decidir ser tres en vez de dos.
Mi corazón se ha vuelto irreversible desde
el momento en que el destini lo marcó.

(Estribillo)

Viendo llover se que quiero ir contigo.

Castellà

La paz de tus ojos

No he podido esta vez,
vuelvo a no ser,
vuelvo a caer.
Qué importa nada si yo,
no sé reír,
no sé sentir...
Quiero oírte llorar y que me parta el corazón,
quiero darte un beso sin pensar,
quiero sentir miedo cuando me digas adiós,
quiero que me enseñes a jugar.

Sé que me he vuelto a perder,
que he vuelto a desenterrar
todo aquello que pasé.
No sé ni cómo explicar que sólo puedo llorar,
que necesito la paz que se esconde en tus ojos,
que se anuncia en tu boca, que te da la razón.
Ven cuéntame aquella historia de princesas y amores

Castellà

que un día te conté yo.

Hoy he dejado de hablar,
quiero callar,
disimular.
Sólo me queda esperar,
verte pasar,
reinventar.
Quiero sentir algo y no sé por donde empezar,
quiero que mi mundo deje de girar,
quiero que mis manos tengan fuerza para dar,
quiero asustarme si no estás.

Sé que me he vuelto a perder,
que he vuelto a desenterrar
todo aquello que pasé.
No sé ni cómo explicar que sólo puedo llorar,
que necesito la paz que se esconde en tus ojos,
que se anuncia en tu boca, que te da la razón.
Ven cuéntame aquella historia de princesas y amores
que un día te conté yo.

la playa

\______/\______/\______/\______/\______/\______/
 ||||||  |||1||  ||||||  ||||||  |||||1 *1|1||1
 ||123|  |23|||  1||111  |||1|2  |||2||  ||||2|
 ||||||  ||||||  ||||||  ||||3|  ||||3|  |||3||
 ||||||  ||||||  |34|||  ||||||  ||||||  |4||||
  La       Mi     F#m      Re     Rem    Do# *1

 INTRO: LA MI F#m RE LA MI LA
LA                   MI
  No sé si aún me recuerdas,
F#m                 RE
  nos conocimos al tiempo
                 LA
tú, el mar y el cielo
           MI
y quién me trajo a ti.

LA               MI
  Abrazaste mis abrazos
F#m                RE
  vigilando aquel momento,
                  LA
aunque fuera el primero,
         MI
y lo guardara para mí.

RE      LA      Do#    F#m
  Si pudiera volver a nacer
RE     MI       La       Do#  RE
  te vería cada día amanecer
     Rem        LA      MI
 sonriendo como cada vez,
RE    MI      LA
 como aquella vez.

   RE                                       LA
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo,
    Do#                                          Fa#
voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
     Re                 LA                MI
Y un día verás que este loco de poco se olvida,
     Re                 LA                  MI
por mucho que pasen los años de largo en su vida.

LA                 MI
  El día de la despedida
F#m                  RE
  de esta playa de mi vida
              LA
te hice una promesa:
    MI
volverte a ver así.

LA                   MI

Castellà
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  Más de cincuenta veranos
F#m                  RE
  hace hoy que no nos vemos
                       LA
ni tú, ni el mar ni el cielo
           MI
ni quien me trajo a ti.

Muñeca de trapo

Solm                        Fa            La#
Como esos cuadros que aún están por colgar
                     Re7
como el mantel de la cena de ayer
 Solm                    Fa           La#
siempre esperando que te diga algo más
                   Re7                  Solm
y mis sentidas palabras no quieren volar

Solm                Fa          La#
Lo nunca dicho se disuelve en te
                     Re7
como el infiel dice “nunca lo haré”
Solm                    Fa            La#
siento que estoy en una cárcel de amor
                   Re7                 Solm
no olvidarás si no firmo mi declaración

                       Re#      Dom
Me abrazaría al diablo sin dudar
                       Solm
por ver tu cara al escucharme hablar
Sol7                 Dom  Fa
eres todo lo que más quiero
                      La#      Re7
pero te pierdo en mis silencios
                        Solm  Re#
Mis ojos son dos cruces negras
                         La#  Re7
que no han hablado nunca claro
              Solm       Fa
mi corazón lleno de pena
                   Solm
y yo una muñeca de trapo

Solm                Fa       La#
Cada silencio es un nube que va
                    Re7
detrás de mi, sin parar de llorar
Solm                   Fa
quiero contarte lo que siento por ti
           La#                    Re7                Solm
que me escuche hablar la luna de enero mirándote a ti

                       Re#      Dom
Me abrazaría al diablo sin dudar
                       Solm
por ver tu cara al escucharme hablar
Sol7                 Dom  Fa
eres todo lo que más quiero
                      La#      Re7
pero te pierdo en mis silencios
                        Solm  Re#
Mis ojos son dos cruces negras
                         La#  Re7
que no han hablado nunca claro
              Solm       Fa
mi corazón lleno de pena
                   Solm
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y yo una muñeca de trapo

Re#   Dom  Solm   Sol7   Dom  Fa   La#

Re7                     Solm  Re#
No tengo miedo al fuego eterno
                      La#    Re7
tampoco a sus cuentos amargos
                    Solm     Re#
pero el silencio es algo frío
                        La#    Re7
y mis inviernos son muy largos.
                      Solm   Re#
Y a tu regreso estaré lejos
                          La#    Re7
entre los versos de algún tango
                       Solm  Fa
porque este corazón sincero
                       Solm
murió en su muñeca de trapo.

Muñeca de trapo

Como esos cuadros que aún están por colgar,
Como el mantel de la cena de ayer,
Siempre esperando que te diga algo más
Y mis sentidas palabras no quieren volar

Lo nunca dicho se disuelve en te
como el infiel dice nunca lo haré
siento que estoy en una cárcel de amor
me olvidarás si no firmo mi declaración

Me abrazaría al diablo sin dudar
por ver tu cara al escucharme hablar
eres todo lo que más quiero
pero te pierdo en mis silencios
mis ojos son dos cruces negras
que no han hablado nunca claro
mi corazón lleno de pena
y yo una muñeca de trapo

Cada silencio es una nube que va
detrás de mi sin parar de llorar
quiero contarte lo que siento por ti
que me escuche hablar la luna de enero
mirándote a ti

Me abrazaría al diablo sin dudar
por ver tu cara al escucharme hablar
eres todo lo que más quiero
pero te pierdo en mis silencios
mis ojos son dos cruces negras
que no han hablado nunca claro
mi corazón lleno de pena
y yo una muñeca de trapo

No tengo miedo al fuego eterno
tampoco a sus cuentos amargos
pero el silencio es algo frío
y mis inviernos son muy largos
y a tu regreso estare lejos
entre los versos de algún tango
porque este corazón sincero
murió siendo muñeca de trapo
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Muñeca de Trapo

Como esos cuadros que aún están por colgar,
Como el mantel de la cena de ayer,
Siempre esperando que te diga algo más
Y mis sentidas palabras no quieren volar.

Lo nunca dicho se disuelve en te
como el infiel dice nunca lo haré
siento que estoy en una cárcel de amor
me olvidarás si no firmo mi declaración.

Me abrazaría al diablo sin dudar
por ver tu cara al escucharme hablar
eres todo lo que más quiero
pero te pierdo en mis silencios
mis ojos son dos cruces negras
que no han hablado nunca claro
mi corazón lleno de pena
y yo una muñeca de trapo.

Cada silencio es una nube que va
detrás de mi sin parar de llorar
quiero contarte lo que siento por ti
que me escuche hablar la luna de enero
mirándote a ti.

Me abrazaría al diablo sin dudar
por ver tu cara al escucharme hablar
eres todo lo que más quiero
pero te pierdo en mis silencios
mis ojos son dos cruces negras
que no han hablado nunca claro
mi corazón lleno de pena
y yo una muñeca de trapo.

No tengo miedo al fuego eterno
tampoco a sus cuentos amargos
pero el silencio es algo frío
y mis inviernos son muy largos
y a tu regreso estaré lejos
entre los versos de algún tango
porque este corazón sincero
murió siendo muñeca de trapo.
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Nadie como tú

Nadie como tú para hacerme reír.
Nadie como tú sabe tanto de mí.
Nadie como tú es capaz de compartir
mis penas y tristezas, mis ganas de vivir.
Tienes ese don de dar tranquilidad,
de saber escuchar, de envolverme en paz.
Tienes la virtud de hacerme olvidar
el miedo que me da mirar la oscuridad.
Solamente tú lo puedes entender
y solamente tú te lo podrás creer.

En silencio y sin cruzar una palabra.
Solamente una mirada es suficiente para hablar.
Ya son más de veinte años de momentos congelados
en recuerdos que jamás se olvidarán.

Nadie como tú para pedir perdón.
Nadie como tú valora esta canción.
Nadie como tú me da su protección,
me ayuda a caminar, me aparta del dolor.
Tienes ese don de dar tranquilidad,
de saber escuchar, de envolverme en paz.
Tienes la virtud de hacerme olvidar
el miedo que me da mirar la oscuridad.
Solamente tú lo puedes entender
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y solamente tú te lo podrás creer.

En silencio y sin cruzar una palabra.
Solamente una mirada es suficiente para hablar.
Ya son más de veinte años de momentos congelados
en recuerdos que jamás se olvidarán.

Y pasarán los años y siempre estarás buscando
un plan para que se hagan realidad los sueños que
soñábamos antes de ayer al dormir
hablando del tiempo que nos quedará por vivir.

En silencio y sin cruzar una palabra.
Solamente una mirada es suficiente para hablar.
Ya son más de veinte años de momentos congelados
en  recuerdos que jamás se olvidarán.

Y sin hablar. Sólo al mirar sabremos llegar a entender
que jamás ni nada ni nadie en la vida nos separará.

La Oreja de Van Gogh

Només tu

Sé que només tu pots fer-me riure tant.
Sé que només tu em coneixes de veritat.
Sé que només tu ets capaç de compartir
les penes, la tristesa quan no me’n puc sortir.

Tens capacitat de donar tranquil·litat,
de saber-me escoltar quan ja ningú em fa cas.
Tu tens la virtut de fer-me oblidar
la por de la foscor i em dónes claredat.
Sé que només tu em pots entendre bé
i sé que només tu ets la meva raó de ser.

En silenci i sense dir ni una paraula.
Tan sols amb una mirada és suficient, no ens cal parlar.
Són vint anys de grans vivències que queden atrapades
en records que ja mai més oblidarem.

Sé que només tu saps demanar perdó.
Sé que només tu entens aquesta cançó.
Sé que només tu em dónes protecció,
m’ajudes a fugir, m’apartes del dolor.

Tens capacitat de donar tranquil·litat,
de saber-me escoltar quan ja ningú em fa cas.
Tu tens la virtut de fer-me oblidar
la por de la foscor i em dónes claredat.

Sé que només tu em pots entendre bé
i sé que només tu ets la meva raó de ser.

En silenci i sense dir ni una paraula.
Tan sols amb una mirada és suficient, no ens cal parlar.
Són vint anys de grans vivències que queden atrapades
en records que ja mai més oblidarem.

I passaran els anys i sempre estaràs
buscant un pla, perquè es facin realitat
els somnis que solíem tenir abans d’anar a dormir,
pensant en el temps que ens queda per seguir sent així.

En silenci i sense dir ni una paraula.
Tan sols amb una mirada és suficient, no ens cal parlar.
Són vint anys de grans vivències que queden atrapades
en records que ja mai més oblidarem.

Sense parlar-nos, tan sols mirant-nos,
podem arribar a entendre que mai
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ni res ni ningú a la vida ens separarà.

la oreja de van gogh

Perdida

Yo crucé la línea blanca un día,
Fue una noche con su amanecer,
Puse un par de rombos en mi vida,
Hice un viaje a un mundo que no ves.

¿Cuántos gramos pesa mi alegría?
¿Cuánto pesa el miedo a ser feliz?
Nunca me he sentido tan perdida,
Y a ti tan lejos de mí.

Levanté la tapa de mi misma,
Encontré una niña en un jardín,
Flores de papel y una muñeca,
Nadie con un cuento para mí.

Pude ver los restos de una fiesta,
Restos en mi vida junto a ti,
Pude ver la soledad tan cerca,
Y a ti tan lejos de mi

Me dejé llevar por una tontería,
Pensé que te quería un poco mas que a mí,
Si pudiera dar la vida la daría,
Volver a ser tu niña me haría tan feliz,
Sin ti , no sé vivir.

Todos los errores van a un puerto
Donde espera un barco de vapor,
Pero el mío aun lo llevo dentro
Porque soy adicta a tu perdón.

Me dejé llevar por una tontería,
Pensé que te quería un poco mas que a mí,
Si pudiera dar la vida la daría,
Volver a ser tu niña me haría tan feliz,
Sin ti , no sé vivir.
Sin ti , no sé vivir,
Sin ti , no sé vivir.
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Puedes contar conmigo

Un café con sal. Ganas de llorar.
Mi mundo empezando a temblar,
presiento que se acerca el final.
No quiero ganar. Ahora eso qué más da.
Estoy cansada ya de inventar excusas que no saben andar.
Y sólo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos.
Y hoy sólo quiero creer ...

que recordarás las tardes de invierno por Madrid,
las noches enteras sin dormir.
La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor
al verte esperando en mi portal sentado en el suelo sin pensar
que puedes contar conmigo.

Nunca hubo maldad. Sólo ingenuidad.
Pretendiendo hacernos creer que el mundo estaba a nuestros pies.
Cuando el sueño venga a por mí en silencio voy a construir
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una vida a todo color donde vivamos juntos los dos.
Y sólo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos.
Y hoy sólo quiero creer...

que recordarás las tardes de invierno por Madrid,
las noches enteras sin dormir.
La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor
al verte esperando en mi portal sentado en el suelo sin pensar
que puedes contar conmigo para siempre.

Y no puedo evitar echarte de menos
mientras das la mano a mi tiempo y te vas.
Yo siento que quiero verte y verte y pienso
que recordarás las tardes de invierno por Madrid,
las noches enteras sin dormir.
La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor
al verte esperando en mi portal sentado en el suelo sin pensar
que puedes contar conmigo.
Que recordarás las tardes de invierno por Madrid,
las noches enteras sin dormir.
La vida se pasa y yo me muero, me muero por ti.

Rosas

En un dia de estos en que suelo pensar
"hoy va a ser el dia menos pensado",
nos hemos cruzado, has decidido mirar,
a los ojitos azules que ahora van a tu lado.

Desde el momento en el que te conoci
resumiendo con prisas Tiempo de Silencio
te juro que a nadie le he vuelto a decir
que tenemos el récord del mundo en querernos.

Por eso esperaba con la carta empapada
a que llegaras con rosas, con mil rosas para mi,
porque ya sabes que me encantan esas cosas
que no importa si es muy tonto, soy asi.
Y aún me parece mentira que se escape mi vida
imaginando que vuelves a pasarte por aquí
donde los viernes cada tarde, como siempre,
la esperanza dice "quieta, hoy quizás si..."

Escapando una noche de un bostezo de sol
me pediste que te diera un beso.
Con lo barato que salen, mi amor,
qué te cuesta callarme con uno de esos.

Pasaron seis meses y me dijistes adios,
un placer coincidir en esta vida.
Allí me quedé, en una mano el corazon,
y en la otra excusas que ni tu entendias.

Por eso esperaba con la carta empapada
a que llegaras con rosas, con mil rosas para mi,
porque ya sabes que me encantan esas cosas
que no importa si es muy tonto, soy asi.
Y aún me parece mentira que se escape mi vida
imaginando que vuelves a pasarte por aquí
donde los viernes cada tarde, como siempre,
la esperanza dice "quieta, hoy quizás si..."

Y es que empiezo a pensar
que el amor verdadero es tan sólo el primero.
Y es que empiezo a sospechar
que los demas son solo para olvidar....

Por eso esperaba con la carta empapada
a que llegaras con rosas, con mil rosas para mi,
porque ya sabes que me encantan esas cosas
que no importa si es muy tonto, soy asi.
Y aún me parece mentira que se escape mi vida
imaginando que vuelves a pasarte por aquí
donde los viernes cada tarde, como siempre,
la esperanza dice "quieta, hoy quizás si..."
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Pàgina 1004 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

la oreja de van gogh

La Pegatina

 ¿Cómo Explicarte?

Y tú dices que soy frío
Y se me hiela todo por ti
Y tú dices que yo no sé querer
Pero yo sí que sí que sí que sé
Eso se lleva por dentro
Tú qué vas a saber
Yo sólo he venido a decirte

Que me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo

Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?

Soñaré, soñaré,
cada noche con tu risa
Lloraré, lloraré,
si te veo imposible
Sentiré, sentiré,
cada gesto tuyo
Lucharé, lucharé,
para que entiendas que me gustas tú

Cada día te lo recuerdo
Y te pones a reír
Tú te crees que sólo es un juego
Que yo digo por decir
Que la verdad es de cada uno
Y una sonrisa pa quien la vea
Yo sólo quiero que tu sepas

Que me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo

Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?

Y en inglés, en inglés,
I love you so much
Y en francés, en francés,
je t’aime beaucoup
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Cómo no, cómo no,
cantártelo más veces
Entérate, entérate
Sólo quiero repetirte que me gusta
me gusta,
me gusta,
me gusta,

Me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo

Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?

Que en la vida da palo
Demostrar lo que sientes
Que todo el mundo te juzga
Que aquí sólo hay serpientes
(x2)

Y tú y tú y tú y tú y tú (x4)

Me gusta tu pelo (me gusta tu cara)
Me gusta tu sexo (me gusta tu espalda)
Me gustan tus ojos (me gustan tus labios)
Me gusta el deseo (que llevas debajo)

Y tú y tú y tú y tú y tú (x4)

Camareiro

Camareiro! Póñame outro vaso de viño
Que hoxe teño, hoxe teño que esquecer
Camareiro! Póñame outro vaso de viño
Que esta noite, deixoume a muller

Miña muller!! Miña Muller!!

Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh!

Fillo de galego e Sevillana sou
Sempre ca miña guitarra, facendo festa onde vou
Fillo de galego e Sevillana sou
Sempre ca miña guitarra, facendo rumbita po teu corazón!
Rumbitas po teu corazon!!

Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh!

A miña muller deixoume na casa
A miña muller esqueceuse de min
A miña muller deixoume na casa
A miña muller esqueceuse de min

Galiza sempre no meu corazón
Galiza sempre a miña ilusión
Galiza sempre no meu corazón
Galiza sempre a miña ilusión

Toliño por la vida vou!
Toliño por la vida vou!
Toliño por la vida vou!
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Chocolate

Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate oh
Del Bueno !
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate oh

Estaba yo tocando
Por la rambla del Raval
Y vino un policía
Con ganas de molestar
Me preguntó qué hacía
Yo no sabía qué responder
Tomando el sol le dije
Y me puse a correr

Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate oh
Del Bueno !
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate oh

Mientras yo corría
Mire para atrás
El poli ya no estaba
Y me puse a caminar
El sol se había ido
Ya no estaba en el raval
Cogí mi guitarra
Y me puse a tocar.

Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate oh
Del Bueno !
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate oh

Voy sin rumbo, sin rumbo voy
Por la calle to flipao
Voy sin rumbo, sin rumbo voy
Bajo las ramblas iluminao
Voy sin rumbo, sin rumbo voy
Buscando una luz que me lleve a puerto
Voy sin rumbo, sin rumbo voy
Voy! Así de contento

Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate oh
Del Bueno !
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate
Dale que dale, toma chocolate oh
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Despierto

Cae la noche sobre la ciudad
Estrellas y luna me van a pillar
No necesito nada irreal
Que esta vida es pa disfrutar
No me gusta la cuenta atrás
Palante tengo que mirar
Deja ya de rebuznar
Que todo cuento tiene un final
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Despierto yo me voy (x4)

Dependencia de una estilo
Y de un buen ambiente
Rodearse y codearse
Con gente corriente
Saber que lo importante
Son las personas
Que unas veces las dan
Y otras veces las toman

Despierto yo me voy (x4)
Veo gente que duerme
Gente que no despierta
Gente con una venda en los ojos
Y hay gente que va con los ojos rojos
Soy un vivo entre muertos
Soy un lince entre ciegos
Yo, voy despierto
Y no tengo sueño
Y se tiene que volar…. Despierto… (x4)

el gat rumberu

I en una altra vida vaig ser estudiant
tirant tirant, i anar tirant!
Patada al cul, roba a la porta,
m'hauré d'espavilar!
Vaig voler salvar 100 vides
amb el casc de bomber,
però tot just en duia 4
i el foc se m'endugué.
Serà que no he nascut
per ser un heroi.. serà el destí,
serà la sort, ja no tinc solució!

Perquè sóc el gaaaat.. el gat rumberuuu!
Ni poeta ni estudiant,
ni pagès ni advocat!
Perquè sóc el gaaaat.. el gat rumberuuu!
Ni bomber ni conseller
de la Generalitat!

Tirant tirant i anar tirant..
Tirant tirant i anar tirant..
Tirant tirant i anar tirant..
Tirant tirant i anar tirant..

Sóc incomformista o és
que em falta decisió..
he gastat sis vides i ara em queda
la pitjor.
Al carrer sempre s'hi està bé
quan no queda lloc on anar.
La rumba em dóna trambera
i ara no puc triar!

Perquè sóc el gaaaat.. el gat rumberuuu!
Ni poeta ni estudiant,
ni pagès ni advocat!
Perquè sóc el gaaaat.. el gat rumberuuu!
Ni bomber ni conseller
de la Generalitat!

Perquè sóc el gat, el gat rumberu
i em tiren monedes al sombrero.
Perquè sóc el gat, el gat disparat,
aquell que balla pel terrat!

...
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Gran Hermano

Sales de tu casa
Y te pones a pasea
Hoy en día ni en la calle
Ni en la calle se puede estar
Cámaras por todos lados
No paran de grabar
Porque el sistema te quiere
Te quiere controlar
Gran hermano, gran hermano
Entra en acción
Gran hermano, gran hermano
Dice que tiene la solución
Gran hermano, gran hermano
Él aprieta el botón
Gran hermano, gran hermano
Tiene el control
Hoy se acabó la libertad
Ya nadie tiene
Nadie tiene intimidad
Cámaras por todos lados
No paran de grabar
Porque el sistema te quiere
Te quiere controlar
Gran hermano, gran hermano
Entra en acción
Gran hermano, gran hermano
Dice que tiene la solución
Gran hermano, gran hermano
Él aprieta el botón
Gran hermano, gran hermano
Tiene el control
Si las cámaras me vigilan yo ya sé qué debo hacer
Taparles el objetivo y que no nos puedan ver
Si las cámaras me vigilan yo ya sé qué debo hacer
Taparles el objetivo y que no nos puedan ver
Si las cámaras me vigilan yo ya sé qué debo hacer
Taparles el objetivo y que no nos puedan ver
Si las cámaras me vigilan yo ya sé qué debo hacer
Taparles el objetivo y que no nos puedan ver
Plantéate actuar
Tu vida como actor está a punto de empezar
Dejó de ser lo mismo ir al mercado
Yo me siento mejor si me han grabado
Se inventan los motivos
No dan información
Nos controlan por la calle
Luces, cámara,acción
Ponte guapo, que sales en la foto
Ponte guapo, que te miran de reojo
Ponte guapo, que sales en la foto, Ponte guapo, sonríe y baila
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I digueu

En un món ple de cabòries
On mana la ressignació
Els somnis no escapen
De no ser més que una il·lusió
Que tot allò que fem,
Que tot allò que som
És la vida
Que et dóna raons

I digueu, i digueu el que vulgueu
Que la vida són dos dies
I a mi no me’ls traureu
Que potser jo semblo estrany
Que potser sóc un malalt
Però m’he acostumat a viure
Com si hagués de morir demà
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Ma mare ja m’ho deia
Que no em precipités
Però a mi la pluja m’agrada
Em refresca el cervell
Que el riure és cirera
I la pena poca feina
Que de cadires
N’hi ha per dar i per vendre

I digueu, i digueu el que vulgueu
Que la vida són dos dies
I a mi no me’ls traureu
Que potser jo semblo estrany
Que potser sóc un malalt
Però m’he acostumat a viure
Com si hagués de morir demà

Que si obro la finestra
És perquè fa calor
Que si m’ajunto a les més lletges
És per compassió
Que no trafico amb el que penso
Encara que sigui bo
Que se trepitjo quan camino
És per fer-te por

Que tot allò que fem
Que tot allò que som
És la vida
Que et dóna raons

I digueu, i digueu el que vulgueu
Que la vida són dos dies
I a mi no me’ls traureu
Que potser jo semblo estrany
Que potser sóc un malalt
Però m’he acostumat a viure
Com si hagués de morir demà

Je ne t'aime pas

No tenim llibertat
Per escollir ser enganyat
Vas venir tu de lluny
El cap se’m va omplir de fum
(x2)

Eoeooo
Je ne t’aime pas, je ne t’aime pas bom bom
Eoeooo
C’est l’ilusion d’être comme toi bom bom
Eoeooo
Je ne t’aime pas, je ne t’aime pas bom bom
Eoeooo
C’est l’ilusion d’être comme toi bom bom

De cabell molt vermell
Vas venir estaves amb ell
Si vols que et digui la veritat
No t’estimo t’he enganyat (x2)

Eoeooo
Je ne t’aime pas, je ne t’aime pas bom bom
Eoeooo
C’est l’ilusion d’être comme toi bom bom
Eoeooo
Je ne t’aime pas, je ne t’aime pas bom bom
Eoeooo
C’est l’ilusion d’être comme toi bom bom

Je ne t’aime pas
je ne t’aime pas
C’est la ilusion d’être comme toi
Je ne t’aime pas
je ne t’aime pas
No t’estimo t’he enganyat

Català

Pàgina 1007 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

La Pegatina

Je ne t’aime pas
je ne t’aime pas
C’est la ilusion d’être comme toi
Je ne t’aime pas
je ne t’aime pas
Liem-nos i fot el camp

No a la guerra

Talibán, Talibán
También te puede pasar
Talibán, Talibán
También matan la ignorancia
Talibán, Talibán
Aunque pienses que no está
Talibán, Talibán
La bomba puede reventar

Quiero,
quiero que brille el cielo
sin guerra ni dolor
Quiero,
Quiero que brille el cielo
A todo color (x2)

Talibán, Talibán
También te puede pasar
Talibán, Talibán
También matan la ignorancia
Talibán, Talibán
Aunque pienses que no está
Talibán, Talibán
La bomba puede rebentar

No a la guerra
No a la guerra por favor (x2)

Pasan los años y todo sigue igual
La misma mierda pero en otro lugar
Niños llorando por la calle están
Por culpa de un cabrón que dice gobernar
Quien tiene más quiere y el que no tiene se jode
Quien tiene más quiere y el que no tiene se jode

Tienen un fusil y te quieren callar
Tienen un fusil y te quieren callar
Tengo mi fusil y te voy a cantar
Con nuestro fusil te vamos a cantar

No a la guerra
No a la guerra por favor (x2)

Pisos en ruina y la gente también
Madres llorando y tú sabes por qué
Yo no te digo lo que tienes que hacer
Tan solo te digo lo que no quiero ver
Stop the war
Stop the war
Stop the war
Stop the war

Tiren la pedra, amaguen la mà,
Un joc de màgia que ningú els ha ensenyat
Creant fronteres han perdut el nord
Ningú no els para perquè ningú els fa por

Quiero,
Quiero que brille el cielo
Sin guerra ni dolor
Quiero,
Quiero que brille el cielo
A todo color (x2)
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Talibán, Talibán
Juegan y juegan
Talibán, Talibán
Con la ignorancia de la gente (x4)

Bomba!

Penjat

Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré

M’agrada que hi hagi persones que et vinguin a dir que no et volen dir res, perquè et diuen
més del que volen i no et fan sentir violent.
Vull parlar de parlar, vull saber de saber, vull estar-me d’estar quan fer no sigui fer.

Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré

Sense paraules, amb idees, sense res a dir només som feres, records d’avui, dites pel
demà, el tresor d’avui és poder parlar.
Vull parlar de parlar, vull saber de saber, vull estar-me d’estar quan fer no sigui fer.

Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré

La rumba sona al carrer, yeé oó
La rumba sona al carrer, yeé oó
La rumba sona al carrer, yeé oó
La rumba sona al carrer, yeé oó

Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré
Lerelerelerelelerelerelelereleré

Dispara l’especulació, que ahora va valiente el Sol, Barcelona
Dispara l’especulació, que ahora va valiente el Sol, la rumba al carrer

Català

Petrolero

Tres de la mañana, noviembre frío en Galicia
Salen a faenar como cada noche por la ría
Ven como se acerca un gran destructor, una mina
Pero no saben que lo que llevan dentro contamina

Y corrieron
Y rompieron
Y lo hundieron
Y lo hundieron

Costas sin vida se abre otra vez nuestra herida
Nos tiran de nuevo el chapapote por encima
Playas enteras cubiertas de negro, una ruina
Pero no saben que lo que llevan dentro contamina

Y corrieron
Y rompieron
Y lo hundieron
Y lo hundieron

Luego los peces que lloran de burbujas negras
Bañando la arena de agrio color
Humanos suspiran de llanto,
rebientan las manos y dicen adiós a la mar

Català
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En qué nos convertirán
Pena severa que rinde a la mar
En qué nos convertirán
Pena severa que ride a la mar

Y corrieron
Y rompieron
Y lo hundieron
Y lo hundieron

Tomasín

Tomás es el más loco de toda la ciudad
Siempre rapeando por Montcada va
Con camiseta de Kortatu y la cresta engominá
Se pilla un orgasmus y en Catania está

¿Y dónde va? ¿Dónde fue? ¿Dónde está mi amigo Tomás?
¿Y dónde va? ¿Dónde fue? ¿Dónde está?

Y un día bebió y en una esquina se quedó dormido
Anunciaron su vuelo entre ronquido y ronquido
De repente unas voces lo despertaron
Y se dio cuenta que su avión ya había embarcado

Tomasín, Tomasín, te han visto por ahí
Tomasín, Tomasín, piripiripipí
Tomasín, Tomasín, te han visto por ahí borracho!

Y dicen que levanta piedras
Y dicen que levanta gente
Pero lo único que levanta
Es el güisqui y el aguardiente!

Si tú lo ves por la calle
Ay no te cambies de acera
Que Tomasín tiene buena
Tiene buena la yerbabuena!!

Tomasín, Tomasín, te han visto por ahí
Tomasín, Tomasín, piripiripipí
Tomasín, Tomasín, te han visto por ahí borracho!

Si tú lo que quieres es fiesta,
Y no has entendido nada
Búscate en el Google
Dónde está la juerga en Montcada
Cuenta la leyenda
De un punky cabeza rapada
Que si tú te lo encuentras
Tu te quedas toa la mañana

Tomasín, Tomasín, te han visto por ahí
Tomasín, Tomasín, piripiripipí
Tomasín, Tomasín, te han visto por ahí borracho!

Vámonos por churros
Que ya son las ocho
Anda vete tú!
Que a mi me queda calimocho!

Tomasín, Tomasín, …

Català

¿Cómo Explicarte?

Y tú dices que soy frío
Y se me hiela todo por ti
Y tú dices que yo no sé querer
Pero yo sí que sí que sí que sé
Eso se lleva por dentro

Català

Tú qué vas a saber
Yo sólo he venido a decirte

Que me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo

Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?

Soñaré, soñaré,
cada noche con tu risa
Lloraré, lloraré,
si te veo imposible
Sentiré, sentiré,
cada gesto tuyo
Lucharé, lucharé,
para que entiendas que me gustas tú

Cada día te lo recuerdo
Y te pones a reír
Tú te crees que sólo es un juego
Que yo digo por decir
Que la verdad es de cada uno
Y una sonrisa pa quien la vea
Yo sólo quiero que tu sepas

Que me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo

Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?

Y en inglés, en inglés,
I love you so much
Y en francés, en francés,
je t’aime beaucoup
Cómo no, cómo no,
cantártelo más veces
Entérate, entérate
Sólo quiero repetirte que me gusta
me gusta,
me gusta,
me gusta,

Me gusta tu pelo
Me gusta tu cara
Me gusta tu sexo
Me gusta tu espalda
Me gustan tus ojos
Me gustan tus labios
Me gusta el deseo
Que llevas debajo

Me gustas tú
¿cómo explicarte?
Me gustas tú
¿cómo explicarte?

Que en la vida da palo
Demostrar lo que sientes
Que todo el mundo te juzga
Que aquí sólo hay serpientes
(x2)

Y tú y tú y tú y tú y tú (x4)
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Me gusta tu pelo (me gusta tu cara)
Me gusta tu sexo (me gusta tu espalda)
Me gustan tus ojos (me gustan tus labios)
Me gusta el deseo (que llevas debajo)
Y tú y tú y tú y tú y tú (x4)

La polla records

a tu lado

No inventamos lo del Punk
ni fuimos a gran bretaña
¿sabeis como nos jodió?
pero ya no nos da rabia.
No pudimos ser los Clash
ni tampoco los Sex Pistols
pa que vamos a llorar
si total nos da lo mismo
No pudimos ser los Damned
ni primos de Johnny Thunders
nunca podremos saber
para que hubiera valido
a lo mas y a lo mejor
para ser aún mas cretinos.
A tu lado mi amor soy tan feliz
a tu lado soñar, a tu lado vivir.
A tu lado mi amor soy tan feliz
a tu lado quiero morir
No inventamos lo del Punk
ni fuimos a gran bretaña
¿sabeis como nos jodió?
pero ya no nos da rabia.
La vida nos hizo asi
no vengais de tocagüevos
andaremos por aqui
y al final nos largaremos
sin mas.

Castellà

Angeles caidos

Angeles del norte, tan pulcros y pulidos
cinicos muñecos, siguen predicando por ahí
razones de economía, con nombre de libertad,
nos obligan a vivir de la explotación.
Kema la idea. Kema la idea.
Hundidos en un juego cruel, dinero rey,
el nuevo orden mundial aquí está.
Angeles caídos viven en tu calle
venden la verguenza que tienen los vencidos
razones de economía, con nombre de libertad
les obligan a vivir en la humillación.
Kema la idea. Kema la idea.
Hundidos en un juego cruel, dinero rey,
el nuevo orden mundial aquí está.
Ganador y perdedor, una antigua ley,
ganador y perdedor,
el nuevo orden mundial aquí está.
Razones de economía, con nombre de libertad,
asqueroso ganador, blanco es tu color.
Kema la idea. Kema la idea.
Hundidos en un juego cruel, dinero rey,
una antigua ley quema el aire.
Puedes quemarla ¡Tú mismo!

Castellà

aprieta el culo

Aprieta el culo tío que empieza el baile
el gran hermano dice acojónate
ya puedes olvidarte de ser distinto la contraseña es obedecer
seas yanki o mexicano, seas vasco o español
mafioso o vegetariano, izquierdista o esquirol
lo que importa no es tu raza, tu edad ni tu religión
lo importante es que todos viváis como pringaos
los pobres que nos invaden joderán tu identidad
el gran hermano dice acojónate
de aquí no escapa nadie no huyáis cobardes
la contraseña es obedecer
seas jonki o marihuano, cocaíno, anfetamino
alcoholico, pastillero, drogadicto del seguro
estéis heridos o enfermos, seáis guapos o estéis muertos
lo que importa es que todos viváis colgaos
con o sin enemigos viva el ejército
el gran hermano dice acojónate
todos llevamos dentro al policía-amigo
la contraseña es obedecer
seas ángel o demonio, chulo-putas o abogao
seas periodista o bobo, fracasado o triunfador
deberéis dinero al banco, bailaréis el bacalao
vestiréis todos lo mismo, pensaréis todos igual
aprieta el culo tío que empieza el baile
el gran hermano dice..... jode o jódete.

Castellà

Capitalismo

Este sistema te da una oportunidad, desarollarte según tu capital.
Ya no hay esclavitud: producir.
Que mundo tan feliz: consumir.
Es cojonudo que uno pueda decidir, dentro de un círculo y sin poder salir.
Ya no hay esclavitud: producir.
Que mundo tan feliz: consumir.

Castellà

Cara al culo

e |-----|----|--------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------|
B |9-7--|----|-----7-9|-7---|--10-|10-9-7---9-7-|9-7--|-----|----7-9|
G |----9|-9-9|-8-9----|---9-|9----|-------9-----|----9|-9-9-|8-9----|
D |-----|----|--------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------|
A |-----|----|--------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------|
E |-----|----|--------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------|

e |----|---------|
B |-7--|---------|
G |---9|9--------|
D |----|--5------|
A |----|--3-5-2-3|
E |----|----3-0-1|

Fa
Todos los fascistas viven
La-     Do    La-
Cara al culo
Fa
Por eso no ven más alla de su nariz
La-     Do    La-
Cara al culo
Fa
Ya que sois tan religiosos
La-     Do    La-
Cara al culo
Fa
¿Por que no les dais la paliza a Dios?
La-     Do    La-
Cara al culo

Esto es lo que haria el bajo aqui:

Castellà
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G |------|----|-------|----|---|------------|--------|----|-------|
D |------|----|-------|----|---|------------|--------|----|-------|
A |-0----|----|------0|----|--1|-1-0-----0--|--0-----|----|-------|
E |---3-1|-1-1|0-1-3--|-3-1|-1-|-----3-1---3|-----3-1|-1-1|-0-1-3-|

G |--------|--------|
D |--------|--------|
A |-0------|-1------|
E |---3-1-1|---3-0-1|

y sigue:
Fa
Fraga muerete
La-           Si        La-
Cara al culo, cara al culo
dFa
Reegean muerete
La-           Si        La-
Cara al culo, cara al culo
Fa
Woitilia muerete
La-           Si        La-
Cara al culo, cara al culo
Fa
Muñecos de feria
La-           Si        La-
Cara al culo, cara de culo
Fa
La madre Teresa
La-     Si     Sol
no nos interesa
Fa
La tradición
La-     Si     Sol
es una maldición
Fa
Las jerarquias
La-     Si     Sol
son una tontería
Fa
Un patriota
La-     Si     La-
un idiota

Come mierda

Este es un producto natural,
colorante autorizado, azucar refinado.
Ésto está envasado al vacio,
y tiene la fecha de caducidad.
Ya lo ves. Ya lo ves.
Controlamos tu seguridad
Si la espichas y te enterramos
enterrador con guantes higienizados.
Yo con el asunto del papeo,
ahora me doy cuenta
porque somos tan feos.
Que tenga buena cara
es lo que importa
Anuncio con maciza y asunto terminao.
Ya lo ves. Ya lo ves.
Controlamos tu seguridad.
Si la espichas te enterarás de las ventajas
del control de sanidad.
Come mierda vitaminada.
Come mierda concentrada.
Come mierda deliciosa.
Come mierda y pagala.
Ya lo ves. Ya lo ves.
Controlamos tu seguridad.
Come mierda con proteinas,
es el papeo del futuro.
Come mierda.

Castellà

¡Ooohhh!

CONTROL L´AMOUR

Tu y yo en el rió aquel, tu y yo y nuestro amor
tu risa, tu caminar, y tu forma de mirar,
pero cuando todo va también, algo se tiene que joder.
¡¡Al carro a toda hostia, que empieza a llover!!
Fumemos un porrito pa quitarnos el estres
El costo nos ha puesto cara de julais
y en la siguiente curva, ¡¡Pikoletos in the night!!
¡¡Otra vez en un puto control!!
No son las navidades, pero hay un belén,
menuda fiestecita que nos han montao aqui,
no puedo soportarlo, no me puedo acostumbrar
la pasma bacilando y nosotros a callar
¡¡Otra vez en un puto control!!
¡¡Vacíen los bolsillos, no lo quiero repetir!!
¡¡y tu que coño miras!!¿tienes algo que decir?
Mejor no te lo digo y me lo pienso para mi
ninguna policia tendria que existir
Lindo el paisaje, guapa pistola
tu de lechuga y yo de amapola
¡¡Otra vez en un puto control!!
¡¡Otra vez en un puto control!!

Castellà

Críticos

Eh, Crítico que siempre estás sentado
leer y escuchar no es suficiente
Ven aquí ven aquí.
Siempre en tu butaca hablando de todos
eres una especie de diosecillo
no das tu opinión impartes tu bendición
y si desayunas mal en tu guarida
lanzas tus serpientes contra todos.
Tuyo es el poder, tuyo es el espacio en el papel.
Críticos, ja, ja.
Los cuarenta principales son nuestro objetivo.
Quiero casarme contigo por que estás podrido.
Criticos, ja, ja.

Castellà

Dia positivo

Voy a encarar el dia con actitud positiva
luce el sol y cantan los pajarillos
los hombres salen hacia el trabajo
modernos esclavos de un mal salario
unas chavalas van para el mismo sitio
a cobrar menos pa que otros hagan turismo
en fin! no jodo yo por nada mi dia positivo
problemas sociales de raices muy profundas, bla! bla! bla!
en el cielo un avion de la OTAN
a saber donde ira a echar ese las bombas
despues algun locutor idiota
dira a los muertos que todo ha sido una broma, bla!, bla!, bla!
en fin! no jodo yo por nada mi dia positivo
razones politicas y causas muy complejas.....yo que se!
Hombreee.....un carro de los maderos
mira tu en que se gasta el dinero
pa que pagar los putos impuestos
pa que algun dia nos hostien los vagos estos
en fin! por nada jodo.....
vaya puta mierda
pues menuda mierda
mi dia positivo
vaya puta mierda
pues menuda mierda
una puta mierda
cuatro veces mierda

Castellà
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vaya puta mierda
pues menuda mierda
una puta mierda
ocho veces mierda.

Dios

dios hizo el mundo en seis dias y al septimo descansó
desde entonces no ha dao golpe, ¡¡vaya dios de los cojones!!
dios en trono de oro, dios de parte de los fuertes
dios de lujo y del poder, dios de barrio alto,
dios al que ni dios le ha visto luchando por la justicia
dios que no vive en la calle no puede ser pobre.
dios judio, dios cristiano, dios tambien es mahometano,
dios es shiva, dios es buda
y a mi me la suda que nombre le deis
Cuando dios sea un refugiado escapando de una guerra,
cuando dios sea flaca y negra... no habra nadie para verla
dios fulmina, dios machaca,
dios agarra bien la estaca
A que coño esta esperando para hacer lo que predica,
a que coño esta jugando, dios es pura propaganda
dios aprieta, dios ahoga, dios pone la soga
dios controla, dios espia,dios es policia.
dios es sangre, dios es guerra, dios es la violencia,
dios dispone, dios reparte, dios en todas partes,
dios eterno, dios en lo alto,¡¡dios me tienes harto!!

Castellà

Ellos dicen mierda

Mis colegas quedan tiraos por el camino
Y cuántos más van a quedar
Cuánto viviremos cuánto tiempo viviremos
en esta absurda derrota sin final.

DOS SEMANAS, TRES SEMANAS
OCUARENTA MIL MAÑANAS, QUE
PRINGUE
LA MADRE DE DIOS
CUÁNTO HORROR HABRÁ QUE VER
CUÁNTOS GOLPES RECIBIR, CUÁNTA GEN-
TE TENDRÁ QUE MORIR
LA CABEZA BIEN CUIDADA
O MUY BIEN ESTROPEADA Y NADA
NADA QUE AGRADECER
DENTRO DE NUESTRO VACÍO
SÓLO QUEDA EN PIE EL ORGULLO,POR
ESO
SEGUIREMOS DE PIE

Mogollón de gente VIVE TRISTEMENTE
y van a morir DEMOCRÁTICAMENTE
y yo Y YO
y yo NO QUIERO CALLARME
la moral prohibe QUE NADIE PROTESTE
ellos dicen mierda Y NOSOTROS AMÉN
amén AMÉN
amén  A MENUDO LLUEVE

Castellà

Era un hombre

INTRO
sol----------------
re-----------------
la-----------------
mi-3-3-3-3-3-3-3--- SE REPITE
Cuéntame que el paro,

Castellà

mi-4-4-4------------SE REPITE
cuéntame que el hambre,
mi-6-6-6------------ SE REPITE
cuéntame cien mil al mes,
re-----------------
la-6-6-6-6-6-6-----
mi-----------------
cuéntame que llueve.
sol----------------
re-6-6-6-6-6-6-----
la-----------------
mi-----------------
Sabes que vas a comer
por dar hostias a la gente.
Sabes para quien trabajas.
Tus lágrimas las compras
en las rebajas.
sol----------------
re-----------------
la-7---5-----------
mi---5---3---------
Era un hombre y ahora es poli.
Siempre obedeciendo.
Has vendido tu dignidad.
Eres una pieza más,
eres mi enemigo.
Gracias a tu estupidez,
gracias a tu humillación,
gracias a tus putas gracias,
empezaron mis desgracias.
Era un hombre, y ahora es poli.
parte lenta
sol----------------
re-----------------
la-7--5--3-2-3-5---
mi-----------------

Esta todo muy mal

No quiero limosna, asqueroso y caradura
lo que necesito es que te pierdas en la jungla.
Los paises ricos debemos ayudar
que bonita es la palabra solidaridad!
que buenos somos los buenos con los que no tienen nada
que buenos son los ladrones con la gente despojada.
Hace mucho tiempo que vinieron tus antepasados
avaricia, hambre, odio y guerra fueron sus regalos
tortura, miedo y esclavitud en nombre del progreso
y ahora llegais vosotros para darnosla con queso.
Lo que nos pasa no es casualidad
parece ser que se reparte mal
para el que tiene es facil vacilar
hipocresia desde el bienestar.
Ohh ohh esta todo muy mal
ohh ohh esta todo muy mal
ohh ohh esta todo muy mal
ohh ohh esta todo muy mal.
No quiero caridad
no quiero caridad
no quiero caridad
esta todo muy mal.

Castellà

fucking U.S.A

El imperio da gratis para todos las primeras lecciones en inglés
ok fucking you fuck stupid policemen
Muy bien jódete es fuck en inglés
ok fucking you fuck the system fuck the world
sistema de opresión es fuck en inglés
kiss my ass fucking U.S.A.
one two three four five common vete pillando
one two three four five common el mundo para el más cabrón
oh tócame los huevos compañero tócame en inglés
oh tócame los huevos compañero tócame en inglés
ok fucking you fuck stupid policemen

Castellà
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Muy bien jódete es fuck en inglés
ok fucking you fuck the system fuck the world
sistema de opresión es fuck en inglés
ouyea kiss my ass
el imperio da gratis para todos las primeras lecciones en inglés
oh tócame los huevos compañero tócame en inglés
oh tócame los huevos yanqui prepotente neonazi
oh tócame los huevos compañero tócame en inglés
oh yanqui de los huevos yo me descojono de tu imperio
one two three four five common el mundo para el más cabrón
ouyea olrai ouyea fucking U.S.A.

Futuro perfecto

Te dare mis beneficios que pa eso soy la sociedad
un bonito mando pa que vivas a distancia de la realidad
y te volveras otro zombi gilipollas mas en un sofa
mientras ves arder los bosques de un futuro que jamas podras respirar

da lo mismo de que color es la bandera de la libertad
ni su madre la va a conocer cuando la saquen de comisaria
y tendras que ver las marcas de los golpes en la piel de tu verdad
tendras que olvidar las almas de los masacrados por mi tirania

Tu Futuro Nunca Llegara-Tu Futuro se Autodestruira

Y te dare!!
una patada en el culo que vas espabilar.
una patada en el culo pa que aprendas a volar
una patada en culo pa que te ponga en tu lugar
una patada en el culo pa que tengas

te dare mi podredumbre hasta los limites de la razon,
te dare vivir chapoteando en la inmundicia y en el mal olor
deberas cavar un tunel con tus manos para ver la luz del sol
¡¡te engañe, cabrón!! ¡¡que esta nublao!!

Tu Futuro Nunca Llegara-Tu Futuro se Autodestruira
Tu Futuro Nunca Llegara-Tu Futuro nacio muerto!!

Castellà

Hombres de respeto

Nos hemos reunido para ver como hacer
con todas estas armas que van a caducar
¡Cambia el escaparate!
¡¡Hay que mover el negocio, joder!!
Di a los muchachos de la prensa
que lo cocinen,
que lo revuelvan
que inventen algo
y que lo envuelvan
pero la guerra debe comenzar
La libertad tiene sed de sangre,
y la patria hambre de dinero
vamos a matar por un mundo estable
El que no es rentable tiene que morir
Asi es la economia neo-nazi liberal
nunca podremos tener paz,
en este nuevo orden que debemos respetar
la guerra no tendra final
Los muertos no interesan
y ni si quiera son humanos
si sube la bolsa nos da igual
Como en el guetto de Varsovia o en Palestina,
como en Irak,
como en el Congo o Afganistan
pero la guerra debe continuar

Castellà

hoy haré la revolución

Hoy haré la revolución en mi coche nuevo
hoy haré la revolución por fin compré este objeto de deseo
comprar es vivir hoy haré la revolución
tener algo más hoy que ayer comprar es vivir
vivo esperando a cobrar para gastarme todas las pelas
vivo esperando a cobrar para agarrarme una borrachera
esclavos del trabajo esclavas del hogar
esclavos ignorantes sin mentalidad
seamos por un día capaces de pensar
esta mierda tiene que cambiar
los que mueren ya no pueden más la anarquía tiene que llegar
la violencia nos ayudará los que matan se acojonarán
vivo esperando a cobrar para gastarme todas las pelas
vivo esperando a cobrar para agarrarme una borrachera
la inteligencia se esconde de mí el miedo se comio al odio
de cuantas vidas la vida se fue sin intentar ni siquiera vivir
será que estamos tontos o estamos engañaos
o estamos enterrados en comodidad
los más tontos de todos nos tienen controlaos
esta mierda tiene que cambiar
los que mueren ya no pueden más la anarquía tiene que llegar
la violencia nos traerá el amor los que matan se acojonarán
hoy haré la revolución

Castellà

HOY VAMOS A EXPLICAR LA PALABRA FEO

El rey es feo, es mogollón de feo
cualquiera puede verlo, ¡que feo que es el menda!
La reina esta muy fea, con su vestido azul
y aunque se vista de seda ¡reina se queda!
El principe es feo, le viene de familia,
y aunque no tenga la culpa, es feo con malicia.
La infanta es fea, lo mires como lo mires
es que la tia es fea de cualquier manera.
La otra infanta es fea, ¡¡JODER QUE FEA ES!!
a mi que ostias me importa, pero es que es ¡¡FEA, FEA, Y FEA!!
Malditos cretinos de la prensa rosa
cambiaros de gafas o dedicaros a otra cosa

Castellà

Iros todos a la mierda

Putos politicos del mundo entero
siempre a la orden del puto dinero
no nos dejais ninguna otra salida
que hacer del mierdo nuestra forma de vida
Putos imbeciles, "correveidiles"
prostituyendose de tapadillo
justificando lo que otros deciden
putos estomagos agradecidos
Siempre trapicheando con los votos
para cagarnos en nuestra miseria
viviendo alegremente de nosotros
siempre a nuestro servicio ¡¡Vaya jeta!!
Me la trae floja, titeres de Marte
si traeis pilas o vienen a parte
pero tengo una duda, que me pone malo
¿sois de madera o es que vais de palo?
Iros todos a la mierda, estamos hartos de la corrupcion
Todos a la puta mierda, estamos hartos ¡Mecagüen dios!
Cobardes y ladrones escondidos
siempre al calor del sol que mas calienta
cada vez que sacamos la cabeza
mandais la policia y nos revienta
Cuando la muerte es mejor que la vida
salen las ratas de la alcantarilla
cuando la desesperacion estalla
llega la hora de la venganza
Iros todos a la mierda, estamos hartos de la corrupcion
Todos a la puta mierda, estamos hartos ¡Mecagüen dios!
Iros todos a la mierda, estamos hartos de la corrupcion

Castellà
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Todos a la puta mierda,valientemente con decision.
Iros todos a la mierda, estamos hartos de la corrupcion
Todos a la puta mierda, estamos hartos ¡Mecagüen dios!

Los siete enanitos

¡Ayho, ayho!
Al bosque a trabajar
los enanitos buenos tenemos que currar.
¡Ayho, ayho, ayho!
Como hay mucho paro hijo
tienes que aguantarlo todo
como est&aaacute; la vida hoy
es que hay que comer.
Todo el día reventando
a un cabrón beneficiando
encima con cachondeos
de amor al trabajo.
¡Ayho, ayho, ayho!
Cuando llega el final de mes
con mirada de desprecio
te reparten sus migajas
agradecimiento.
Somos enanitos,
somos los siete enanitos,
pero en este cuento
Blancanieves no folla con ellos.
¡Ayho, ayho, ayho!
Ya vale de pringar.
Los enanitos buenos,
al patrón han de matar.

Castellà

Lucky man for you

Cua cua cua... cua cua cua... cua cua cua...
cua cua cua... cua cua cua, cua cua!

Lavando el dinero de la mafia
apollando el fascismo mundial
amaos los unos a los otros
-dice el asesino-

En la cocina...
la foto del papa...
dentro de la bandera nacional
este amuleto... ha de funcionar
lucky man... lucky man... for you!

lucky man... lucky man... lucky man...
lucky man... lucky man... lucky man...
lucky man... lucky man... lucky man...
lucky man... lucky man for you!

A cuarenta pavos la reliquia...
milagro garantizado...
si esto es vivir en serio...
preferimos hacer el indio!...

Papapapapa....
papapapa!
papapa pa papa pa papap pa pa

Castellà

Maigeneraison

Viva la mala hostia de mi generacion!
fuimos como cohetes y mas de uno se estrello
aunque no habia futuro y aquello se acabo
y dios siguio en el cielo y yo me cago en dios
Y dios siguio en el cielo y yo me cago en dios...
Viva la mala hostia de mi generacion!
fuimos una amenaza, casi una revolucion
aunque no habia futuro y aquello se acabo
que dios siga en el cielo que yo me cago en dios.....
Nunca fuimos jipis, ni por paz ni por amor
si te sientes solo, pues te compras un tambor
mientras no te hayas muerto tendras que pelear
follar alegremente, reirte y vacilar.
Mientras llega la muerte que tengais buen rocanrol
que haya buena suerte y salud de campeon
mientras no te hayas muerto tendras que pelear
follar alegremente, reirte y vacilar.
Follar alegremente, reirte y vacilar.
La ra la la ra, La ra la la ra
La ra la la ra, La ra la la ra

Castellà

Mis cojones y yo

Nadie me conoce, yo muevo los hilos ¡Ah carallo!
Soy el que controla todos los destinos ¡Ah carallo!
Alambradas, guardaespaldas, defendiendo mis principios
mis privilegios
gloria al señor
Me hace reverencia todo Jesucristo ¡Ah carallo!
Vienen a mi iglesia hasta los obispos ¡Ah carallo!
Parlamentos, periodistas,
son mis putas de servicio
yo les unto la conciencia
les doy cuerda y a correr
Tengo tierras, tengo vidas, tengo el aire que respiras
si me molestas
te aplastaré
Soy muy poderoso vivo en mi castillo ¡Ah carallo!
¡Ah carallo!
Para, para, para, dáme tu sangre correr es peor y total te la voy a quitar
no me hagas trabajar.

Castellà

mundo cabron

Por mi coco pasa un tren y hace tiempo que perdio la via
mi cabeza no va bien
con el txaka-txaka-txaka
txaka-txiki-txaka
txaka-txaka-txiki-txa
Un dia estabas de marcha echando un trago en el bar
y un idiota buscabocas con la tuya se encontro
el tenia una navaja, y tu por desgracia no
asi es la puta vida en este mundo cabron
aparece algun majara y todo se acabo.
No tenias mas remedio y ejercias de ladron
pero un dia en una casa el dueño se desperto
no era la mala la escopeta si te digo mi opinion
asi es la puta vida en este mundo cabron
aparece algun majara y todo se acabo.
Te enteraste de un garito que era bastante molon
estaba lleno de calvos alguien cometio un error
al final hubo partido y tu hiciste de balon
asi es la puta vida en este mundo cabron
aparece algun majara y todo se acabo.
Asi es la puta vida en este mundo cabron
aparece algun majara y todo se acabo.
Por mi coco pasa un tren y hace tiempo que perdio la via
mi cabeza no va bien
con el txaka-txaka-txaka
txaka-txiki-txaka

Castellà
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txaka-txaka-txiki

Nadie es inocente

Cuanto perro suelto hay por ahi
cualquiera puede ser un delincuente
la proxima vez puedes ser tú
todo el que proteste sera un criminal

Nadie es inocente, nadie que moleste
Nadie es inocente, nadie escapará

Van a detener a todo el mundo
por nuestra propia seguridad
el que tiene piernas por que anda
y el que tiene boca por hablar.

Hoy puedes ser terrorista-solo por estornudar
Cualquiera que se resista-un terrorista será

Como tienes cara de culpable
de querer vivir en libertad
y es jode nuestras libertades -¿¿¿¿Que libertades????-
iras a la carcel como un criminal

Hoy puedes ser terrorista-solo por estornudar
Cualquiera que se resista-un terrorista será

¡¡Todos somos terroristas!! ¡¡Mecaguen los muertos!!

Hoy puedes ser terrorista-solo por estornudar
cualquera que se resista...

¡¡NADIE ES INOCENTE!!

Castellà

Nadie llorara por ti

Cuando vivas dentro de una prostituta
y trabajes en el club de carretera, no!!
no llorara nadie por ti.
Cuando te desangres de haber abortado
porque tu dinero no fue suficiente, no!!
no llorara nadie por ti.
Cuando seas un mendigo apaleado
y te metan en un ataud sin nombre, no!!
no llorara nadie, no!
Cuando la pobreza te empuje a la huida
y los peces coman tu cuerpo sin vida, no!!
no llorara nadie por ti.
Cuando la ametralladora este a tu lado
junto a tu cadaver de niño soldado, no!!
no llorara nadie por ti.
No llorara nadie por ti.
no llorara nadie por ti.
no llorara nadie por ti.
no llorara nadie, no!

Castellà

No aburras

Las drogas estan ahi y se pueden conseguir
y como las vas a usar
es un asunto tuyo y no le importa a nadie mas
no hay nada mas que contar, es tu vida y tu sabras
y lo que pueda pasar, te va a pasar a ti
si crees que estoy aqui para hacer de confesor
te equivocas de persona y confundes la cuestion
no me cuentes si controlas, es tu problema chaval

Castellà

o si te estas desparramando, es tu problema chaval
si es para aburrirte o para divertirte, es tu problema chaval
o si solo estabas triste.
Es tu vida y tu sabras
y lo que pueda pasar te va a pasar a ti
solo te voy a pedir, no aburras a los demas
y te pido en especial que no me aburras a mi
no me cuentes si controlas, es tu problema chaval
o si te estas desparramando, es tu problema chaval.
No me grites ni me escupas
no me comas el terreno
no me des mas la paliza
ni me metas en tu ciego.
Solo te voy a pedir
no aburras a los demas
y te pido en especial
que no me aburras a mi.
A mi, a mi

NO QUIERO SER UN ROLLING STONE

Basta ya, ya no lo aguanto más
por favor en dónde hay que firmar
me he aburrido en mi palacio
me he aburrido en mi mansión
me he aburrido por la radio y por la televisión
voy a hacer una escapada y no volveré jamás
ni siquiera por el pacto que tengo con Satanás
basta ya ya no lo aguanto más
por favor en dónde hay que firmar
no seré un viejo loco con aspecto juvenil
aguantando la postura porque...
no quiero ser un rolling stone
basta ya....
managers y productores fabricaros otro gil
pelearos por la pasta pero yo me habro de aquí
ya no quiero ser leyenda ni el puto amo del rock
ni siquiera por el pacto que tengo con el cabrón
no quiero ser un rolling stone
no quiero tanta satisfactión.

Castellà

noche incierta

Dónde me lleva la noche incierta
voy en la lancha con las luces apagadas
llevo un paquete que contiene una sustancia ilegal
ni el que me espera en la orilla es Jesucristo
ni yo soy Pedro el pescador
dónde me lleva la noche incierta
con el dinero que me rinda la fariña
mejoraré mi situación y la de mi familia
y aunque la tía que me espera no es la virgen
yo también soy hijo de dios
donde me lleva la noche incierta en mi barquito de motor

Castellà

oi-oi!!

Ni euskaldun prehistoriko bat nauk
ez ditxuat ulertzen zuen abantailak
baxakixat nola jokaketan dozuen
buru gogorrei burua moztu
gerra batekin harrapatu zebein gura lurra
denpora askuan zuen kolonia izan zuan
baina bihotza ezin ddok kendu
entzun ondo gauza bat
ni ez nauk espainola
buru gogorrei burua moztu
hildda be ezin izan gaittuzue aldatu
tortura demokratikoakin be ezta
ezta euskera debekatuta be

Euskera
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ezin xuat ez txauk modurik
ni ez nauk espainola
berrogei urtetan "cara al sol"
hola normala dok batzuk zipaioak izatia
zuen ustez gaiztuak gaittuk
baina guk "a por ellos" kantaitten xuau futbolian
entzun ondo gauza bat
ni ez nauk espainola
ezin xuat ez txauk modurik
ni ez nauk espainola
buru gogor beti gogor.

Otro militar

Según la agencia EFE, en un golpe de estado,
para el bien del país, un general derroca a un coronel

¡Qué burla más cruel! ¡Qué burla más cruel!
Otro militar ocupa su lugar
Otro militar ocupa su lugar

El caos aumentaba
Agitación marxista
Los amos peligraban
Nuestros sueldos peligraban

La situación está normalizada
y en el futuro será restaurada la puta democracia

Català

Ou Yea!!

Hoy no me da la gana, no pienso ir a trabajar,
no voy a comer nada, porque no pienso cocinar,
no pondré la lavadora, hoy no fregare los platos No!!
No voy hacer la limpieza, ni me voy a poner guapa, No!!
Hoy no cuidare de nadie,ya podeis perderos todos por ahi
Ni los niños ni la abuela y el perro ya se puede morir.
Ni telefono, ni hostias, ni television ni radio No!!
Cortare el cable del timbre, hoy no quiero abrir la puerta.
Hoy no hare nada de nada vida mia
cualquiera tiene un mal dia
Hoy no me da la gana, mejor olvídate de mi.
Hoy no me da la gana, no voy a hacer nada por ti.
Hoy no me da la gana, mejor olvídate de mi.
Hoy no me da la gana, hoy solo me quiero morir.
Ou Yea!!

Castellà

Puedes ser idiota

Puedes ser como el ganado con el pienso asegurado
obediente y limitado por la valla del corral
puedes ser un buen soldado del sistema de mercado
puedes ser guardia jurado de tu reino familiar.
Aprovecha tu oportunidad, puedes ser idiota.
Puedes ser un nazi honrado, mutilado cerebral
la sombra de un ser humano sin conciencia ni moral
puedes ser mal gobernado, votar y seguir callado
puedes ser un desgraciado en un mundo policial.
Puedes leer tu opinion en la prensa
y repetirla como un anormal
puedes correr como un gallo sin cresta
cacareando pa, pa, paaaaa.
Puedes ser un nazi honrado, mutilado cerebral
la sombra de un ser humano sin conciencia ni moral
puedes ser mal gobernado, votar y seguir callado
puedes ser un desgraciado en un mundo policial.
Idiota!

Castellà

Puedes vivir en un metro cuadrado
puedes decirte que no esta tan mal
puedes pudrirte sin ser molestado
agradeciendo lo que te dan.

punk

Soy el que nunca existió tú nunca me has visto pero vivo aquí
soy el rey de la ciudad vivo en la basura de tu caridad
entre la putrefacción busco algo de carne en descomposición
soy el que quiere gritar que tu sistema no tiene piedad
soy el gusano que va hacia el cadáver de tu sociedad
soy el que entrará dentro de tu ataud
que nunca tuvo nombre y nunca tuvo cara
el que toda tu vida vivió en tus pesadillas
voy a colarme en tu hogar por las rendijas de tu bienestar
soy el que viene a matar tu tontería y tu falsa moral
soy aquel que ya no cree que somos distintos y tú eres mejor
soy aquel que dice basta a tu hipocresía sin corazón
soy el que quiere gritar que tu sistema no tiene piedad
soy el gusano que va hacia el cadáver de tu sociedad
soy el que viene a matar tu tontería y tu falsa moral
hoy voy a celebrarte un bonito funeral
y voy a emborracharte de miseria popular

Castellà

QUE TURURU AY QUE TURURU

Que tururu ay que tururu
soy yo el tonto o lo eres tu?
Aqui el que roba mas es el que se hace respetar
el que mata mas es premio nobel de la paz
el buen intelectual no da la cara ni por dios
y hay tanta libertad que no se puede respirar.
Las guerras que no provoco, ya no me provocan nada
que somos de clase baja pero no gilipollas.
Ya se que se me permite vivir en un cementerio
porque canto todo el tiempo?
sera porque estoy contento.
O me estoy perdiendo algo o esto es una cabronada
ya estoy harto del invento y de tanta majarada.
Soy yo el tonto o lo eres tu
que tururu ay que tururururu.
Ya se que se me permite vivir en un cementerio
porque canto todo el tiempo?
sera porque estoy contento.

Castellà

REVISTAS DEL CORAZÓN

¿Qué pasa con Nicaragua? (Contrarevolucionaria)
¿Qué pasa con El Salvador? (Es terrible el mogollón)
¿Quién está enterrado en Guatemala? (Rios Montt - con pico y pala)
¿Quién es el exterminador? (Americano y cabrón)
Yo tengo un amor secreto (Compre el Pronto)
Mi nueva casa en Ibiza (Compre el Pronto)
El Príncipe y la Princesa (Compre el Pronto)
Revistas del corazón (Ay! la Virgen)
Es una buena pasada (con la boca tan tapada)
Un militar en tu sopa (Que sorpresa más idiota)
Es un fascismo muy sutil (Preguntale a un albañil)
Lulú en su puesta de largo (Compre el Pronto)
Una tarta de cumpleaños (Compre el Pronto)
Ese año seré madre de nuevo (Compre el Pronto)
La turgencia de tus senos (Compre el Pronto)
Esto sí que es grave (Ay! la Virgen)
Cuánta gente condenada,
lucha por sobrevivir,
mientras ellos se preocupan,
por un grano en su nariz.
Buitres, buitres, buitres,
buitres.

Castellà
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Rincones

Mi calle es pequeña y no tiene salida
mi calle es el paso del barrio de arriba,
en mi calle hay obras por que siempre toca
¡¡Mirones, cotillas, camellos de coca!!
Borrachos de noche, familias de dia,
Buscones de niños y gatas salidas.
A mi calle es a donde todos vienen
a comprar las flores de noviembre.
Mi querida calle es el sitio perfecto
¡¡En mi calle venden coronas de muertos!!
Mi calle es pequeña y no tiene bares
mi calle es de paso, aqui no hay quien pare,
violadores, locos, palizas brutales,
todo el universo en catorce portales.
Miseria escondida, saludos cordiales
odio entre vecinos, vidas ejemplares

Castellà

Salve

A cuenta de prometer; el reino de los cielos,
algunos vivillos lo que están haciendo.
Es su propio cielo particular en la Tierra.
Compre un pedazo de cielo,
pagando su cuota mensual.
¡Salve Regina! Mater Misericordia.
Hay que estar majareto
para hablar de amor de Dios
y al mismo tiempo en sus escuelas.
Preparar los cuadros de mando
de la represión fascista.
¡Cómo se puede ser tan fariseo!
¡Salve Regina! Mater Misericordia.
Control económico es control del poder
control mental, control sexual.
Realmente tíos, nunca he visto
religión que pretenda tanto
salvarnos a hostias!
¡Salve!
Opus Dei ¡Oh no!

Castellà

Series de maderos

En tu casa series de maderos
en la calle maderos de verdad
Poli, mama yo quiero ser poli,
ultra-varonil y duro
el poli mas cojonudo de todos los tiempos.
En tu casa series de maderos
en la calle maderos de verdad
Poli, mama yo quiero ser poli
acosar al detenido
y joderle bien jodido si no colabora
Poli, mama yo quiero ser poli
tener algun tiroteo, para darle gusto al dedo
con dianas de verdad.
¡¡Mama duerme tranquila, sere buen policia!!
Poli, mama yo quiero ser poli
contra el narcotraficante
y quedarme con la parte que me corresponde
Poli, mama yo quiero ser poli
acostarme con mil tias
con descuento y garantias en todos los puticlubs

Castellà

¡¡Mama duerme tranquila, sere buen policia!!
Aceptar el soborno sin comerme la cabeza,
sacarme un sobresueldo de maton de discoteca,
alquilar pelis porno para ver con los colegas
tener una familia y un chalecito en la sierra.
¡¡Mama duerme tranquila, sere buen policia!!
Poli, mama yo quiero ser poli,
ultra-varonil y duro
el poli mas cojonudo de todos los tiempos.
En tu casa series de maderos
en la calle maderos de verdad

sorteo (Bonus track)

¿De que se ha muerto este muerto?
De una bala en el pulmon
lo mato la policia
en una manifestacion
La democracia funciona
¿De que se ha muerto este otro?
De los golpes que le dieron
le dieron cientos de golpes
y uno de ellos lo mato
La democracia funciona.
¿Y este por que se murio?
Fue porque le dio un infarto
Se pasaron con la bolsa
por que no cantaba...
Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo
les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza.
La democracia funciona.

Castellà

SUSANITA TIENE UN MARRON

¿que tiene susanita que esta tan demacrada y le ha salido un moraton?
cuentan que su colega la insulta y la golpea, el muy cobarde y muy cabrón
no se busca la vida, siempre metido en casa, menudo novio mas gorron
ella dice que es bueno y siempre le promete que va a cambiar la situacion
Susanita desgraciada ¿que va a ser de ti?
por querer ir de enrollada, tienes que sufrir
ella quiere creerle y siempre le perdona, confunde pena con amor
pero el es agobiante, la humilla con palabras y no le deja respirar,
la pobre susanita no entiende que le pasa y tiene roto el corazon
y dicen los vecinos que meten mucho riudo, algun dia la va a matar.
Susanita desgraciada ¿que va a ser de ti?
por querer ir de enrollada, tienes que sufrir
Un dia susanita le quiso echar de casa, le dijo:
¡¡¡largate de aqui, que te follen!!!
el le dio una paliza,pero ella decidida, se lo volvio a repetir,
¡¡¡que te follen!!!
volvio a decir lo mismo con mucha mala hostia segun salio del hospital
¡¡¡que te follen!!!
mientras se lo decia, le dio con una estaca y le dejo llorando
¡¡¡la hostia susanita!! debiste hacerlo antes, nadie merece estar asi
malditos gilipolllas que van de puro macho y no merecen ni vivir.

Castellà

tan harto

Por mi puede reventar el planeta en su totalidad
quiero ver la civilización destruyéndose ante mí
harto de ser un bobo multinacional
harto de tanta tontería nuclear
conservadores en conserva y caducaos
harto de chulos en uniforme, harto de tí
como te diría yo estoy harto de la situación
estoy harto de tener razón estoy harto de tanto cabrón
harto de ver mi dignidad, y de su forma de orinal
harto de respetar tu mundo criminal

Castellà
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harto de oirte rebuznar tan educao
harto de ser el sospechoso habitual
y de aguantar y de aguantar y de aguantar...
cómo te diría.....
estoy tan harto de tanto aguantar
estoy tan harto y más que voy a estar
estoy tan harto que ya estoy cansao
estoy a un minuto de explotar

Todo por la patria

Todo por la patria,
todo por la pasta.
Todo por las leyes,
y por los billetes.
Todo para que haya paz,
pero tu con tu pistola.
Todo para que haya un orden,
pero tu con los que ordenan.

Todo por la patria,
todo por la pasta.
Todo por las leyes,
y por los billetes.
Protegiendo el ciudadano,
a veces se os va la mano.
Todo por el bien común,
y tu viejo que tal mea.

Cabrón!

Castellà

Txus

Chus es un alcohóliko.
Chus está nervioso.
Tiene alucinaciones.
De su ducha sale
alcohol hirviendo.
Esto no puede ser.
Esto no hay quien lo aguante.
Tengo que llevarme
a alguien por delante.
Chus está furioso.
Chus está violento.
Alguien va apagar sus nervios
se monta una bronca,
Chus está en el suelo.
Ahora está contento, muerto.
En su tumba hay latas de cerveza.
Chus no bebas tanto,
no pierdas la cabeza.
Chus no bebas tanto,
no pierdas la cabeza.

Castellà

Y AHORA UNOS MINUTOS DE PUBLICIDAD

Yo soy el menda que hace que compréis lo que no necesitais
os lleno la cabeza con la imagen de lo que nunca tendréis.
Soy un truhán, soy un señor, amo la vida y el amor.
Sacaros el dinero es mi trabajo y me lo pagan muy bien.
Por mucho que corrais no os librareis de mí...
fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba alli.
Fabrico tus deseos - y te los vendo
Soñais lo que yo quiero - ¡¡Quereis tenerlo!!
Formais una manada - de insatisfechos
Si sois idiotas - la culpa es vuestra.
Yo solo envuelvo en colorines vuestra decadencia,

Castellà

quereis tener hasta la porqueria mas inutil que hay
Por mucho que corrais no os librareis de mí...
fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba alli.
Fabrico tus deseos - y te los vendo
Soñais lo que yo quiero - ¡¡Quereis tenerlo!!
Formais una manada - de insatisfechos
Si sois idiotas - la culpa es vuestra.
Hasta los mas rebeldes compran mi desobediencia,
me meo de la risa que hasta los mas listos pican.

Ya no quiero ser yo

Me he mirado en el espejo
y no me he reconocido en el extraño
que se ve tras el cristal
si el pasado y el presente se reflejan y no mienten
tengo que hacer algo por mi porvenir.
Ya no quiero ser yo!
Mi paciencia tiene un limite y se acaba hoy
hoy voy a matar esta vida gris, quiero enloquecer.
Voy a ser el rey de roma o el alcalde de pamplona
o el payaso que dispare sobre ti
entrare en otra persona o en los huevos de mahoma
da lo mismo, quiero estar fuera de mi.
Voy a ser un rico triste, o el siquiatra de la virgen
cuando tuvo que contarle lo del niño a san José.
Hoy voy a matar esta vida gris, quiero enloquecer
voy a pirarme lejos y nunca volveré
que mañana es tarde y todo será igual.

Castellà

La puerta de los sueños

Com un indi a la terra

Si les respostes no són a fora has de buscar-les a dins del teu cor.
El que es va escriure de les estrelles ho pot canviar la força d´un cor.

Ser un guerrer o ser un esclau... busca l´amor volant com el vent!
Pots intentar fer un fons en la vida o desistir i deixar-te guanyar.

Pregunta-li el que pensa aquesta nit, quan et parli en el silenci tu escolta´l.
Oooh pregunta-li el que mai vas atrevir-te, el que mai ningú sabria contestar.

Si les estrelles prediuen el futur que acaba on haurà de viure,
no busquis massa lluny el que tens tan a prop: para atenció i escolta´l.

Pregunta-li el que pensa aquesta nit, quan et parli en el silenci tu escolta´l.
Oooh pregunta-li el que mai vas atrevir-te, el que mai ningú sabria contestar.

Pregunta-li com un indi a la terra que l´ha vist néixer, que l´ha vist créixer,
que li dóna les respostes per poder continuar i les armes per ser fort en el combat.

Pregunta-li com un savi a l´experiència que li dóna el saber, que l´ha fet ser qui és,
que li dóna les respostes per poder continuar i les armes per ser fort en el combat.

Si les respostes no són a fora has des buscar-les a dins del teu cor.
El que es va escriure a les estrelles ho pot canviar la força d´un
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cor.

Pregunta-li el que pensa aquesta nit, quan et parli en el silenci tu escolta´l.
Oooh pregunta-li i en el cel del teu destí fes el teu propi camí sense por.

Pregunta-li com un indi a la terra que l´ha vist néixer, que l´ha vist créixer,
que li dóna les respostes per poder continuar i les armes per ser fort en el combat.

Pregunta-li com un indi a la terra que l´ha vist néixer, que l´ha vist créixer,
que li dóna les respostes per poder continuar i les armes per ser fort en el combat.

Pregunta-li com un savi a l´experiència que li dóna el saber, que l´ha fet ser qui és,
que li dóna les respostes per poder continuar i les armes per ser fort en el combat.

ESPERITS REBELS

Han passat ja tantes coses
Des d’aquell últim cop
Des de l’última tarda
No en sé res
Semblàvem inseparables
Però el caràcter i l’edat
Van poder trencar la nostra amistat
Cridar, saltar, sentir
I tant que sí
Prohibit obeïr
Competíem per saber
Qui de les dues era més
I amb el temps vam entendre
Mai vam ser res!
Jugar a no satisfer
Cap requeriment
A l’ordre establert
Rebels ingovernables esperits
Avui que han canviat les normes
Ser rebels se’ns gira en contra
I el joc es torna gris
Aquells dies del passat s’han esvaït
Els voldries esborrar
Les primeres amigues
Formen part d’aquell passat
Que ja no vols recordar

Català

HORITZÓ DE LLIBERTAT

Els prenen el que no es fabrica
Pots mirar de no pensar-hi
Però ells continuaran al mateix lloc
On ens portarà la injustícia?
Es que no existeixen drets
Per a tots aquells que no els paguen?
Els carrers ja se’ls coneixen
Com si fossin una llar
Quan la gana és a diari
Sempre poden inhalar
Esperant una resposta
De la mare societat
Els prenen el que no es fabrica
Són al mateix lloc de sempre
Encara que tu no hi pensis
Aquells nens viuen amb por
I és impossible tolerar
Als covards que amb arrogància

Català

Ofereixen qualitat
Mentre venen el que no és seu
I que mai podran pagar
Poder volar cap a un horitzó
On hi ha llibertat
On no els amenacin la integritat
No demanen “barbies”
Ni contes de fades
Abans que llibertat

L´enèsima cançó d´amor

Sobre la lluna al mar
t´escoltava dir molt suau
perquè no reprenem allò que un dia vam deixar estar?
sobre les ones jo
sols vaig poder escoltar
si no va funcionar
perquè ara hauría de canviar?

Podría ser que encara em quedin ganes de patir el teu mal humor
cada cop que et veig capgires el meu món
pot sonar-te cursi la cançó
però demano al cel que em doni temps
per poder conèixe´t, encara més.

tu estàs dormint aquí,
sento que ets a prop de mi,
els teus cabells em porten
La NiT eL MaR LeS oNeS
no és molt original
però crec que ho escriuré
encara que això sigui
l´enèsima cançó d´amor.

Podría ser que encara em quedin ganes de patir el teu mal humor
cada cop que et veig capgires el meu món
pot sonar-te cursi la cançó
però demano al cel que em doni temps
per poder conèixe´t, encara més.

Català

On

Avui sembla que els sorolls d’aquesta gran ciutat
es fan música per tots els que volen ballar.
Vés, agafa forces.
No, no et penso perdonar.
Saps que vaig guanyar l’aposta i et toca pagar.
Aferrat al teu sentit de la formalitat,
portaràs una corbata i desentonaràs.
No preguntis tan a on anem aquest cop
si no penses explicar-me...

On acaba el sol que il•lumina el meu món,
on comença la festa una nit,
On acabo jo? On comences tu?
On comencen i acaben els somnis,
on em fa més mal si te’n vols anar on els teus ulls i els meus es confonen,
on miraré, si ja no ets amb mi
i amb qui poder ballar tota la nit...

Tantes hores absorbit pel teu ordinador,
el teu cap demana a crits alguna distracció
si només escoltes el que et dicta la raó: fes-li cas, llença el rellotge i viu aquesta nit.

On acaba el sol que il•lumina el meu món,
on comença la festa una nit,
On acabo jo? On comences tu?
On comencen i acaben els somnis,
on em fa més mal si te’n vols anar on els teus ulls i els meus es confonen,
on miraré, si ja no ets amb mi
i amb qui poder ballar tota la nit... (amb qui poder ballar tota la
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nit...)

La nit es mor
i em pren per la cintura
ballant per mi (per mi)
fins veure néixer el dia.

On acaba el sol que il•lumina el meu món,
on comença la festa una nit,
On acabo jo? On comences tu?
On comencen i acaben els somnis,
on em fa més mal si te’n vols anar on els teus ulls i els meus es confonen,
on miraré, si ja no ets amb mi
i amb qui poder ballar tota la nit... (i amb qui poder ballar tota la nit...)

QUÈ HI HA ENTRE NOSALTRES

Ens vam veure per primer cop
Dins d’un ascensor
Van topar-se les nostres mans
Sobre el mateix botó
Tu deus ser el nou que entrava avui
Jo treballo aquí
Pel que sigui si un dia em necessites
Ara saps on sóc
Arribats en aquest punt
On cap dels dos sabem què dir
Ja només puc demanar-te
Mira aquests ulls com et miren
Com demanen besa’m molt suaument
I deixa’m ser llençol
Que et tapi fins que surti el sol
Què hi ha entre nosaltres
Què hi va haver aquell dia
Què hi ha entre nosaltres
Que no sé explicar...
Perquè ahir no vaig poder mirar-te
I no tocar-te
Perquè et veig si tanco els ulls
No tinc on amagar-me
Perquè “uh” hi ha alguna cosa
Entre tu i jo
Curiosament fins ara
No ho he sabut veure
Quantes passes en fals
Donem així, només per por
Sortim com bons amics
Només parlem per parlar
I arribem sols a casa
Preguntant-nos què podria passar

Català

SENSE HAVER COMENÇAT

Miro de no pensar
que me’n penediré
Si aquest error em destrossa la vida
Són tantes coses que avui
Podria comentar-te aquí
Les que no em deixen tranquil•la

Puc escoltar mil experiències
I totes són una lliçó
Només espero de part teva
Certa comprensió
Si ara no et dono la raó

Tu veus l’error on jo veig que he de viure
Amb la passió per descobrir qui puc ser
Per arriscar-me, encara em queda tant per fer

Català

Parar seria tan trist sense haver començat

Miro de no apostar
Pel més convencional
I repetir els errors que vas viure
Sé que ara em toca provar
Sense conèixer què serà
Com ho vas fer en el seu dia

Ja no em pots dur de la maneta, ja no
Aquella nena es va fer gran
Per bé que t’he de donar gràcies
Vull reivindicar
Les meves ales per volar

... Arriscar-me a fer tantes coses...

... La vida no espera...

La tresca i la verdesca

Busca algú

Si surts al carrer potser
buscant algú com tu,
si no saps
que al món hi ha molta gent.

N´hi ha que porten un bigoti
o trenes al cap,
n´hi ha que ballen al ritme
de mil timbals.

I troba algú digues-li hola, hola!
Saludeu-los picant amb les mans!
Doneu-vos un cop de cul,
fes-li un petó amb el nas,
convida´l a cantar i a ballar aquest vals.

Català

El valcet de la petita puça

Us vull explicar la història d’un petit animaló,
petit com un gra de sorra, petit com una llavor.
Vigileu de no trepitjar-lo mentre balleu aquest vals,
que a la meva petita puça, li agrada ballar i ballar.

Petita puça fes un gran salt que la festa tot just comença,
fem una volta ben elegant, saludem a l’acompanyant!

La meva petita puça quan plou s’aixopluga allà on vol
a sota d’una xinxeta o sota un pètal de flor.
Quan bufa la tramuntana o qualsevol altre vent
se’m fica dins la butxaca que allà s’hi està prou calent

Petita puça fes un gran salt que la festa tot just comença,
fem una volta ben elegant, saludem a l’acompanyant!

La meva petita puça és una artista de circ
allà hi fa d’equilibrista, li han fet a mida el vestit.
Al públic li cau la baba quan ella fa el salt mortal
i la recull amb la trompa el seu amic l’elefant.

Petita puça fes un gran salt que la festa tot just comença,
fem una volta ben elegant, saludem a l’acompanyant!

Català
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Himne de les tres erres

El senyor Ruis,
un home gris,
sisena porta d'un sisè pis
d'un bloc molt alt
de la gran capital.
Amb desgana i poc interès
què voleu fer-hi? no hi pot fer més.
Llença la brossa tota al mateix cubell.
I les veïnes l'han renyat,
li han picat la cresta
que alhora de reciclar tothom és important.
Contenidors de colors,
fan fàcil la feina,
esforci's una mica no l'hi costarà tant!

Tu que m'estàs escoltant, si entens el què et vull dir,
cantaràs ben fort amb mi l'himne de les 3 erres.

Una R de Reduir, una de Reutilitzar, la tercera Reciclar.
Que fem massa residus i la Terra no els pot empassar...

En Ramon
de can Botons,
fabricant de patacons,
té el bon costum
d'aprofitar-ho tot.
Dibuixa els fulls pels dos costats,
de roba vella ell en fa draps
i guarda els bolis en un pot de cigrons.
I compra gasosa i llet
en envàs retornable
i torna l'ampolla quan s'ho ha begut tot.
Mai utilitza tetrabrick
ni ampolles de plàstic
perquè no es poden usar un altre cop.

Tu que m'estàs escoltant, si entens el què et vull dir,
cantaràs ben fort amb mi l'himne de les 3 erres.

Una R de Reduir, una de Reutilitzar, la tercera Reciclar.
Que fem massa residus i la Terra no els pot empassar...

L'àvia Raquel,
dona d'arrel,
la seva cuina fa pujar al cel.
Torna de plaça
el cistell ben carregat.
Llegums, formatge, nous i mel,
compra els productes a granel.
Verdures, fruita, olives i llardons.
Però avui anava amb el temps just
i ha comprat al súper
i ho ha trobat tot massa embolcallat.
Tot anava embolicat
amb bosses de plàstic.
Jo tota aquesta brossa no l'he demanat!

Tu que m'estàs escoltant, si entens el què et vull dir,
cantaràs ben fort amb mi l'himne de les 3 erres.

Una R de Reduir, una de Reutilitzar, la tercera Reciclar.
Que fem massa residus i el planeta no els pot empassar!

Català

La Carpa

La carpa busca dins del riu
si és que hi ha algú que encara riu  (bis)
però en el riu ningú no riu!

Ella ha trobat molt de sabó   (x4)

Català

molt de sabó
però aigua no!

La carpa busca...

Ella ha trobat oli i petroli  (x4)
oli i petroli
molt de sabó
però aigua no!

La carpa busca...

Ella ha trobat fan asquerós   (x4)
fang asquerós
oli i petroli
molt de sabó
però aigua no!

La carpa busca...

Ella ha trobat un mitjó brut  (x4)
un mitjó brut
fang asquerós
oli i petroli
molt de sabó
però aigua no!

La barembrú "cherche de l´eau"
dobe buché do se to yo           (bis)
però en el riu ningú no riu!

La Trinca

A collir pebrots

           (recitat)
A un poblet molt petitó,
diuen que un xicot hi havia,
que molta fama en tenia
de ser un gran conqueridor.

El noi es deia Martí
i a la Mercè amb il·lusió
per poder-la conquerir
li cantava la cançó:

Ai nena, si vols venir
al camp a collir maduixes,
vigila que quan t'ajupis
se't veuran les cuixes.

Ai nena, si vols venir
al camp a collir fesols,
buscarem un bon racó
per a poder-hi estar sols.

Ai, Martí ! quina engúnia em fas venir.
Ai, Mercè ! jo que hi vaig de bona fe.

Ai nena, si vols venir
al camp a collir patates,
prendrem una mica el sol
darrera d'unes mates.

Ai nena, si vols venir
al camp a collir cigrons,
per cada cigró que cullis
jo t'ompliré de petons.

Ai, Martí ! quina engúnia em fas venir.
Ai, Mercè ! jo que hi vaig de bona fe.
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Ai nena, si vols venir
al camp a collir cireres,
vigila, després ta mare
dirà que fas ulleres.

Ai nena, si vols venir
al camp a collir raïm,
si és nena li direm Rosa
i si és un vailet li direm Joaquim.

Ai, Martí ! ara si que vull venir.
Ai, Mercè ! ara hi vas de mala fe.

Lletra i música: La Trinca

Ahir en van matar mil

Ahir en van matar mil
a on no sé on,
ho diuen els diaris.
Tenien la pell groga i ara són
mil morts involuntaris.

Tothom ha protestat com de costum,
alçant gran polseguera,
però el que ha ordenat el fet
diu que se'n fum,
que mai res no l'esvera.

Què me'n dieu ?
Trobeu que això està bé ?
No !

Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Au !

Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Au !

Avui se'n viaran cent avions
camí de les altures,
comprats per netejar quatre nacions
on sobren criatures.

Després per consolar els supervivents,
la societat contenta,
n'enviarà d'avions, ben bé, doscents,
amb xupaxups de menta.

Què me'n dieu ?
Trobeu que això està bé ?
No !

Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Au !

Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Au !

Català

Demà  també hi haurà morts a grapats
i casos de malària ..... ària !
I firmaran convenis certs estats
i els d'una funerària .... ària !

Demà també hi haurà castells de focs,
i sonaran trompetes .....  etes !
I un tant per cent de negres i grocs
aniran a fer punyetes.

Què me'n dieu ?
Trobeu que això està bé ?
No !

Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Au !

Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Mal quedi sense veu, jo cridaré,
jo cridaré, jo cridaré.
Au !

Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

Angèlica

Angèlica, Angèlica,
a ta mare et tornaré,
Angèlica, Angèlica,
que t'ensenyi a rutllar bé.

Angèlica ...
Au, que t'ensenyi com va això d'escombrar.
A ta mare et tornaré.
Au, que t'ensenyi de coure un bon dinar.
A ta mare et tornaré.
Au, que t'ensenyi la planxa i el didal.
A ta mare et tornaré,
Au, que en tinc prou d'aquesta cara de postal.
A ta mare et tornaré.

A ta mare et tornaré,
que t'ensenyi a rutllar bé,
i quan t'hagis esmenat
viurem en pau i tranquil·litat.

Angèlica, Angèlica,
a ta mare et tornaré,
Angèlica, Angèlica,
que t'ensenyi a rutllar bé.

Au, que t'ensenyi com es fa això de rentar plats.
A ta mare et tornaré.
Au, que t'ensenyi com es fan uns ous ferrats.
A ta mare et tornaré.
Au, que t'ensenyi com es planxen uns pantalons.
A ta mare et tornaré,
Au, que t'ensenyi de fer dolços petons.
A ta mare et tornaré.

A ta mare et tornaré,
que t'ensenyi a rutllar bé
i quan t'hagis esmenat
viurem en pau i tranquil·litat.

Angèlica, Angèlica,
a ta mare et tornaré,
Angèlica, Angèlica,
que t'ensenyi a rutllar bé.

Burguers-Attaway

Català
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Text català i adaptació: Jaume Picas

Aquesta terra és la nostra terra

Aquesta terra és la nostra terra,
de la muntanya fins a la vall.
De dalt del cel al fons del mar,
tot això és nostre de veritat.

Déu va passar-hi en primavera
i tot cantava al seu pas,
i canta encara la terra entera
i canta que cantaràs.

Tant si fa bo com si hi ha tempesta,
tant si fa fred com si el sol crema,
tant si fa vent com si està encalmat,
tot això és nostre de veritat.

I és nostre el cel, i és nostre el mar,
i aquests turons i aquesta vall,
i els olivers i els camps de blat.
Tot això és nostre de veritat.

Woody Guthris
Text català i adaptació:  La Trinca

Català

Ay, niña salerosa

"Ay, niña salerosa".
Un soldat deia,
a una xicota rossa
a cau d'orella.

"Eres más salerosa".
"Fuig, fastogós,
que la teva fesomia és de gos, de gos"

"Mira, Sànchez, no em vinguis amb més romanços,
apa vés al "cuartel a comer garbanzos".

Apa vés que amb mi res tu pots venir a buscar,
que ja en tinc d'altres que em tallen el bacallà".

Popular catalana

Català

Baixant de la font del gat

Baixant de la font del gat,
una noia, una noia,
baixant de la font del gat,
una noia i un soldat.

Pregunteu-li com se diu:
Marieta, Marieta,
pregunteu-li com se diu:
Marieta de l'ull viu.
Ai, sí !

Popular catalana.

Català

Ball de rams

Quan refila el cornetí
es remou tot l'envelat,
doncs ja se sap que vol dir,
que el ball de rams ha arribat.

No em faré pas el distret,
com acostuma a fer algú,
content me'n gasto un duret,
i et compraré el ram per tu.

Guarda el ram que t'he donat,
com si fos el més flairós,
i ella et dirà que hem estat
avui molt juntets tots dos.

Ai, Maria, ai, Maria que ets formosa.
Tens les calces, tens les calces de setí.
Ai, Maria, que "ditxós" que jo seria.
Ai, Maria, ai, Maria,
si ballessis sempre amb mi.
Ai, Maria, ai, Maria,
si et volguessis casar amb mi.

Lletra i Música: J.Casas - Augé

Català

Barbabum

Allà a l'Etiopia n'hi havia un rasallum ...
Tenia una gran barba, li deien Barbabum ...
Barbabum, Barbabum, Barbabum ...

Anava a la batalla jugant al pim, pam, pum ...
I en veure'l tots cridaven: guateu en Barbabum ...
Barbabum, Barbabum, Barbabum ...

Una bala enemiga me'l va deixar difunt ...
Glòria a l'Etiopia, glòria a en Barbabum ...
Barbabum, Barbabum, Barbabum ...

Popular catalana

Català

Bolero

BOLERO
Sembla com si fos ahir
que passant amb el "Vespino"
pels carrers del "Barri xino"
de cop la vaig descobrir.

Asseguda en aquell bar,
depauperada i mig morta,
i jo li vaig obrir una porta,
la porta del sidecar.

Per la llet que vaig mamar
juro que maleiria,
mil vegades aquell dia
en que et vaig arreplegar.

Bandarra !
És el nom més escaient,
que reflexa fidelment,
que tu ets una indecent
i una guarra ...

Marcolfa !
D'on has sortit tu tan "golfa"
si ta mare era una santa,

Català
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i tu en canvi ets una filla
de marfanta.

Petardo !
Tres paraules simplement,
t'ho he de dir sincerament:
mira noia francament,
ets un cardo ...

I un cardo borriquero,
que ha crescut al mig dels fems,
per això avui que fa ma mal temps
et canto aquest bolero.

I et diria, que ets la llum del meu camí.
I et diria, que ets l'estel del meu destí.
T'ho diria, però el meu cor no ho sent així,
i et diría.

I et diaria ...  paparra !
Aferrant-te de valent
m'has xuclat furtivament
la sang i el compte corrent.
Quina barra !

Podrida !
Prefereixo un llit d'ortigues,
ple de xinxes i formigues,
abans que tenir-te al catre,
per amiga.

Bacona !
Per tot això que t'he dit
i molt més que encara em callo,
abans que ser el teu marit
me la tallo !

Em tallo la "coleta"
com ho faria un torero.
Ja n'hi ha prou d'aquest romanço
i adéu, adéu...
Bolero ...

Bandarra !

Lletra i música: La Trinca

Bones festes

Si deixeu les portes ben obertes
cap cop d'aire us vindrà a fer mal.
Però entrarem tots contents a cantar-vos
l'alegria del temps de Nadal.

Si a resultes de les portes
agafeu un refredat,
us darem la medecina
qui la pren ja està curat.

N'hi ha que s'empipen
perquè s'atipen i els hi fa mal.
- I és natural.
Després s'enriuen i tots es diuen:
bones festes de Nadal !
Després s'enriuen i tots es diuen:
bones festes de Nadal !

Us envien un cap d'arengada
i un pollastre congelat.
I tres unses de cansalada
i un pebrot escalivat.

Català

Us faria mal de panxa,
o potser mal de queixal,
però entrarem tots contents a cantar-vos:
bones festes de Nadal.

N'hi que s'empipen
perquè s'atipen i els hi fa mal.
- I és natural.
Després s'enriuen i tots es diuen:
bones festes de Nadal !
Després s'enriuen i tots es diuen:
bones festes de Nadal !

Bones festes de Nadal !  ...

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Botifarra de pagès

BOTIFARRA DE PAGÈS
Catorze anys de passar gana,
catorze anys d'anar fent figa,
potser si que eren molt anys
catorze anys sense una lliga.

Un, dos, tres, botifarra de pagès !

Quan la cosa no funciona
no ens ve pas de cent milions,
i com que la bossa sona
hem portat a Barcelona
les millors cuixes del món.
Si tot va millor que abans,
gastar duros no ens espanta,
ja ho diem els catalans
que pagant Sant Pere canta,
amb permís dels capellans.

La senyera ja voleia amb gran eufòria,
la tenora llença al vent son cant joiós,
recordant un gran moment de nostra història,
celebrant un cinc a zero gloriós !

Sonaren cinc campanades
allà a la Porta del Sol,
quatre ens les han tornades,
però encara guanyem d'un gol.
Com veieu, qui no es conforma
és ben bé perquè no vol ...

Un, dos, tres, botifarra de pagès !

I ara els culés de veritat
ens volem gastar els bitllets,
comprant discos, ninotets
i cançons de qualitat,
pòsters, pintures i calçotets.

Mentre ragi la mamella
ens voldran per fer titella

I arribaran a inventar-se
desodorant per l'aixella
que porti els colors de barça.

I ara cantaires, ve lo principal,
Au, prepareu-vos pel cor final.

Cruyff, Cruyff, Cruyff...

Qual vulgar cor de granotes
"ensalcem" les teves potes,
jugador sensacional.

Ja ningú no se'n pot riure.
Visca Catalunya !

Català
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Visca el Barça i en Montalt !

Catalanistes, ajunteu-vos
que ara es pot, gracies al futbol,
cridar ben fort fins escanyar-se
som i serem ... socis del Barça
tant si es vol, com si no es vol !
tant si es vol, com si no es vol !

Lletra i música: LA TRINCA
Arranjaments musicals: Josep Lluís Soler

cantem perquè volem

CANTEM PERQUÈ VOLEM
Cantem, cantem, perquè volem.
Cantem, cantem i no callem.
Cantem per fer xivarri,
per prendre el pèl al barri.

Cantem perquè és bo pels pulmons.
Cantem per estripar cançons.
Cantem perquè volem, si !
senyora i no callem.

- - - - - -

Tinc la veu fresca i seductora,
sóc elegant i refinat,
amb una gràcia que enamora
i un cor de gran capacitat.

Però el meu detall més formidable,
és una barba colosal,
un serrell dolç inimitable,
de pura seda natural.

- - - - - -

Quan jo treballo amb la mirada,
guardeu-vos dones d'aquest foc.
No em resisteix ni la casada,
més d'un marit ja es torna groc.

El meu ardor no té fronteres,
però a mi em sap greu fer tant de mal,
per això utilitzo les ulleres
i el meu mirar no és tant fatal.

- - - - - -

Aquell du barba i aquest no hi guipa,
jo no tinc res d'especial,
però és un detall que no m'empipa
jo sóc així i res no em cal.

Sóc un pèl prim i amb molta altura,
i per això em diuen llargarut,
però tinc flexible la cintura
i m'he ajupit si ha convingut.

- - - - - -

Cantem, cantem, perquè volem.
Cantem, cantem i no callem.
Cantem per fer xivarri,
per prendre el pèl al barri.

Cantem perquè és bo pels pulmons.
Cantem per estripar cançons.
Cantem perquè volem, si !
senyora i no callem.

Català

Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

Cap aquí! Cap allà!

Cap aqui !  Cap allà !
Cap aquí !  Cap allà !
Ha, ha, ha, ha, ha !
Cap aquí !  Cap allà !
- Tornem-ho a provar.

Cap aqui !  Cap allà !
Cap aquí !  Cap allà !
Ha, ha, ha, ha, ha !
Cap aquí !  Cap allà !
- Ja m'heu desafinat.

Apa, cantem ben aplegats.
On és aquesta veu ?
No feu el so de quatre gats
i no desafineu.

Cap aqui !  Cap allà !
Cap aquí !  Cap allà !
Ha, ha, ha, ha, ha !
Cap aquí !  Cap allà !
- Tornem-ho a provar.

Cap aqui !  Cap allà !
Cap aquí !  Cap allà !
Ha, ha, ha, ha, ha !
Cap aquí !  Cap allà !
- Ho hem de practicar.

Vinga, xicots, cantem ben fort !
Amunt, no tingueu por !
Hi tornarem un altre cop
i sortirà millor.

Cap aqui !  Cap allà !
Cap aquí !  Cap allà !
Ha, ha, ha, ha, ha !
Cap aquí !  Cap allà !
- Tornem-ho a provar.

Cap aqui !  Cap allà !
Cap aquí !  Cap allà !
Ha, ha, ha, ha, ha !
Cap aquí !  Cap allà !
- Això ja m'ha agradat.

Ara comença de rutllar,
semblem un orfeó.
Ai, quina pena,
perquè ja s'acaba la cançó.

Cap aqui !  Cap allà !
Cap aquí !  Cap allà !
Ha, ha, ha, ha, ha !
Cap aquí !  Cap allà !
- Tornem-ho a provar.

Cap aqui !  Cap allà !
Cap aquí !  Cap allà !
Ha, ha, ha, ha, ha !
Cap aquí !  Cap allà !
- Això ja s'ha acabat.

(Der fröhliche wanderer)
E. u F. W. Möller
Adaptació: La Trinca

Català
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Com el far west, no hi ha res

Diu que hi ha una tribu d´indis a l´Oest americà,
que té alguna retirada amb el Poble Català.
No hi ha tribu més ufana sota la capa del sol,
són i seran gent Apache, tant si es vol com si no es vol.
Ha rebut de totes bandes; però "Endavant, que no ha estat res!".
Per la seva mala estrella, és el pupes del Far West.
Doncs sabem segons la història que aquesta tribu, pobrets,
quan es rifen garrotades tenen tots els bitllets.

Que lluny és el Far West. Que bonic és Oklahoma!
Com el Far West no hi ha res!

Invasions de tota mena ha sofert contínuament,
però una de les més sonades l´ha tingut darrerament:
la del General Frankuster, i un grapat de capsigranys,
ara fa quinze mil llunes, més o menys uns quaranta anys.
La primera atzagaiada de l´infame general,
fou prohibir la seva llengua i la dansa ritual.
I envià els cassaques blaves per colonitzar els natius
i arrencar la cavallera als elements subversius.

Però la mort del General en els sellos de correus
ho deixà tan ben lligat que manen els seus hereus.
Per poder canviar-ho tot però que tot seguís igual
van muntar unes eleccions per distreure el personal.
I quan la tribu amb eufòria desenterrant la destral
engegava a fer punyetes el famós seny ancestral
per parar el cop de moment i presidir la reserva
de l´exili arriba un jefe que tenien en conserva.

I per asserenar els ànims d´´aquest poble tan tossut
es firmà un tractat de pau que li diuen l´Estatut.
Però com sempre passa al cine, a l´hora de la veritat
els tractats amb rostres pàl.lids només són paper mullat.
I ara es volen tirar enrera perquè diu que som un cas
i quan se´ns dóna un ditet ens agafem tots el braç.
I de tant que recomanen prudència i moderació
ja no estem desencantats. Ara estem cagats de por!

Doncs no volen que fem l´indio i amenacen cada dia
que vindrà si no estem quiets el Set de Cavalleria.

Català

Com el far-west, no hi ha res

COM EL FAR-WESt, NO HI RES
Diu, que hi ha una tribu d'indis
a l'oest americà
que té alguna retirada
amb el poble català.
No hi ha tribu més ufana
sota la capa del sol
són i seran gent apatxe
tant si es vol com si no es vol.
Ha rebut per totes bandes
però endevant, que no ha estat res!
per la seva mala estrella
és el pupes del far-west.
Doncs sabem segons la història
que aquesta tribu, pobrets!
quan es rifen garrotades
tenen tots els billets.

Que lluny és el far-west!
que bonica és Oklahoma!
Com el far-west, no hi ha res!

Invasions de tota mena
ha sofert contínuament
però una de les més sonades

Català

l'ha tingut darrerament:
la del general Frank Cooster
i un grapat de capcigranys,
ara fa quinze mil llunes,
més o menys uns quaranta anys
la primera atzagaiada
de l'infame general
fou prohibir la seva llengua
i la dansa ritual
i enviar els casaques blaves
per colonitzar els nadius
i arrencar la caballera
als elements subversius

Que lluny és el far-west!
que bonica és Oklahoma!
com el far-west no hi ha res!

Però a la mort del general
el del "sellos" de correus
ho deixa tan ben lligat
que manen els seus hereus.
I quan la tribu amb eufòria
desenterrant la destral
engegava a fer punyetes
al famós seny ancestral.
Per poder-ho canviar tot
però que tot seguís igual
van muntar unes eleccions
per distreure el personal.
Per parar el cop de moment
i presidir la reserva
de l'exili arriba un "jefe"
que tenien en conserva

Que lluny és el far-west!
Que bonica és Oklahoma!
Com el far-west no hi ha res!

I per asserenar els ànins
d'aquest poble tan tossut
es firma una tractat de pau
que li diuen l'estatut.
Però com sempre passa al cine
a l'hora de la veritat
els tractats amb rostres pàl·lids
sempre són paper mullat.
I ara es volen tirar enrera
perquè diu que som un cas
i quan se'ns dóna un ditet
ens agafem tot el braç.
I de tant que ens recomanen
prudència i moderació
ja no estem desencantats
ara estem cagats de por.
Doncs no volen que fem l'indi
i amenacen cada dia
que si no estam quiets vindrà
el set de cavalleria

Adaptació: La Trinca

Corason loco

No en puc treure l'entrellat
"corason loco"
jo no sé qui t'ha enredat
menjant-te el coco.
I és que no me'n sé avenir
com això no et fa patir
ni t'atabala
és dificil esbrinar
com es poden mantenir
dues pàtriesi no estar
tocat de l'ala.

Català
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Això ens passa als de per aquí
i als d'algunes altres zones
que mantenim dues pàtries
com qui manté dues dones.
Una pàtria és la parenta
que m'hi van casar per força
i no em deixa divorciar
és una dona dolenta
que m'esbronca i m'estomaca
i que em parla castellà.
L'altra pàtria és la fulana
perquè a mi em dóna la gana
perquè ella em té el cor robat
tot i que algunes vegades
quan anàven tan mal dades
l'he estimada d'amagat.
Te'n faré cinc cèntims més
que si molt no m'equivoco
encara no has entès res
"corason loco".
Una pàtria em fiscalitza
m'inspecciona, em fa la guitza
i em té el jornal controlat
i com una sangonera
m'escorcolla la cartera
fins que em deixa ben pelat
i ara surten manifestos
on expliquen quatre llestos
que ja m'estic excedint
i vomiten la parida
de que som jo i la querida
els qui l'estem oprimint.
Vet-aquí el meu embolic
"corason loco"
jo també fa temps que estic
trencant-m'hi el coco.
Qui és el burro que et va dir
que a mi això no em fa patir
ni m'atabala?
jo tampoc no veig gens clar
com es poden mantenir
dues pàtries i no estar
tocat de l'ala.

Adaptació: La Trinca

Coses de l'idioma

Vaja un embolic, jo t'ho dic,
coses de l'idioma;
un senyor petit i eixerit
de Santa Coloma
vol anar a Madrid decidit:
s'ha de viatjar.
Però el pobre home
fa temps que ha perdut
el costum de parlar en castellà.

Si vol dir que el cotxe li fa figa,
ha de dir que el cotxe " le hace higo ".
I si li fa un pet com una gla,
" hace un pedo como una bellota,
señor, eso rai ".
Com que l'home és un somia truites,
senyors meus, és un " sueña tortillas ".
Ell es pensa que és bufar i fer ampolles.
I se'n diu: " soplar y hacer botellas,
señor, eso rai ".

Vaja un embolic, jo t'ho dic,
coses de l'idioma ,,,

Català

Talment hi ha per llogar-hi cadires,
vull dir que " hay para alquilar sillas ".
El pobre home treu foc pels queixals,
i és que " saca fuego por las muelas,
señor, eso rai ".
S'ho romia i pensa: ull viu !
que en castellà se'n diu: " ¡ ojo vivo ! "
i per fi se'n va a escampar la boira,
vull dir que se'n va a " esparcir la niebla,
señor, eso rai ".

Vaja un embolic, jo t'ho dic,
coses de l'idioma ,,,

I com veieu, no hi ha res en català
que no es pugui traduir al castellà. Olé !

Lletra i música: La Trinca

Coses de l´idioma

Vaja un embolic ja t’ho dic coses de l’idioma, un senyor petit i eixerit de santa Coloma, vol
anar a Madrid decidit. S’ha de viatjar, però el pobre home fa temps que ha perdut el
costum de parlar castellà.

1-. Si vol dir que el cotxe li fa figa ha de dir “que el coche le hace higo” I si li fa un pet com
un aglà “hace un pedo cómo una bellota  señor eso rai”
Com que l’home es un somniatruites, senyors meus, “es un sueña tortillas“  ell es pensa
que es bufar i fer ampolles, que se’n diu “soplar y hacer botellas, señor eso rai“

2-. Talment hi ha per llogar-hi cadires, vull dir “hay para alquilar sillas“ !
El pobre home treu foc pels queixals i es que “saca fuego por las muelas señor eso rai”.
S’ho rumia i pensa ull viu ! que en castellà se’n diu “ojo vivo“ i per fi se’n va ha escampar
la boira, vull dir que se’n va a “esparcir la niebla  señor eso rai“

I com veieu no hi ha res Català que no es pugui traduir al castellà.

			OLÉ !

Català

Del Poble Sec a Texas

DEL POBLE SEC A TEXAS
Del Poble Sec a Texas, yes, yes, yes,
mentre hi hagi dos sexes, yes, yes, yes.
no cal gastar complexes, yes, yes, yes,
però tal tenir reflexes, yes, yes, yes.

Tu i jo no som contraris,
què som complementaris,
belluga't i no et paris,
tinc jocs extraordinaris.

Del Poble Sec a Texas ...,

El gran moment s'atansa,
no sentis cap recança,
l'amor és una dansa,
la joventut no es cansa.

Del Poble Sec a Texas ...

Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

Català
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El baiòn de l'OTAN

(Anar-hi anant)

Dominen el món dues grans potencies
i tot un garbuix d'interdependències
Si és que els hem de creure tots volen la pau peró quan es reuneixen, redeu quin cacau!
i mentres dialoguen a cops de sabata
la resta del món els té per corbata
doncs així que es troben les dues nacions
a sobre la taula posen els canons

I l'Otan?... Anar-hi anant!

S'agafen pel monyo i es tiren per terra
són com criatures que juguen a guerra:

-"Jo en tinc una bomba que n'és de neutrons
no esguerra el paisatge però en mata pilons"
-"Doncs perquè t'empapis jo en tinc un missil
que fot unes cebes que en mata cent mil!"
-"Que tiro la bomba!"
-"Que apreto el botó!"
-"Mariquita l'últim!"

Valga'm Déu senyor!

I l'Otan?... Anar-hi anant!

Que un botó no costa gaire d'apretar
tot plegat pot fotre un pet com un aglà
i el que estigui al mig i sense botons
l'enbotonaran pels quatre cantons.
Si un dia l'apreten no durarà gaire
diu que en cinc minuts s'en va tot enlaire
Tant si ho fan els ianquis
com si ho fan els russos
seran cinc  minuts, però aquests cinc minuts...
cagarem tramussos.

I l'Otan?... Anar-hi anant!

Adaptació: La Trinca

Català

El ball de Sant Ferriol

Ara ve Sant Ferriol.
Ballarem si Déu ho vol,
el que toca el tamborino
ha perdut el flabiol.

No menjaràs si no tens pa amb butifarra,
no menjaràs i de fam et moriràs.

Ara ve Sant Ferriol,
ballarem si Déu ho vol,
el que toca el tamborino
ha perdut el flabiol.

Tots en tenim de picor i de pessigolles,
tots en tenim si som vius i no ens morim.

Ara ve Sant Ferriol,
ballarem si Déu ho vol,
el que toca el tamborino
ha perdut el flabiol.

Català

Popular catalana

El baró de Bidét

Hi havia a la cort de França
cap allà l'any mil set-cents
el Baró de Bidet
conegut pels seus invents.
El Baró feia molts dies
que tenia ficat l'ull
en trobar un sistema pràctic
de posar el cul en remull.
Passejant-se per Versalles
va trobar la inspiració
veient uns ànecs sucant
el cul a un surtidor
i va exclamar l'extranger:
"Eureka, je l'ai trouvé!"

"Ce joli rajolinet
que les oques tonifique
si le fique en une pique
mantindra le pompis net"

Pel disseny de l'artefacte
el Baró molt oportú
li va pendre les hechures
a Madame la Pompadour.
Després tota la noblesa
va esbandir-se de bon grat
l'aparell feu tal neteja
que va quedar homologat.
Però envejós el populatxo
també volia l'invent
per poder-s'hi estrenyinar
seguts còmodament
i amb tota la camarilla
van anar a prendre la Bastilla

"Qu'est-ce que c'est ce merder?
-preguntava la noblesa-
La revolució francesa,
...que'est-ce que vous avez pensé?"

La Comuna de París
va instaurar-lo per decret
per això sempre van junts
la comuna i el bidet
i així gràcies a en Danton
en Marat i en Robespierre
totes les dones de França
s'hi renten la "pomme de terre"
i el Baró amb aquest invent
es va fer tan important
com el Comte de Foi-Gras
o el Marquès de Croissant
i així va passar a l'història
pel bidet cap a la glòria.
I és que es tan refrescant
quin delit, quina fal·lera!
pel davant i pel darrera
pel darrera i pel davant.

Adaptació: La TrInca

Català

El bon mahometà

Jo sóc un bon mahometà,
estic aquí però sóc d´Al·là.
Ai si, jamalají, no val mai a badar,
perquè és que si badem ni jalem ni jalarem.

Català
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Jo res no us suplico ni us imploro,
però no em demaneu l´oro ni el moro,
jo sóc un bon mahometà,
estic aquí però sóc d´Al·là.

Ai si, jamalají, no val mai a badar,
perquè és que si badem ni jalem ni jalarem.

Jo estic de salut fort com un toro,
i m´agraden les figues de moro,
jo sóc un bon mahometà,
estic aquí però sóc d´Al·là.

Ai si, jamalají, no val mai a badar,
perquè és que si badem ni jalem ni jalarem.

Jo menjo llagostes en tres salses,
fins que no em puc cordar les calces,
però de llomillo arrebossat,
no menjo mai perquè és pecat.

Ai si, jamalají, no val mai a badar,
perquè és que si badem ni jalem ni jalarem.

Ai si, jamalají, no val mai a badar, perquè és que si badem ni jalem ni jalarem.

El canonge de la Seu

El canonge de la Seu,
    Veieu.
té una neboda,
ja l´ha filada en Tomeu
    Veieu.
i tant li agrada
que dormiria prop seu
que porta pressa,
    Veieu.
en Tomeu.
    En Tomeu, s´ha filat a la neboda
    del canonge de la Seu.

Un amic li diu: Tomeu
feu una cosa,
de dona  us disfressareu
grassa i prenyada
i aixopluc demanareu
a cal canonge
    Veieu.
de la Seu.

    Bon, bon, bon pig ...

El canonge de la Seu
li obre la porta.
- Bona dona, què voleu
a aquestes hores ?
- Bon aixopluc, pare meu,
que el temps és de gos
    Veieu.
si voleu.

    Bo, vi bo, vi bo ...

- Prenyadeta bé ho sembleu,
la bona dona,
amb la noia dormireu
que si hi ha noves
bé prou que us arreglareu
d´això les dones, veieu,
ja en sabeu.

Català

    Nyic, zu, zu, nyic ....

Ja es fica al llit en Tomeu
amb la neboda,
la neboda quan ho veu,
    Ah !
crida que crida,
- Ai, que és un home, oncle meu,
que això no enganya,
    Veieu.
ni té preu.

El canonge de la Seu,
es mig desperta,
que ha parit la dona, es creu,
i ja s´hi tomba.
- Neboda, ja us ho fareu
que si és un home, veieu
serà hereu.

La neboda i en Tomeu
aviat s´entenen
i l´embaràs, amic meu,
se li encomana
a la neboda, sabeu
d´aquell canonge,
    Veieu.
de la Seu.

    Aleuia ...

El castell de focs

El nostre castell de focs,
ai, ves quin soroll que fa,
mira, quina colla de badocs,
és que mai no es cansen de guipar.

Quan s'enfilen els coets
més amunt del campanar,
de les boques surten uns xisclets:
Aaah ! Aaah ! Aaah ! ...

Apaga el llum, aimada,
que et vull ensenyar uns jocs
que animin la vesprada,
vull dir el castell de focs.

Amb ombres tan nocturnes
tenim la vista als dits !
Quin foc ! Quantes espurnes !
Ai, pobres dels vestits !

El nostre castell de focs,
ai, ves quin soroll que fa,
mira, quina colla de badocs,
és que mai no es cansen de guipar.

Quan s'enfilen els coets
més amunt del campanar,
de les boques surten un xisclets:
Aaah! Aaah ! Aaah !

Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

Català

El concert

I vinga la música, i vinga la música.
Com ens agrada anar al concert a sentir el tralalalala.
I vinga la música, i vinga la música.
Ai, si que en saben aquests músics de tocar.

La gran orquestra ja està preparada,

Català
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no han tingut temps ni de fer la migdiada,
el del flabiol es troba malament,
i el de la verra no pot amb l'instrument,
el de la trompa es prepara la bufera,
i el director l'aparell de la sordera,
l'altre fa un rot perquè acaba de de dinar.
Tot està a punt: el Gran Concert pot començar.

I vinga la música ...

La gent de bé va entrant dintre la sala,
les dones porten bonics vestits de gala,
i els homes van de vint-i-un botó.
Tots s'han fet fregues de colònia per fer olor.
Però l'astracan de la dona del notari
li fa pudor de naftalina de l'armari.
Tothom ha entrat, tothom ja s'ha assegut,
i el Gran Concert ha començat com ha pogut.

I vinga la música ...

Costas las de levante,
playas, la de Canet ...

La gent es cansa de tanta música,
i l'atenció es va perdent de mica en mica.
Mentre l'un xerra, l'altre es posa a dormir.
I un "nano" plora perquè vol anar a fer un pipí.
El Gran Concert fa tres hores que dura,
i al director li han fotut la partitura.
L'alcalde diu: "Ja estic atabalat".
I el Gran Concert es pot donar per acabat.

I vinga la música ...

Música: (Leve de Opera) L.Davids
Lletra:  La Trinca

El Danuvi és blau

El Danuvi és blau
tal com diu " l'Strauss "

Però el riu Llobregat
es amarronat
el Besòs es verd
i groc n'és el Ter
l'Ebre vist del mar
és blanc nuclear
i el Segre mirat
des d'un puig
és color de gos com fuig.
Aigües tèrboles
aigües tòxiques
clavegueres enciseres
aigües fètides
aigües pútrides
que gentils regueu
el clar país, el meu.
Hi ha rius d'un groc tinyós
n'hi ha d'un tornasol oliós
n'hi ha un caqui llefiscós
i és que de porqueria
n'hi ha de tots colors
Flairem els efluvis jolius
que fan els nostres rius
Cantem ensuman cara al vent:
quina catipen!
Cadàvers de gallina
i llaunes de tonyina
i raspes de sardina
és tot el bestià
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que al riu s'hi pot trobar.
Com enyorem els pescadors
ara que han tocat el dos,
que de peixos si n'hi ha alguns
suren junts ben difunts.
Confiats amb el suc pudent
plè d'escuma detergent
i residus radioactius
papers, plàstics i preservatius.
Liquids patògens, detritius càustics
fluïds atòmics, bosses de plàstic.
Quin femer!
El riu Llobregat és amarronat
el Bessòs és verd i groc n'és el Ter
l'Ebre vist del mar és blanc nuclear
i el Segre mirat des d'un puig
és color de gos com fuig
Que de porqueria n'hi ha de tots colors!

Adaptació: La Trinca

El dimoni escuat

Per la cova hi passava
un dimoni escuat, patrip, patrap !
Per la cova hi passava
un dimoni escuat, patrip, patrap !

Veient tanta gentada
cap dins se n'hi es ficat, patrip, patrap !
Cap dins se n'hi es ficat,

Els pastorets al veure'l
s'hi tiren al damunt, patim, patum !
Els pastorets al veure'l
s'hi tiren al damunt, patim, patum !

Li fumen garrotades
i el deixen mig difunt, patim, patum !
i el deixen mig difunt.

A l'infert va el dimoni
cansat d'anar rebent, bon vent, bon vent !
A l'infern va el dimoni
cansat d'anar rebent, bon vent, bon vent !

Amb la cua entre cames
i amb el clatell calent, bon vent, von vent,
i amb el clatell calent.

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca
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El general Bum Bum

Companyia !!
El general Bum Bum quan se'n va a la guerra
davant dels seus soldats fa tremolar la terra,
damunt del seu cavall, galopa que galopa,
damunt del seu cavall, galopa amunt i avall.
El cavall és de cartró, aparteu les criatures,
el cavall és de cartró, que no es cansa ni té por.

Rampataplam tereré, patapim patapum
se'n va a la guerra,
rampataplam tereré, patapim patapum
se'n va a la guerra el general Bum Bum.

El general Bum Bum quan es treu l'espasa
espanta els enemics i fins la gent de casa,
quan ell té el braç alçat, tremola que tremola,
quan ell té el braç alçat, tremola el veinat.
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Que és de fusta tal com cal, aparteu les criatures,
que és de fusta tal com cal, perquè així no es pot fer mal.

Rampataplam tereré, patapim patapum
se'n va a la guerra,
rampataplam tereré, patapim patapum
se'n va a la guerra el general Bum Bum.

Lletra i música: J. Llongueras. / La Trinca

El meu col-legi

Ens posaven l´uniforme:
bata de ratlles
i ens penjaven la cartera
a les espatlles
i ens portaven a un col·legi
ple de finestres
on una banda de frares
feien de mestres.

Aquells de quaders de "deberes"
aquells plomiers,
aquells pupitres de fusta
amb dos tinters,
aquella sotana negra
amb una creu,
aquella bragueta, inmensa
de cap a peus.

Ens feien entrar la llista
dels reis Gots
a base de plantofades
i mastegots
i ens deien quina és d´Austràlia
la capital
i els formaven el Espiritu
Nazi-onal.

"Venid y vamos todos
con flores a porfía"...

"¡Que buenos son los padres escolapios!
¡Que buenos son que nos llevan de excursión!
¡Que viva España y su tradición
y los padres escolapios que nos dan la educación!"...

"De Isabel y Fernando
el espíritu impera
moriremos besando
la sagrada bandera"...

Ells ens feien creure en Déu
mal que fós a cops de creu.
Aquell maig, mes de Maria
aquells rosaris,
aquell futimé d´estampes
i escapularis.
Aquell tancar-se en el wàter
tot el "recreo"
i aquell confessor que et deia:
"Quants cops fill meu?"

"Las manos sobre el pupitre"
l´hermano ens deia,
però ells de la butxaca
mai se les treia.
Que fóssim "puros y castos"
ens predicava,
mentres tot fent la ma morta
ens grapejava.

Aquella olor de col·legi,
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rància ferum,
de llapis, de pell de taronge
i de pixum,
aquella paret davant,
aquells dos quadres,
i aquell Sant Crist penjat
entre els dos lladres.

El petit vailet

Xarampín, xarampín, xarampia,
xarampín, xarampín, xarampó,
xarampín que Josep i Maria tenen un petit minyó.

Jo li porto aquestes calces,
que em va donar l'hereu,
no l'abrigaran pas gaire
i molt menys si se les treu.

Xarampín, xarampín, xarampia,
xarampín, xarampín, xarampó,
xarampín que Josep i Maria tenen un petit minyó.

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

El pregó

EL PREGÓ                                           ( poble )
Amics i senyors, "tuti i quanti"
he vingut per dir un pregó
i el que emigri que s'aguanti
perquè sempre tinc raó.

Aquest poble que em contempla !
Aquest poble que em contempla,
dolçament agermanat,                            - Montserrat
i que sempre fa bondat,
que si no mal aniria,
està avui de festa gran
per que és Santa Rosalia.                    - Eh !  Eh !
Vull, vull dir, ...                                      - volem ballar !
vull dir, Sant Gregori el gran.                - Eh !  Eh !
No ha fa res, Sant Zacaries.                 - Eh !  Eh !
Bé, com els hi plagui a vostès,
per què jo no tinc manies
i de dir no em costa res.                           - Bé !  Bé !. Mercè ...

Vet aquí un dia solemne,
dia bell, de germanor.                            - Calla, burro ...
Si en voleu parlar, parlem-ne,
per què si no me'n vaig jo...                  - Adéu.

Les virtuds les tenim totes,                      - Montserrat.
Treiem pedres dins dels pans,             - Al revés !
A bé, si bé, al revés.
Amb quatre gotes
fem prodigis sobrehumans.

També tenim quatre barres,
quatre quartos, molta pau,                   - I tant !
barretines i samarres, sardanes
i un cel tot blau ...                                 - Oh !, ai, que bonic !

Per això som més bons,                        - Montserrat. Mana.
més, savis, i donem prova de seny,
que ja ho deien sempre els avis:
qui anys passa, dies empeny.                 - Burro !  Fantasma !
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Ja sé el que em dic, paciència,
i porteu-vos tots com cal,
que el cridar i la violència
són mal vistos des de dalt .                    - Bé, bé ...

Apa, doncs, felices festes,
aneu sempre amb el cap dret,
les donzelles sempre honestes
i els xicots el clatell net.                        - Home ,,,
I que el Sant a la Patrona
us mantingui la il·lusió,                             - Per molts anys !
senyors, fins una altra estona,

i VISCA LA FESTA MAJOR !                 - VISCA !

Text: Jaume Picas

El rabadà

A Betlem m'en vull anar,
a Betlem m'en vull anar.
Vols venir tu rabadà,
vols venir tu rabadà.

- Vull anar a "jalar"

Tu les teies portaràs,
tu les teies portaràs.
El camí il·luminaràs,
i el camí il·luminaràs.

- Au, bordegàs !

Cantaràs una cançó,
cantaràs una cançó.
Que ningú no ho fa pitjor,
que ningú no ho fa pitjor.

- Pobre infantó !

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca
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El sabó i tu

(a la manera del Duo Dinàmico)
El sabó, el sabó, el sabó,
i tu, i tu, i tu.

De petita al confessar-te
et va dir el "padre" Geroni:
que el sabó és un artefacte del dimoni.

Si el sabó per tu és pecat,
i rentar-te una indecència,
tu no peques, és veritat,
però jo faig la penitència.
I és que no hi ha nàpia honrada
que aguanti la bafarada.

Si et dic que t'has d'esbandir,
sempre em contestes que si,
que per Nadal que és diada
fas bugada.

I aquesta ronya groguenca,
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que tens per tota la pell,
un cop l'any tu te l'arrenques
amb escarpa i amb martell.
I ben fregada amb Netol,
fins l'any que ve si Déu vol.

El sabó, el sabó, el sabó,
i tu, i tu, i tu.

No em cal ni telefonar-te,
només cal ensumar l'aire
i ja puc localitzar-te
per la flaira.

Quan m'arriba un tuf molt fort
de bacallà mig passat,
de formatge Roquefort
i de bròquil fermentat.

Aquesta tendra farum,
jo sé que és el teu perfum.

El sabó, el sabó, el sabó,
i tu, i tu, i tu.

El sabó i tu ...  tu i el sabó ...

Lletra i música: La Trinca

El sermó

Estimats germans,
(Baixa aquest micro, nano !)

Estimats germans,
els que venim cada diumenge
i aquest grapat de menjapans
que s'em despenja
per aquí  només de tant en tant,
bé perquè és costum de la diada,
o per convèncer el Sant
que us apuji d'un cop la setmanada.

Us conec des del dia del bateig,
com qui diu des de l'any de la picor,
i ja sé que us ve mareig
quan us faig un sermó.
Però, conformitat, i que Déu em perdó,
que segons m'han dit
al poble del costat la cosa va molt pitjor.

I, si el que el Senyor em mana
és ser pastor d'unes ovelles amb molta gana
i amb massa son a les orelles,
(i estic parlant dels que tinc al davant)
és perquè em vol provar,
carregant-me fins dalt,
per donar-me demà la glòria celestial.
I que me l'hauré guanyada, refonoll !

I a veure si penseu que a baix hi ha foc,
i tots haurem de fer la mort del poll,
i alguns es rostiran molt poc a poc ...

De què us serveix, eh, males bruixes !
passejar-vos hivern i estiu tot ensenyant les cuixes ?
I aquell que va darrera l'estrangera
per donar-li de sopar,
no es busca un feix de garrotades seques ?

Penseu que som carronya,
que no tenim vergonya,
i no volgueu matar tot el que és gras,
val més menjar poc i pair bé !

Homes, per què heu de ficar el nas on no us convé,
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i noies, pareu una estoneta de fer la ruca i la ramoneta.
Heu de seguir l'exemple d'un patró com el nostre,
tant colossal, que en lloc d'un temple
li hauríem d'aixecar una catedral.

I apa, aneu a fer voltetes pels carrers engalanats,
ull viu, orelles dretes, però res de fer maldats
i que el Sant ens faci bons a tots plegats,
si és que ho vol fer, i ens sent,
i s'ha acabat, AMÉN !

Lletra: La Trinca / Jaume Picas

El tramvia de Mataró

Allà a Mataró n'hi havia un tramvia
que n'és de cartró i va per la via.
Tralarà, la, la, carai quin tramvia.
Tralarà, la, la, que bé que s'hi va.

El primer vagó se'n surt de la via
i a prendre un bermut la gent i el tramvia.
Tralarà, la, la, carai quin trambia.
Tralarà, la, la, que bé que s'hi va.

El segon vagó se'n surt de la ruta
per què el conductor n'és fill de Calcuta.
Tralarà, la, la, carai quin trambia.
Tralarà, la, la, que bé que s'hi va.

Popular catalana.
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El tren pinxo de Banyoles

El tren pinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha.
Fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà,
la, la, la, la, i barrets de capellà.

Quan se'n puja una pujada ja s'autra a mig camí,
dóna temps al maquinista d'anar a beure un got de vi,
la, la, la, la, d'anar a beure un got de vi.

Els vagons són de primera, mal cosits i apedaçats,
ningú no viatja de tercera ni pagesos ni soldats,
la, la, la, la, ni pagesos ni soldats.

El tren pinxo de Banyoles és el més bonic que hi ha,
fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà,
la, la, la, la, i barrets de capellà.

Popular catalana

Català

El vestit d'en Pascual

Elàstics blaus subjectats amb candaus
porta el meu enamorat i el barret de costat,
de color verd, que és lo que'm perd.

I porta un jec catacric, catacret,
un gec d'astracan pelut ribetat de vellut
i a l'armilla hi du sigrons per botons.
En Pasqual és un noi original, com cal !

Porta camisa amb la petxera de xarol
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i un gira-sol es posa al trau el noi,
una cadena que és xapada de llautó
i un mocador de pegamoi.

Amb xemeneia es fuma els puros
i amb salfumant es renta els peus,
porta un rellotge que és de suro
i al dit un sello de Correus.

Elàstics blaus subjectats amb candaus
porta el meu enamorat i el barret de costat,
de color verd, que és lo que'm perd.

I porta un jec catacric, catacret,
un gec d'astracan pelut ribetat de vellut
i a l'armilla hi du sigrons per botons.
En Pasqual és un noi original, com cal !

Lletra i música: J.Misterio / J.Viladomat
Adaptació: La Trinca

Els drapaires

Un dia dos drapaires
es van posar a parlar,
l'un és de Buenos Aires
i l'altre és de secà.

Tenim un bon negoci,
ja diu l'americà:
allò que el món destrossi
ens ha de donar el pa.

Ja va morint el dia
i mai no tornarà,
i canta amb melangia
i un deix americà:

Jo els "cullo nets",
els "cullo nets"
tots els papers.
Jo els "cullo nets"
i és perquè nets
me'ls paguen més.

Jo els "cullo nets",
els "cullo nets"
tots els papers.
I mai no arreplego els bruts
perquè no em donen diners.

Va i diu l'altre drapaire,
hi ho diu gratant-se el cap:
poc que m'hi penso gaire,
el cas és omplir el pap.

No sé pas si contar-ho,
són coses del treball,
per carnaval no paro,
un cop s'acaba el ball.

Amb gran filosofia
ell canta molt formal,
la vella melodia
dels temps de carnaval:

Jo "recullo nassos",
" recullo nassos " de cartró.
Jo "recullo nassos"
l'endemà del ressopó.

Jo "recullo nassos",
"recullo nassos" de cartró,
serpentines i barrets
i pilons de paperets.
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Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

Els gegants

El gegant del Pi, ara balla, ara balla,
el gegant del Pi, ara balla pel camí.
El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla,
el gegant de la ciutat, ara balla pel terrat.

Qui té el cap petit, que se'n deixi cabellera,
qui té el cap petit, és perquè se li ha encongit.

La geganta que té pretensions
porta el vestit molt ben sorgit,
espardenyes amb cordons marrons
i un tros d'anell al dit.

El gegant la guaita i diu "aixís".
"Estàs com per sucar-hi pa".
Encarrega de seguida un pis
i es casaran demà.

Ara arriben els gegants, la delícia dels infants.
Cap aquí, cap allà, la quitxalla cantarà.

El gegant del Pi, ara balla, ara balla,
el gegant del Pi, ara balla pel camí.
El gegant de Mataró, ara balla, ara balla,
el gegant de Mataró, ara balla pel balcó.

El qui té el cap gros, que se'l faci pelar al zero,
el qui té el cap gros, és per què n'hi sobra un tros.

El gegant ja no s'aguanta dret,
de tant ballar de dia i nit,
treu la closca de sota el barret
i es fica dintre el llit.

La geganta que es desperta el veu
al seu costat ben estirat.
Me'l fa fora d'un bon cop de peu.
"Ai, fillus, que ets pesat".

El gegant del Pi, ja no balla, ja no balla,
el gegant del Pi, ja se n'ha anat a dormir.
El gegant del Figaró, ja no balla, ja no balla,
el gegant del Figaró, ara dorm com un liró.

Lletra: Jaume Picas / La Trinca
Música: (adaptació) cançó popular catalana
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Els tres mosqueters

"Somos los tres mosqueteros"
del ram de la construcció.

Del ram de la construcció
som tècnics especialistes,
del ram de la construcció,
i al que ens digui manobres
li fotem cop de maó.

I al que ens digui manobres
li fotem cop de maó,
que ara estudiem per correu
i aviat serem mestres d´obres.
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Me s´o comprat una "Derby"
i també un televisor,
me s´o comprat una "Derby"
i també un televisor,
me s´o comprat una "Derby"
una nevera i un "Turmix"
i un tocadiscos "histèric".

La societat de consum
fa comprar electrodomèstics,
la societat de consum
i ara no sé on "enchufarlos"
que a casa no tinc ni llum.

Fa molt temps que só arribat
i ja em sento català.
Fa molt temps que só arribat
i ja em sento català,
i jo ja dic "xarnegos"
als que han vingut més tard.

Mira si estic integrat
que m´agrada el pa amb tomaquet.
Mireu si estic integrat
que ara em foto el "carajillu"
amb Aromes de Montserrat.

Som catalans, si senyor, som catalans !  eh !

Fantasmes

Fantasmes per tot arreu
Fantasmes de totes menes
Fantasmes sense llençol
Fantasmes sense cadenes
Fantasmes a carretades
Fantasmes per tot el món
I sabeu com se’ls coneix?
Per lo fantasmes que són.

Com el que diu, sóc liberal,
Però que no em toquin la moral
I és que el jovent, s’està perdent
Van tots drogats i escabellats.
Per força tens mals pensaments
Veient les llistes de massatgistes
La llenceria del Corte Ingés
I aquelles cuixes de l’1,2,3
Aquest país no té mesura
Vol disciplina i mano dura
Hi ha cops que enyoro el General
Però que consti, sóc liberal

Fantasmes...

I aquell polític que diu: mireu
Jo sóc el líder que us mereixeu.
Tal com proclama, el meu programa
Amb mi el país serà feliç:
Els del metall tindran treball
I els elstillers diu que ara més
La nostra flota si així li rota
Pescarà gambes a les Quimbambes.
I tot Europa creurà oportú
Que entrem de pressa al mercat comú.
I fins els russos suplicaran
Que no sortíssim pas de l’OTAN

Fantasmes...

I aquell que explica en lo sexual
Jo sóc un bèstia i un semental
Sóc un macarra i un gigoló
I és que ens fa cosa “dil-si” que no
I la parenta, la tinc contenta,
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I les “querides” van ben servides
I les criades, van escaldades
I les veïnes, també van fines
I a més em faig de tant en tant
Un bon completo per anar tirant.
Sóc un fusell de repetició
Mai se m’acaba la munició.

Fantasmes

Fantasmes per tot arreu
Fantasmes de totes menes
Fantasmes sense llençol
Fantasmes sense cadenes
Fantasmes a carretades
Fantasmes per tot el món
I sabeu com se’ls coneix?
Per lo fantasmes que són.

Com el que diu, sóc liberal,
Però que no em toquin la moral
I és que el jovent, s’està perdent
Van tots drogats i escabellats.
Per força tens mals pensaments
Veient les llistes de massatgistes
La llenceria del Corte Ingés
I aquelles cuixes de l’1,2,3
Aquest país no té mesura
Vol disciplina i mano dura
Hi ha cops que enyoro el General
Però que consti, sóc liberal

Fantasmes...

I aquell polític que diu: mireu
Jo sóc el líder que us mereixeu.
Tal com proclama, el meu programa
Amb mi el país serà feliç:
Els del metall tindran treball
I els elstillers diu que ara més
La nostra flota si així li rota
Pescarà gambes a les Quimbambes.
I tot Europa creurà oportú
Que entrem de pressa al mercat comú.
I fins els russos suplicaran
Que no sortíssim pas de l’OTAN

Fantasmes...

I aquell que explica en lo sexual
Jo sóc un bèstia i un semental
Sóc un “macarra” i un “gigoló”
I és que ens fa cosa “dil-si” que no
I la parenta, la tinc contenta,
I les “querides” van ben servides
I les criades, van escaldades
I les veïnes, també van fines
I a més em faig de tant en tant
Un bon completo per anar tirant.
Sóc un fusell de repetició
Mai se m’acaba la munició.
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Festa major

Alegria, que és Festa Major.
Alegria, encetem la bota del racó.
Alegria, que és Festa Major.
Com cada any hem de matar el pollastre
i posar xampany dins el porró.
Apa, anem-hi, corre, vine, cuita.
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Salta i balla, canta la cançó.

Tiruliruliruli, tiruliruliruló.
Avui matem el capó.
Tiruliruliruli, tiruliruliruló.
Avui és Festa Major.

Visca el pa, visca el vi,
visca la mare del meu padrí.

Alegria, que és Festa Major.
Alegria, perquè el nostre Sant és el millor.
Alegria, que és Festa Major.
Al matí tenim passada, missa, les sardanes
i havent dinat, migdiada, processó,
concert, castell de focs i ball a l'envelat.

Tiruliruliruli, tiruliruliruló.
Avui matem el capó.
Tiruliruliruli, tiruliruliruló.
Avui és Festa Major.

Alegria, que és Festa Major.
Com cada any hem de matar el pollastre
i posar xampany dins el porró.
Canviarem l'aixada pel pendó,
que avui és Festa ... Festa Major.

Música: (Mooie lieadje) B.Bern
Lletra:  La Trinca

Fora aquesta roba

Uh !  Ah !  Uh !  Ah !
Fora, fora, fora, aquesta roba,
amb aquests coi de vestits
ens trobem tots encongits,
esquifits i reprimits.
Fora, fora, fora, aquesta roba,
perquè aquesta roba és massa nova.

M'apreta el cos i em fa més gros,
i aquest botó sempre es dispara,
quin color de cara, però és la moda d'ara.

Fora, fora, fora, aquesta roba,
perquè aquesta roba és massa nova.

Uh !  Ah !  Uh !  Ah !

Fora, fora, fora, aquesta roba,
amb aquests coi de vestits
ens trobem tots encongits,
esquifits i reprimits.
Fora, fora, fora, aquesta roba,
perquè aquesta roba és massa nova.

Porto el faldons fins els talons
i els pantalons que em fan campana,
i mitjons de llana, però el meu sastre mana.

Fora, fora, fora, aquesta roba,
perquè aquesta roba és massa nova.

Uh !  Ah !  Uh !  Ah !

Fora, fora, fora, aquesta roba,
amb aquests coi de vestits
ens trobem tots encongits,
esquifits i reprimits.
Fora, fora, fora, aquesta roba,
perquè aquesta roba és massa nova.

Per presumir s'ha de patir
i el que és per mi, posa't-hi fulles,
o si no et despulles,

Català

Pàgina 1035 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

La Trinca

però si plou et mulles.

Fora, fora, fora, aquesta roba,
perquè aquesta roba és massa nova,
perquè aquesta roba és massa nova,
perquè aquesta roba és massa nova.

Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

Ho farme tota la nit

Vine aquí, vine aquí,
que t'ho mereixes.
Baby, tu no saps qui sóc jo
tu no em coneixes.
Baby, tu cauràs tu cauràs,
ja estàs madura.
Corre, que al meu jaç trobaràs
trilita pura.
Trencarem el travesser
i les molles del somier.

Ho farem tota la nit!
triqui-triqui
ho farem tota la nit!
traca-traca
fins que perdis els sentit
txucu-txucu
fins que surti fum del llit
nyaca-nyaca.

Vine aquí i veuràs
com t'acontento
que avui no seran menys de vint
ja me la sento.
Baby, passa al llit, passa al llit,
que, si t'enganxo,
tindras bacanal, descontrol
i xafarranxo.
Baby, tu al·lucinaràs
amorrada al matalàs.

Ho farem tota la nit!
triqui-triqui
ho farem tota la nit!
traca-traca
ho farem tota la nit!

Ui, ui, ui, ui!
Ho farem tota la nit!

Ai, ai, ai, ai!
però es que us ho creieu tot!

Txucu-txucu
només era una cançó!

nyaca-nyaca
ho farem tota la nit!

Ah no, no, no, no!
fins que surti fum del llit!

Ah no, no, no, no!
però podem jugar al parxís...

Ah no, no, no, no!
o potser al Trivial Pursuit...

Ah no, no, no, no!
trencarem el travesser!
triqui-triqui!
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i les molles de somier!
traca-traca!

Totes penseu el mateix

Ah sí, sí, sí, sí!

No veus que no ens pot ser bo!

Ah sí, sí, sí, sí!
Baby, tu al·lucinaràs!

Tingues compassió, que estic malaltó...
Amorrat al matalàs!
No fem disbarats, que no són edats!

Lletra i música: LA TRINCA

Homenatge

Ai la censura! ai la censura!
vàlga'm Déu quina tortura!

Quan deien els funcionaris
en temps de la dictadura
que "con estos catalanes
hay que tener mano dura"
I vinga fer alegories!
i vinga fer filigranes!
fote't a fer jocs de mans
sense tenir-ne cap ganes!
Mireu com s'ho manegava
un cantautor compromès
quan s'havia de dir molt
i no es podia dir res

El wàter ja està plè
ja vessa pels costats
i la seva cadena
a tots ens té lligats
Si tu l'estires fort per aquí
si tu l'estires fort per allà
segur que l'aigua baixa, baixa
i el podrem desembussar
i ben net tot quedarà

Ai la censura! ai la censura!
vàlga'm Déu quina aventura!

Quan volíem parlar clar
però no sabíem pas com
tan divertit com resulta
dir les coses pel seu nom!
Escolteu si no aquest altre
com s'ho anava trampejant
cantant no es podia dir
s'havia de dir xiulant

Asturias patria querida
qui és que explota aquells filons?
Carbons!
i els miners estan ben negres
de tantes explotacions:
Carbons!
I què es tira a les calderes
quan es fan revolucions?
Carbons!
I se sent allà a les mines
un clamor que ve del fons
carbons!

Ai la censura! ai la censura!
vàlga'm Déu quanta incultura!

Les cançons estàven plenes
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d'eufemisme a granel
i metàfores a dojo
per podel's-hi prendre el pèl!
vet aquí com s'ho amania
un altre dels cantautors
que ho deia en poques paraules
per als bons entenedors.

El bròquil s'està florint... tu ja m'entens
pero no creiem en el bròquil... tu ja m'entens
demà serà un altre dia... tu ja m'entens
i així el dia de demà
eixe poble cridarà
s'ha acabat el bròquil!
tu ja m'entens
tu ja m'entens
tu ja m'entens

Ai la censura!...

Adaptació: La TrInca

In secula seculorum

Als primers segles del Cristianisme
l'esglèsia estava a l'oposició
i així acabàven verges i màrtirs
dintre la panxa d'algún lleó
Per no qudar-se sense parròquia
van variar de plantejament
que si el que mana no està per orgues
és molt més pràctic dir sempre amén

vès per on, vès per on
Diu que el seu regne no és d'aquest món

I d'aleshores van col·locar-se
prop del poder a qualsevol preu
i beneïen totes les guerres
per poc que es fessin en nom de Déu.
La pau divina que tan prediquen
no la practiquen ni de bon tros
si algú organitza una "cruzada"
corren a treure el Sant Cristo gros
i a la l'edad mitga van empescar-se
el tribunal de la inquisició
cremant heretges a la foguera
van fer una estesa que Déu n'hi do.
Que pel foc tenen una fal·lera
i l'anomenen continuament
després s'extranyen si de vegades
es sucarrima algun convent

Vès per on ....

I al mig de bisbes perden l'oremus
entre canonges i cardenals
"debajo palio com si fos l'hòstia
en Franco entraba a les catedrals
i el baneïen per totes bandes
glòria in excelsis al dictador
que a les monedes ben clar ho posava:
"Caudillo por la gracia de Dios"
Com que l'esglèsia ha de ser eterna
té tota mena de capellans:
per si les mosques n'hi ha de monàrquics
i tres o quatre republicans,
n'hi ha de feixistes i n'hi ha de l'Opus
però algún s'en troba que es del PC
i els bisbes sembla que ara militen
al sector crític de la UCD
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Vès per on...

Fen homilies sín infal·libles
però això l'esglèsia no es pot desdir
tot el que diguin allò va missa,
penseu que els bisbes saben llatí.
Davant la crisi i la miseria
el cop d'estat i la represió
ells tenen clara sols una cosa:
No al divorci i sanseacabó!

I si el pencaire crida justícia
aquí prediquen conformitat
però allà a la Polonia que són de missa
visca les vagues i el sindicat
i amb un Sant Pare tan deportista
que fa el turista per a tot arreu
té la parroquia ben engrescada
i diu que això no ho para ni Deú

Vès pero on, vès per on
diu que el seu regne no és d'aquest mont
i així anar fent i així anar fent
in secula seculorum
Amén.

Adaptació: La Trinca

L'airet de la matinada

L'airet, l'airet, l'airet de la matinada,
del ric estiu, del ric estiu, del ric estiu.
Replec, replec, replec de la rosada
que llença al riu, que llença al riu, que llença al riu.

La sorra de la muntanya no fa pudor,
encara que la remenin amb un bastó.

L'airet, l'airet, l'airet de la matinada,
del ric estiu, del ric estiu, del ric estiu.
Replec, replec, replec de la rosada
que llença al riu, que llença al riu, que llença al riu.

Popular catalana

Català

L'amor d'abans

Diuen que l'amor d'abans
era una altra cosa,
potser si germans
que la gent d'abans
era una altra cosa.

Els homes tots eren
d'allò més galants,
i gastaven guans
de color de rosa.

Les dones portaven
vestits amb volants
i tants entrebancs,
que et feien nosa.

Diuen que l'amor d'abans
era una altra cosa ...

Gardènies pansides,
candeles als sants,
anell de brillants
i fidel esposa.
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Com que el seu marit
sol ser un gamarús,
ella, amb molt de gust,
les banyes li posa.

Diuen que l'amor d'abans
era una altra cosa ...

Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

L'angel i en Pascual

Del cel ha baixat un Àngel
i ha caigut en un corral,  en un corral.
El corral de la masia
d'un pastor que es diu Pasqual,
el corral de la masia
d'un pastor que es diu Pasqual.

Cap el migdia canta i refila,
toca en Pasqual, repica el timbal,
rapatapam, rapatapam.
Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal.
Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal.

Que és aquest "follon" que sento
aquí baix en el corral, en el corral.
Si em busquem les pessigolles
sabreu qui és en Pasqual.

Cap el migdia canta i refila,
toca en Pasqual, repica el timbal,
rapatapam, rapatapam.
Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal.
Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal.

Ai, Pasqual no t'esperveris,
sóc un àngel celestial, molt celestial.
I en els àngels de la glòria
no s'els rep a cop de pal,
i en els àngels de la glòria
no s'els rep a cop de pal.

Cap el migdia canta i refila,
toca en Pasqual, repica el timbal,
rapatapam, rapatapam.
Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal.
Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal.

Vinc a fer-te l'anunciata
i tu encara em vols fer mar,
em vols fer mal.
Si m'ho penso ja no baixo
i t'envio una postal.
Si m'ho penso ja no baixo
i t'envio una postal.

Cap el migdia canta i refila,
toca en Pasqual,
repica el timbal,
rapatapam, rapatapam.
Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal.
Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal.
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Que són festes d'alegria,
festes santes de Nadal ...

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

L'envelat

L'ENVELAT
Lararara, lara, laralara, lara ...

Passem per la taquilla que ens hi retrataran.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
Que fugi la quitxalla, cap dintre la gent gran.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
No estan pas per històries els de la comissió ...
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
Per això diu la pissarra que es reserven l'admissió ...
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !

Lararara, lara, laralara, lara ...

Ballem ben "agarrats" però no amb permís oficial.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
Que hi ha pares i mares, i molta gent com cal.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
Les noies ja somien que es casaran aviat.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
Duran un vel de nylon i aniran a Montserrat.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !

Lararara, lara, laralara, lara ...

Suem la cansalada i estem congestionats.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
El noi del secretari té els peus molt delicats.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
La Rosa cau en basca i aixafa el seu promès.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
L'estiren per les cames i l'han de treure a pes.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !

Lararara, lara, laralara, lara ...

Tot volta i giravolta i a tots se'ns en va el cap.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !
L'orquestra ja no bufa i el ball ja s'ha acabat.
Visca l'envelat !  Visca l'envelat !

Lararara, lara, laralara, lara ...

Música: (Ja wat doe je dan)  A.Maurs.
Lletra: Jaume Picas
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L'ofici solemne

Nois, anem tots cap a l'Església.
No es pot quedar malament.
Hi ha un Ofici molt solemne
que ha pagat l'Ajuntament.
Ben mirat no fa mai nosa.
I els de l'olla tots hi van.
Quedes bé per poca cosa.
I el cas és anar tirant.

"Dominus vobiscum, kirie eleison"
Diu a la Missa mossèn Anton.
L'escolanet respon obedient.
"Et cum spiritu tuo. Amen".

Escolà ratapà menja rates, menja rates,
escolà ratapà menja rates per sopar.
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L'escolà de Molló per sopar no menja rates,
l'escolà de Molló sopa amb el Senyor Rector.
Si està sol, si està sol, el rector de Vallfogona,
si està sol, si està sol, salta i balla i fa el que vol.
El rector tot content ja s'ha polit la sotana,
el rector tot content, ja vesteix com l'altra gent.

Quan et passin la safata
la butxaca et rascaràs,
perquè et mira una beata
que per tot sol ficar el nas.
I aquí som bons feligresos
i ens esveren els pecats.
Si de cas els holandesos
ja ens diran les novetats.

"Dominus vobiscum, kirie eleison"
Diu a la missa mossèn Anton,
i el campaner respon obedient:
"Et cum spiritu tuo. Amen".

Escolà ratapà menja rates, menja rates ...

"Dominus vobiscum, kirie eleison"
Diu a la missa mossèn Anton,
i l'orfeó respon obedient:
"Et cum spiritu tuo. AMEN".

Lletra i música: La Trinca / Jaume Picas

La cançò de l´hivern

Hi ha un estel en el cel blau,
que sòn diades d´amor i pau

Ara ve Nadal uo o o o
ara ve Nadal uo o o o
qui res no estrena res no val
compra,compra,compra
compra,compra,compra
que ara ve Nadal.

Per la dona el lady rasca
que depila y que no duele
i pels nens qualsevol churro,
que anunciïn per la tele!

Un robot amb rayo laser
i la nina amb orinetes,
de la seus a la gibrena
i te l´ompla de caquetes.
I sumant-li lo dels iaios,
les cunyades i tietes,
tot plegat cent-trenta mil
i la paga a fer punyetes!
Treballant com un esclau
per les diades d´amor i pau!

Ara ve Nadal uo o o o
ara ve Nadal uo o o o
i cada ovella al seu corral
visca la faldilla,
visca la faldilla,
visca la faldilla
que ara ve Nadal.

Per Nadal i St.Esteve,
per Any Nou i la vigilia
ens agafa la fal·lera
de què som una familia!
Si els padrins no ens podem veure
perquè cony fem el titella
asseient-nos aquells dies
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al voltant d´una escudella!

I arribem a Reis histèrics
i cridem tots amb afany:
S´acabat aquest suplici,
i pel pròxim falta un any!
I bon vent i adeu siuau
a les diades d´amor i pau.

Ara ve Nadal uo o o o
ara ve Nadal uo o o o
matarem al gall
Ara ve Nadal uo o o o
compra´m un regal
Ara ve Nadal repenja,repenja,repenja,rapea
ara ve Nadal repenja,repenja,repenja,rapo
ara ve Nadal en pepell i la samarra
ara ve Nadal menja nous i botifarres
ara ve Nadal fum,fum,fum,fum

la dansa del sabre

Quan escoltàvem per la ràdio
el vot de la investidura
amb tricorni i metralleta
treu el cap la dictadura
i ens quedem esparverats. . . .garratibats
Quin cobriment que va agafar-nos
quin espant i quin cangelo
quan la veu enrrogallada
va cridar "todos al suelo"
començant a disparar. . . . . . . ratatata

Llavors ens diuen que a València
per acabar de fer la guitza
va la cosa adelantada
i un catxondo els hi organitza
unes falles pel febrer . . . . . Ai quin merder!
Ja ens veiem tots altra vegada
ballant la dansa del sabre
que si algú no se'n recorda
és la dansa més macabra
de les que es fan i es desfan. . . .  Oi tant!

Llavors, quina nit, quina nit!
estàvem amagats sota el llit
però amb serenitat
i amb el cul apretat
no en posessim pas nerviosos!
Tranquil, Jordi, tranquil
que és la Guardia Civil
tu tranquil.
Ai, mama, por!

I se'ns donava la consigna
demà tots cap a la feina
"porque aquí no pasa nada"
segadors no esmoleu l'eina
que podríem prendre mal . . . . .  en general

I sobretot serenitat!
però si guanya el del mostatxo
valdrà més estar borratxo
i deixar-se de punyetes
corre, agafa les maletes
i no paris fins a perpinyà . . . . .  Ja s'ho farà!
I l'endemà quan va arreclar-se,
quina cosa més extranya
fins i tot els més escèptics
tots cridàven "Viva España
i viva la Constitució",   . . . .  mira per on!

I visca el rei . . . . . vès quin remei!
I és que no saps mai
de qui carai has de refiar-te
si serà per bé o per mal
però ben segur que mai més res no serà igual.
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Adaptació: La Trinca

La dansa del sabre

LA DANSA DEL SABRE
Quan escoltàvem per la ràdio
el vot de la investidura
amb tricorni i metralleta
treu el cap la dictadura
i ens quedem esparverats. . . .garratibats
Quin cobriment que va agafar-nos
quin espant i quin cangelo
quan la veu enrrogallada
va cridar "todos al suelo"
començant a disparar. . . . . . . ratatata

Llavors ens diuen que a València
per acabar de fer la guitza
va la cosa adelantada
i un catxondo els hi organitza
unes falles pel febrer . . . . . Ai quin merder!
Ja ens veiem tots altra vegada
ballant la dansa del sabre
que si algú no se'n recorda
és la dansa més macabra
de les que es fan i es desfan. . . .  Oi tant!

Llavors, quina nit, quina nit!
estàvem amagats sota el llit
però amb serenitat
i amb el cul apretat
no en posessim pas nerviosos!
Tranquil, Jordi, tranquil
que és la Guardia Civil
tu tranquil.
Ai, mama, por!

I se'ns donava la consigna
demà tots cap a la feina
"porque aquí no pasa nada"
segadors no esmoleu l'eina
que podríem prendre mal . . . . .  en general

I sobretot serenitat!
però si guanya el del mostatxo
valdrà més estar borratxo
i deixar-se de punyetes
corre, agafa les maletes
i no paris fins a perpinyà . . . . .  Ja s'ho farà!
I l'endemà quan va arreclar-se,
quina cosa més extranya
fins i tot els més escèptics
tots cridàven "Viva España
i viva la Constitució",   . . . .  mira per on!

I visca el rei . . . . . vès quin remei!
I és que no saps mai
de qui carai has de refiar-te
si serà per bé o per mal
però ben segur que mai més res no serà igual.

Adaptació: La Trinca
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La faixa

LA FAIXA (La trinca)

E1 "corsé" no està de moda,
la cotilla va de _baixa,
per això els fabricants de faixes
de la indústria nacional
convoquen per la tablilla
el gremi de la cotilla,
dimecres, a dos quarts d'onze:
assemblea general.

La faixa està de rebaixa,
no se'ls veu gaire opt imistes
aquells fabricants de _faixes,
altrament dits: faixistes.

S'inaugurà la reunió
i és tan gran l'esverament
que per calmar l'assemblea
així parla el president:
"Clients de tota la vida
ara ens estan fent el salt;
no s'exporta cap cotilla
ni a Grècia ni a Portugal.

Que tant acostar-se a Europa!
que tant canviar de "jaquetes"!
Si no vetllem pel negoci,
anirem a fer punyetes.
Doncs, fent números, he vist,
que si segueix anant de baixa
caldrà tornar a dir al país:
0 faixa... o caixa

Continuant la reunió
es llegeix una "octavilla"
que, en contra de la cotilla,
ha llançat l'oposició,
on hi ha escrit: "Companys, la faixa
ens oprimeix i ens domina,
cal cremar totes les faixes
i els faixistes de propina"

Deu cauen sota la taula
víctimes d'un cobriment,
mig histèrics els que queden
canten exaltadament:
"Tres días hay en el año
que relucen más que el sol:
Jueves Santo, Corpus Christi
y el día de la Ascensión".

Faixistes, no busqueu més solucions,
sabeu de fonts fidedignes
que la culpa és dels massons
i dels jueus malignes.

Faixistes, sou del món occidental,
reserva espiritual,
sota el mantell protector
de la Santa Inquisició.

Olé!
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La guerra de l´enciam

Som els reis de la carretera,
fem arriar el camió de valent.
Au deixem les milles enrera
i cap a França que hi falta gent.
D´albercocs, peres llimoneres,
faves i pèsols, cols i melons,
d´escaroles i de cireres
tots en tenim plens els camions.
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Aprofitem el moment oportú,
omplim la panxa del Mercat Comú,
Au, accelera que allà a la Jonquera
si n´hi ha una frontera i s´ha de passar.
"Buenos días" "Comment allez-vous?
Bienvenus à la frontière de Le Perthus"
"Je suis le gendarme première,
moi le seconde, moi le tercière.
Voyons, la documentation.
Votre carte verte est descoloride,
votre passeport semble caduqué,
Afrique commence aux Pirinnées.
Votre carte verte est descoloride,
votre passeport semble caduqué,
mais c´est très gentille la gendarmerie.
Allez, allez, allez, vous pauvez passer."
Ja som dintre França ja som més a prop,
guaita aquells pagesos que fan auto-stop.
Ai Pepet ! Ai què volen aquesta gent ?
Ai Pepet ! Que se´ns miren malament !
"Où est-ce que vous allez avec ce camion ?
Où est-ce que vous allez, grandíssime cochon ?
Vous ne passerez le pont d´Avignon !"
Portem l´enciam a Amsterdam,
portem el raïm a Berlín,
portem pomes a Liverpool,
portem albercocs a Estambul,
i quan arribem a Estocolm
per acabar-ho d´arrodonir
descarregarem els pebrots
i ens en tornarem cap aquí.
"Arrêtez ! C´est fini ! Stop !
Toute cette verdure la cremerons al moment.
Planterons una falle comme al pays valencian"
Si algú em toca la pera, si algú em remena els pebrots,
li tocarà a la rifa un parell de mastegots.
"Nous vous soucarrimerons le camion
et nous mangerons les pommes al forn"
No em cabregis que despenjo el trabuc.
Sóc família del timbaler del Bruc.
Ja ha començat la guerra de l´enciam,
a França s´esvalota l´aviram.
Les pastenagues fan de projectils,
les albergínies de missils.
Cridem: "Sant Jordi ! Desperta ferro !
Vive la France allez, allons enfants de la patrie"
Fan macedònia, fant tuttu-frutti
i una samfaina molt difícil de pair.
Entrez, entrez
à la Comunité.
Veureu, veureu
que bé que ho passareu !

La passada

Treu-te la son de les orelles
que som al peu del teu balcó.
Duem les galtes ben vermelles
de tan fregar amb aigua i sabó.
Avui tot vessa d'alegria.
Au, belluguem tots el carpó.
I la passada ho anuncia
que n'és la festa del nostre Sant Patró.

Passem per l'esplanada.
Trenquem pel carrer Nou.
Renoi quina gentada.
Tot és ple com un ou.
Anem tots nous de trinca,
no ens falta cap botó.
Ens hem venut la finca
per poder fer el senyor.

Català

Treu-te la son de les orelles ...

L'alcalde va amb la vara,
tothom està per ell.
De tant que s'estarrufa,
no cap dins de la pell.
Des del portal de casa
se'l miren tots cofois
el sogre i la Tomassa,
que semblen dos bocois.

Treu-te la son de les orelles ...

Música: (Als i Jou Zie) R. van Galen
Text:  Jaume Picas

La patata

Diu la teoria de l'evolució,
que venim dels micos, quina aberració !

I és evident que l'home ve de la patata,
de la patata, de la patata.
I és evident que l'home ve de la patata,
de la patata, de la patata.

Sembla estrafolària aquesta teoria,
però es funda en uns fets que veiem cada dia:

Hi ha moltes patates que estan mig grillades,
igual com els homes ho estan a vegades,

Quan veiem que un home té un nas que esparvera
tots diem: "refotre, quina patatera".

Les patates velles s'arruguen de pell,
igual que tot "cristo" quan es torna vell.

I és evident que l'home ve de la patata,
de la patata, de la patata.
I és evident que l'home ve de la patata,
de la patata, de la patata.

Eh !  Ah !
Patata, patata, patata, patatera.
Patata, patata.

i és que la patata sempre ha sigut
ai ! un assumpte molt pelut.

Eh !  Ah !
Patata, patata, patata, patatera.
Patata, patata.

Que ja Adam i Eva va ser una enredada,
que no era una poma, que era una patata ...

Eh !  Ah !
Patata, patata, patata, patatera.
Patata, patata.

Pren una patata i així cara a cara
mira-la amb tendresa i digues-li, mare !

Que cada vegada que fem estofat
no ens donem compte de l'assassinat

I és que la patata és el nostre sustén
la fècula, es veu, és un gran aliment.

Per això quan et moris ...
et dirà el mossèn ...
In Fecula feculorum. Amén !

Eh !

Català
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I és evident que l'home ve de la patata,
de la patata, de la patata.
I és evident que l'home ve de la patata,
de la patata, de la patata.

Lletra i música: La Trinca

La processó

I amb un ciri els homes se'n van a la processó,
per desig del Sant i del senyor, Rector.
I les dones s'ho han de contemplar des del balcó,
víctimes de la segregació.

Al davant els homes marxen tots encarcarats,
i al darrera les autoritats, mudats.
I el tàlem que diu que el porten quatre llepafils,
i el vigilen dos guàrdies civils.

Quan el Rector mira posen cara de mussol,
quan es gira parlen de futbol.
Contents respectem així la nostra tradició,
i és que ens filma la televisió, en color ...

Lletra i música: La Trinca

Català

La trinca

Au vinga, vinga, vinga !
Arriba la Trinca, Trinca, Trinca
per salvar la humanitat.
Hem inventat una medecina,
que qui la pren ja està curat.

Un enterramorts, endreçant esquelets
es va clavar un fèmur al dit.
Li van donar la medecina
i ara va tot eixerit.

Au vinga, vinga, vinga ...

La Marieta no tenia requesta,
era més lletja que un pecat.
Li varen donar la medecina
i ara els porta a tots de cap.

Au vinga, vinga, vinga ...

La tia Maria codonys collia.
Tota la vida en va collir.
No va voler prende la medecina
i al final es va morir.

Ai, apreneu-vos ben bé la lliçó !
No fareu res de profit
si no voleu prende la medecina,
del més gran al més petit.

Au vinga, vinga, vinga ...

Català

Les bèsties del naixement

El tossino com cada any
s'emborratxa de xampany.
El tossino com cada any

Català

s'emborratxa de xampany.

Només és un animal
però és Nadal i ell ho celebra.
Només és un animal,
però celebra que és Nadal.

La vedella primorosa
va i enceta una gasosa.
La vedella primorosa
va i enceta una gasosa.

Només és un animal
però és Nadal i ella ho celebra.
Només és un animal,
però celebra que és Nadal.

La cabreta espantadissa
va i es menja una llangonissa.
La cabreta espantadissa
va i es menja una llangonissa.

Només és un animal
però és Nadal i ella ho celebra.
Només és un animal,
però celebra que és Nadal.

- Va, tornem-hi, tornem-hi !

Només és un animal
però és Nadal i ella ho celebra.
Només és un animal,
però celebra que és Nadal.

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Aclariment :

Les sardanes

Arriba l'hora de ballar sardanes,
ja es posa la tenora a refilar.
Renoi, tots en teníem moltes ganes,
que els ossos se'ns podrien rovellar.
Les mans alçades tots fem la rodona,
els que en sabem comptem el contrapunt.
Vigila que són llargs aquesta estona,
i treu-te aquesca cara de difunt.

El vicari de Vic, que té pels al melic.

Hi ha noies amb la mitja foradada.
Hi ha dròpols que no saben quan se salta.
Hi ha cops que rotllana surt quadrada.
Però bona voluntat mai no ens en falta.
Potser ballant no fas cap filigrana.
Potser tu no et bellugues tal com cal.
Però anima't i punteja una sardana,
que un cop de tant en tant no fa cap mal.

Arriba l'hora de ballar sardanes,
ja es posa la tenora a refilar ...

El vicari d'Arlès, ni té pel ni té res.

Donzella tan formosa i tan cofoia,
que dissortadament resta esglaiada.
Qui gosarà ton cor omplir de joia.
Qui gosarà deixar-te espaterrada.

Donzella esdevinguda dissortada.
Quelcom astorador t'ha encès el pit.
Als llavis et van fer una segellada.

Català
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Tafot ! Quin català més ben escrit !

Arriba l'hora de ballar sardanes,
ja es posa la tenora a refilar ...

Lletra i música: La Trinca
Cobla:   ? ? ?

Llavis de mel

Quan eres una criatura
la mare ja t'ho va dir:
les joguines no et fan falta,
tens allò que fa patir.

Potser et falti la bellesa,
potser no et lluirà el pèl,
però tens la boca encesa i ...
els llavis com de mel.

Això són llavis feliços,
llavis plens de bona sort,
tenen gust d'anissos,
deixen sempre bon record.

Quatre fulles en té el trèbol,
tu en tens prou amb el que tens.
Si amb aquests llavis vols amor
no t'en faltarà gens.

Mai no t'empipa l'enyorança,
ni de dia ni de nit.
Tot el món sencer va en dansa,
però no et cal patir d'esperit.

Potser et falti la bellesa,
potser no et lluirà el pèl,
però tens la boca encesa i ...
els llavis com de mel.

Això són llavis feliços,
llavis plens de bona sort,
tenen gust d'anissos,
deixen sempre bon record.

Quatre fulles en té el trèbol,
tu en tens prou amb el que tens.
Si amb aquests llavis vols amor
no t'en faltarà gens.

Leiber-Stoller
Text català i adaptació: Jaume Picas

Català

L´IVA

Ai, que l´IVA, ja ha arribat!
Ai, que l´IVA ja és aquí!
un impost enrevessat
que és difícil perquè sí.

I si encara tens problemes
per poder-lo calcular,
ens escoltes un moment
i t´explicarem com va.

Resta-li el gravament del passiu acumulat,
sobre la base imponible de l´import quantificat,
amb la prorrata transitòria singular
deduïda de la quota del valor amortitzat.

Català

Suma-li els descompte del valor incrementat,
a la derrama actualitzada del producte facturat
i li afageixes quatre duros sobre el guany
per si un cas t´equivoquessis, que no fóra res d´extrany.

Quan arribi la liquidació
s´ha de calcular amb molta atenció,
perquè el superàvit dels actius i dels passius
sigui la quota tributària més el plus de la inflació

Si has de reclamar devolució,
això simplifica la qüestió:
treu el coeficient del percentatge de la taxa
del barem que s´aplica sobre cada operació.

I amb un carro ple de patracols i paperassa
decidit vas cap a Hisenda,
quan arriba el gran moment ineludible i esperat
de fer efectiu el requisit de tributar,
se li suma, se li resta,
se li puja, se li abaixa,
se li apunta, se li esborra,
se li tomba, se li gira,
t´ho repases i t´ho miris com t´ho miris
sempre et tocarà pagar.

Que s´ha entès? Que hi tornem?

Fot-li esgarrapada al gravamen submergible
i estomaca-li la quota a la base disponible.
La prorrata me l´enganxes pel ganyot
i li esclafes els barems amb la tassa del burot.

Treu-li la freixura al passiu acumulat,
repercuteix amb mala llet el percentatge facturat
i l´IVA me l´amorres al taulell
i li endinyes la derrama agafant-lo pel clatell.

Quan arribi la liquidació
s´ha de calcular amb molta atenció,
perquè la trompada que li clavis a la quota tributària
produeixi una inflació.

Si has de reclamar devolució,
això simplifica la qüestió:
trinxa-li la base i estossina-li la quota,
a l´impost que borineja sobre cada operació.

I amb un carro ple de patracols i paperassa
decidit vas cap a Hisenda,
quan arribi el gran moment ineludible i esperat
de fer efectiu el requisit de tributar,
se li suma, se li resta,
se li apuja, se li abaixa,
se li apunta, se li esborra,
se li tomba, se li gira,
t´ho repasses i t´ho  miris com t´ho miris
sempre et tocarà pagar.

Lletra i música: LA TRINCA

L´ou de Colom

La reina li va fer cas,
no se sap ben bé per què.
Diuen que va ser per l’ou
I sí no ves a saber.
Va embarcar-se amb els Pinsons
Que també eren mariners
I van estar-se en remull
Tres mesos o potser més

Vinga a descanviar la pela
I tota la calderilla
Fins que senten un calipso

Català
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Ai que som a les Antilles

I tot just va tocar terra
Va besar-la amb devoció.
Igual que el Papa de Roma
Sempre que surt d’excursió
I van tornar cap a Espanya
I aquí s’acaba l’invent
Semblava que era una conya
I va ser un descobriment.

I va portar de record
Per a la reina i el rei
Quatre “indius” amb maraques
Que cantaven “simouney!”
I així gràcies a Colom
Hi ha tendes d’ultramarins
“Tabaco”, patates, mulates
I psiquiatres argentins

I els “corridos” mexicans
I el ritme de la “patxanga”
I allò de la “madre patria”
I tota aquesta “mandanga”.

Marieta

Passava una vegada,
pororopo, pororopo,
per Sant Sadurní.
La noia no badava,
pororopo, pororopo,
i es va fixar en mí:

Vol visitar les caves,
pororopo, pororopo,
de Sant Sadurní.
Duia sabates blaves,
pororopo, pororopo,
i un vestit molt fi.

Ai Marieta, ai Marieta,
el xampany fa mal si el vols veure a galet.
Ai Marieta, ai Marieta,
ja no em puc aguantar dret,
ai Marieta, ai Marieta.

Li deien tots la bleda,
pororopo, pororopo,
de Sant Sadurní,
però s'ha aixecat la veda,
pororopo, pororopo,
jo us ho puc ben dir.

Tot va com una seda,
pororopo, pororopo,
a Sant Sadurní.
Si la vianda és freda,
pororopo, pororopo,
que em cridin a mi,

Ai Marieta, ai Marieta,
el xampany fa mal si el vols veure a galet.
Ai Marieta, ai Marieta,
ja no em puc aguantar dret,
ai Marieta, ai Marieta.

J. de Nijs
Text català i adaptació: Jaume Picas

Català

Marro

A la plaça de Sant Jaume
hi ha un bon guirigall
els de dalt són sis milions
i els de baix són més que mai.

Quan n'hi ha dos que s'esbatussen,
rep algun tercer.
A la plaça de Sant Jaume
hi ha un bon mullader.

I fan una versió de la cançó
de la sirena i el pastor.

 - Pujol si tu baixessis una mica...
 - Pasqual per què no puges aquí dalt?
Vejam qui és el valent que clarifica
la llei d'ordenació territorial.

La corporació està metropolitanitzada,
qui la desmetropolitanitzarà?
El desmetropolitanitzador
que la desmetropolitanitzi,
quin desmetropolitanitzador serà?

A la plaça de Sant Jaume
hi ha un petit ttrasbals
els de dalt són autonòmics
i els de baix són federals

I per tal que hi hagi marro,
amb això de la LOT,
a la plaça de Sant Jaume
tothom fa el que pot.

Se sent el refiló d'una cançó
des d'un balcó a l'altre balcó.

 - Pujol a aquesta L.O.T. li falten piles
 - Pasqual que ara no estic per acudits
 - Pujol que amb les comarques descarriles
vigila que t'hi pots enganxar els dits.

La corporació...

Lletra i música: LA TRINCA

Català

Mentre hi hagi peles

Hi ha gent que beu massa,
hi ha qui juga fort,
hi ha que té la passa,
hi ha qui no té sort.

Però també hi ha mansos
que no baden mai,
no estan per romanços
i diuen:  jo rai.

Però... Mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
el demés són trons.

Mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
el demés són trons.
I que Déu ens faci bons.
Mentre hi hagi peles,
el demes són trons.

Català
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- - - - - -

El qui és viu de mena
és molt d'admirar.
Quan l'oli remena
se'n unta la mà.

Però ja té un esquema
que és el seu patró,
seguir sempre el lema
d'aquesta cançó.

Però... Mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
el demés són trons.

Mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
el demés són trons.

- - - - - -

El secret de l'interès:
- Quan deixis un duro, que te'n tornin tres.
- Mai no paguis al comptat.
- I per tot on vagis, ves-hi convidat.
- La cartera a aquest costat.
- Mai no has de confondre calers i amistat.

I que Déu ens faci bons,
mentre hi hagi peles,
mentre hi hagi peles,
el demés són trons.

Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

Moros a la costa

Ele !
L'Estrellita de Linares
té contracte tot l'estiu
per ballar les "soleares"
al local de Sant Feliu.

L'Estrellita no va a l'hora,
sua massa i té els peus plans,
però el client que vé de fora
diu, olé! i pica de mans.

A l'estiu s'ha de fer el viu
a la costa catalana,
que a l'hivern no hi ha caliu,
Costra Brava catalana.

Carramba, Estrelita ...

L'endemà a les tres tocades
l'Estrellita pren el sol,
amb ulleres i arrecades
dalt del iot de Mr. Paul.

El britànic llença amarres
i li diu posant-se roig:
tens la forma de guitarra
i el flamenc em torna boig.

A l'estiu s'ha de fer el viu
a la costa catalana,
que a l'hivern no hi ha caliu,
Costra Brava catalana.

Català

Lletra i música: Digno Garcia
Adaptació: Jaume Picas

Mort de gana

Per passar la gana, tinc la sol·lució
si al costat de casa, maten un capó
els de casa meva, els de casa meva
suquen pa amb l´olor.

Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana,
Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana.

Els dies de festa, que mengem sardina
jo que estic al tanto, no llenço l´espina
perquè la canalla, perquè la canalla
després s´hi pentina.

Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana,
Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana.

Els budells em ronquen, tinc el ventre vuit
i aixó significa, que no hi ha res cuit
i per més desastre, i per més desastre
a casa som vuit.

Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana,
Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana.

L´unica que penca, es la meva filla
al carrer les Tapies, va fen calderilla
ven capses de mistos, capses de mistos
i loteria.

Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana,
Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana.

Català

Ningú no compren ningú

Ningú no compren ningú,                 la MI la
però nosaltres som nosaltres         DO SOL
i sabem allò que es bo:                   la MI la
sentir el sol damunt la cara              re SOL
i estimar-se de debò,                       DO MI
i trobar-se viu encara                        la MI la
i cantar sense cap por.                     MI la

Ningú no compren ningú,
però nosaltres som nosaltres
i volem un món tot nou
amb un cel net d'amenaces,
amb tres núvols per quan plou,
amb la mar a quatre passes
i els que som companys, i prou.

Ningú no compren ningú,
però nosaltres som nosaltres
i sabem la veritat:
que la terra no es partida
com un mapa mal pintat,
i que això es una mentida
de molt mala voluntat.

Català
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Ningú no compren ningú

Ningu no comprèn ningu,             lam,mi,lam
però nosaltres som nosaltres        do,mi
i sabem allo que es bo:             lam,mi,lam
sentir el sol damunt la cara        rem,sol
i estimar-se de debo,               do,lam
i trobar-se viu encara              sol
i cantar sense cap dol.             Lam,mi,Lam.

Ningu no comprèn ningu,
però nosaltres som nosaltres
i volem un mon tot nou
amb un cel net d´amenaces,
amb tres nuvols per quan plou,
amb el mar a quatre passes
i els que son companys, i prou.

Ningu no comprèn ningu,
però nosaltres som nosaltres´
i sabem la veritat:que la terra no es partida
com un mapa mal pintat,
i que aixo es una mentida
de molt mala voluntat.

Català

No em trepitgis

Apa, cuita, corre, nena, no em trepitgis.
"Ten cuidado", "ten cuidado".
Apa, cuita, corre, nena, no em trepitgis.
"Ten cuidado" a prendre mal.

- "Estigue't ".
- "No em vull estar"
- "No em toquis".
- "Jo et vull tocar"
- "Mira que crido"
- "Ja pots cridar, que tant me fa".

Apa, cuita, corre, nena, no em trepitgis.
"Ten cuidado", "ten cuidado".
Apa, cuita, corre, nena, no em trepitgis.
"Ten cuidado" a prendre mal.

Popular catalana

Català

No ve d´un pam

Tenen una peça els homes
sota el melic
que sempre ha estat per nosaltres
un embolic.

Ells diuen que té la mida
si fa no fa un pamet.
però la inmensa majoria
sempre n´hi falta un trosset.

No ve d´un pam, no ve d´un pam
si està fresca i eixerida
si ve d´un pam, si ve d´un pam
si es porta penjim-penjam.

Adam va preguntar a Eva:
"Mai no ho he entès!

Català

Com és que tens dues cames
i jo en tinc tres?"

I Eva va contestar-li:
"Ben mirat, no ve d´un pam!
Per aquestes quatre miseries
no esvalotis l´aviram!"

No ve d´un pam...

No tenir aquest penjoll
no ens fa patir
tot i que resulta pràctic
per a fer pipi.

Si d´aquesta pelleringa
tant en voleu presumir,
poseu-la a una vitrina
dintre un pot d´esperit de vi.

No ve d´un pam...

Oda al paper de wàter

Pa, pa, pa, pa,
paper paper,
paper paper esterilitzat,
paper paper higienitzat,
paper paper enrotllat.
Paper paper
de color groc, color rosat, color vermell o color blau
et demanem, paper estimat, que sobretot siguis suau.

Tu sempre alerta al servei del poble,
i et fa servir l'analfabet, l'intel·lectual,
el soldat ras, el general,
el gran burgès i el menestral,
per què en això d'evaquar lluita de classes no n'hi ha.

El teu destí fatal,
màrtir de la societat,
que quan t'ha utilitzat
estira de la cadena
i tu t'en vas al darrera,
de cap a la claveguera.

Però en acte de "rebeldia"
embusses la "cañería"
i ho deixes tot fet un nyap.
Paper enrotllat de cel·lulosa i satinat,
t'han destrossat i despreciat,
vilipendiat i deshonrat.

Paper abnegat,
paper estimat de l'excusat,
la humanitat t'ha maltractat
i ara et volem reivindicar:
t'han estripat, empastifat
i rebregat i rebutjat.

Pobre paper,
com t'han deixat.

Ens has lliurat del neguit
d'haver-nos d'embrutar el dit,
per això et cantem amb afany,
que et considerem el nostre company
i sempre et trobarem al cuarto de bany

Endavant !, endavant !, endavant !, endavant !

Que el nostre clam arribi fins el cel,
que de tots els amics
tu ets el més fidel,

Català

Pàgina 1046 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

La Trinca

modest paper de wàter immortal.

Paper,  paper...

Glòria al paper ... al paper.

* Col·laboració especial: Ludwing van Beethoven
Lletra i música: La Trinca

Passi-ho bé

PASSI-HO  BÉ
Passi-ho bé, passi-ho bé.
Passi-ho bé i moltes gràcies.
Passi-ho bé, passi-ho bé, PARAPASSI-HO BÉ !
Passi-ho bé fins l'any que ve.

Senyores, senyors, senyoretes,
amb aquest número donem per acabat el ball
i amb ell, la Festa Major !

La gran orquestra, els Trincaires del Maresme,
espera que hagin passat una vetllada molt agradable
i vos diu: passiu-bé, fins l'any que ve !

Passi-ho bé, passi-ho bé.
Passi-ho bé i moltes gràcies.
Passi-ho bé, passi-ho bé, PARAPASSI-HO BÉ !
Passi-ho bé fins l'any que ve.

Popular catalana (Adaptació: La Trinca)

Català

Pepeta

Mira, mira, mira,
guaita, guaita, guaita.
N'és la Pepeta que va al mercat.

Mira, mira, mira,
guaita, guaita, guaita.
Pepeta, em tens el cor robat.

La noia que és com cal,
ja sap el que ha de fer,
es renta per Nadal
i per Sant Joan, també.
I quan la veig passar,
ja no em puc aguantar:
Pepeta, Pepeta,
per què sempre et fas l'estreta.
Pepeta, Pepeta,
ai, Pepeta, quan et veig el cor em peta.
Pepeta, per què sempre et fas l'estreta.
Pepeta, Pepeta,
ai, Pepeta, quan et veig el cor em peta.

Mira, mira, mira,
guaita, guaita, guaita.
Pepeta, em tens el cor robat.

Al braç porta un cistell
i al cap porta un farcell,
i té un color de pell més "maco" que un vedell.
I quan la veig passar,
ja no em puc aguantar:
Pepeta, per què sempre et fas l'estreta.
Pepeta, Pepeta,
ai, Pepeta, quan et veig el cor em peta.
Pepeta, ...

Català

Toon Hermans
Text català i adaptació: J.Picas / La Trinca

Peret, Peret

Peret, Peret, fem un "cigarro",
vigila bé, no vingui l'amo.
Si l'amo ve, fes-me un xiulet,
i de seguida, i de seguida farem paret.

Popular catalana

Català

QUE BONICS SÓN ELS ANUNCIS

QUE BONICS SÓN ELS ANUNCIS
Que bonics són els anuncis
Que fan a televisió!
Que boniques les musiques!
Quin poder de persuació!
Són tan "monos" els anuncis,
que tú sempre exclames:
"Quina llàstima que els tallin
per posar programes!".
Que bonics són els anuncis
qeu fan a televisió!
Que boniques les musiques!
Ai lairet, lairet, lairó!
Què mengen els nens moderns?
Pistatxos, garrofes, monyones i sucre...
XOCOLINA, XOCOLINA,
el berenar de la quitxalla d´avui.
Perquè facin esport i vida sana,
perquè es purguin per tota la setmana,
que mengin XOCOLINES.
No guanyareu per cagarrines!
(Amb cromos de l´explosió del Challenger.)
Elles saben que ets un home.
Ho proclama el teu aroma,
que és de mascle prepotent...CATIPÈ!
i a una milla de distància
senten la teva fragància
que empudega de valent... CATIPÈ!
Elles cauen com a mosques
si t´ensumen la cara al vent,
i els costa tres setmanes
ventilar l´apartament...
CATIPÈ, CATIPÈ!
(Ferum de tigre.)
Llibertat, llibertat,
llibertat ja hi ha al mercat
per la dona que vol llibertat.
Llibertat, llibertat,
i encara més llibertat
(Estem anunciant compreses,
ja te n´hauràs adonat.)
Llibertat, llibertat, llibertad.
Elis, elis, elis, elis,
jo ja tinc un pelapipes automàtic
i tu no!
Cal comprar-lo
perquè es absolutament imprescindible
i és portàtil,
programable i fins i tot és dirigible.
Elis, elis, elis, elis,
jo ja tinc un pelapipes automàtic i tu no!
Ja ho veuràs... Tu també te´l compraràs.
(Pelamax les pela ben pelades)
Que bonics són els anuncis!...
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Quin nas

No puc sortir de casa,
no goso treure el nas
i el metge, que és un ase,
em diu que sóc un cas.

El drama que m'afecta
li és indiferent
i del meu gran defecte
es burla tot dient:

"Quin nas !  Quin nas !
Valga'm Déu, quin nas ! "

Sempre al seu darrera
n'és el meu corcó,
el cas del nas m'exaspera.
Si algú volgués donar-me una solució ...
Si agafo les tisores crida: no, no, no no !
Sempre al seu darrera
n'és el meu corcó,
el cas del nas m'exaspera.

Si el nas arriba a l'hora
m'espera impacient.
I quan el nas ja és fora
tot just deixo el seient.

La gent que se n'adona
ho esbomba tot seguit
i al cap de poca estona
esclata un gran brogit.

"Quin nas !  Quin nas !
Valga'm Déu, quin nas ! "

Sempre al seu darrera ...

Ahir em diu l'estimada:
"Més val més que girem full"
Li feia una besada
per poc li trec un ull.

"Quimet, deixem-ho córrer,
hauras de dormir al ras.
Au, veste'n a la porra
i emporta't aquest nas ! "

"Quin nas !  Quin nas !
Valga'm Déu, quin nas ! "

Sempre al seu darrera ...

Català

Se'n va la Trinca

 SE'N VA LA TRINCA
Au, vinga, vinga, vinga,
se'n va la Trinca, Trinca, Trinca,
a salvar la humanitat.

Hem inventat una medecina
qui la pren ja està curat.

Au, vinga, vinga, vinga,
se'n va la Trinca, Trinca, Trinca,
a salvar la humanitat.

Cançó popular

Català

Si has begut ... (no condueixis)

Si has begut ... (no condueixis),
si has begut ... (no condueixis),
no et juguis el clatell,
més d'un fent bestieses s'hi ha dexat la pell.

Si has begut ... (no condueixis),
si has begut ... (no condueixis),
no t'embalis i no siguis orellut,
si has begut, ja estas fotut.

Tu que ens mires fent aquests escarafalls
i el Dodge Dart et fa més gràcia que no pas el Dos Cavalls
no barregis la benzina i l'alcohol
que la dona ja s'emprova un vestit negre pel teu dol.

Si has begut ... (no condueixis),
si has begut .... (no condueixis),
no et juguis el clatell,
més d'un fent bestieses s'ha ha deixat la pell.

Si has begut ... (no condueixis)
si has begut ... (no condueixis),
no t'embalis i no siguis orellut,
si has begut, ja estas fotut.

En Quimet ho ha fet saber als quatre vents,
perquè es morin de malícia aquells sapastres dels parents,
que el dissabte li donaven el sis-cents,
però el remulla a la taverna i en sortir es trenca les dents ...

Si has begut ... (no condueixis),
si has begut ... (no condueixis),
no et juguis el clatell,
més d'un fent bestieses s'ha ha deixat la pell.

Si has begut ... (no condueixis),
si has begut ... (no condueixis),
no t'embalis i no siguis orellut,
si has begut, ja estàs fotut.

La, la, la ...

Si has begut ... (no condueixis),
si has begut ... (no condueixis),
no t'embalis i no siguis orellut,
si has begut, ja estàs fotut.

Popular: Glaas je op, laat je nijden
Adaptació: Jaume Picas

Català

Tinc el cap fort

A cada pas et trobes gent que et vol manar,
que et diuen: ara aixeca't i ara posa't pla,
que no passis per aquí, que has de passar per allà.
I tant se val, si no hi veus clar.

Però, tinc per sort el cap molt fort,
fins a la mort el que trobin dret,
jo trobaré que és tort.

Que m'han portat en un món potser massa espatllat
i vull saber tot sol on és la veritat.

La vida és un negoci estrictament privat,
i vull administrar-lo amb tota llibertat.
Mil gràcies pels consells, però no puc fer-ne cas,
m'estimo més pelar-me el nas.

Però, tinc per sort un cap molt fort,
fins a la mort el que trobin dret,
jo trobaré que és tort.

Català
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Que m'han portat en un món potser massa espatllat
i vull saber tot sol on és la veritat.

Lletra i música: Jaume Picas / La Trinca

Tots conills

Allà baix, al lloc que jo sé,
tots van ben conills. Ai, noia ! Si vols t'hi portaré.
Des dels peus, pujant fins el cap,
tant pares com fills no duen ni un trist tros de drap.

És un prat tot verd on la rosa fa molt goig.
Al costat de cada Eva hi ha un Adam que fa el boig.

No hi ha corbates ni cap farbalà,
i el que vol que no el vegin es tapa amb la mà.

Allà baix, al lloc que jo sé,
tots van ben conills. Ai, noia ! Si vols t'hi portaré.
Des dels peus, pujant fins el cap,
tant pares com fills no duen ni un trist tros de drap.

La gent que allà es casa no gasta diners,
el barret de copa, el vel i res més.
El vel a la cara fa noia com cal,
i un dia és un dia i no fa cap mal.

Allà baix, al lloc que jo sé,
tots van ben conills. Ai, noia ! Si vols t'hi portaré.
Des dels peus, pujant fins el cap,
tant pares com fills no duen ni un trist tros de drap.

Anem-hi depressa, anem-hi corrent,
diu que ara s'hi cap i no hi ha massa gent.
Comprem el bitllet, no passem més neguit.
Si no tens dinets et pots vendre el vestit.

Allà baix, al lloc que jo sé,
tots van ben conills. Ai, noia ! Si vols t'hi portaré.
Des dels peus, pujant fins el cap,
tant pares com fills no duen ni un trist tros de drap.

P.Koelewijn
Text català i adaptació: Jaume Picas)

Català

Tots som pops

A muntanya hi ha un pastor
que en cantava una cançó.
Dins la mar una sirena diu:
- Vejam si em vols fer cas,
- No siguis bordegàs,
- Carai, carai, pastor, quin goig de fas.

- Pastor, si tu baixessis una mica...
- I tu perquè no puges aqui dalt ?
- Farem una parella tan bonica...
- Farem una parella de postal.

La noia surt com pot de l'aigua
i puja cap allà.
I tots contents se'n fan una barraca
al mig del pla.

Tots som pops, tots som pops.
Vinga, vinga, vinga, cantem tots:

Català

A muntanya hi ha un pastor
que en cantava una cançó.
Dins la mar una sirena diu:
- Vejam si em vols fer cas,
- No siguis bordegàs,
- Carai, carai, pastor, quin goig de fas.

- Oh, què verd que n'és el camp.
- Ja es veuen papallones,
- Totes blanques i bufones,
- Com la flor del romaní.
- Vine, nina, vine, vine,
- Vine, nina, vine amb mi.
Què bonica n'és la primavera de bon matí".

La noia surt com pot de l'aigua
i puja cap allà.
I tots contents se'n fan una barraca
al mig del pla.

Tots som pops, tots som pops.
Vinga, vinga, vinga, cantem tots.

A muntanya hi ha un pastor
que en cantava una cançó.
Dins la mar una sirena diu:
- Vejam si em vols fer cas,
- No siguis bordegàs,
- Carai, carai, pastor, quin goig de fas.

Toon Hermans
Text català i adaptació: J.Picas / La Trinca / J.Titus.

Trampera matinera

La trempera matinera,
la trempera matinera,
la trempera matinera
no és trempera verdadera.

La trempera matinera,
la trempera matinera,
la trempera matinera,
no és trempera verdades,
que és trempera de pixera.

Lletra i música: La Trinca

Català

Tres cames

Tan punt jo vaig néixer, enlloc del bressol
Podien posar-me a un pot amb formol
I la llevadora que se’n feia creus
Va dir si no m’erro aquí em sobren peus

Veure tres cames sempre sorprèn
Però juraria que això és un nen
Amb una piula a cada entrecuix
El seu fill és un garbuix

Jo ja caminava de molt petitet
Amb tres peus és fàcil aguantar-se dret
I deien les tietes, el cor amb un puny
Si aquest nen no para arribarà lluny

El papa deia s’ha d’operar
La mama deia deixeu-lo estar
Deu ser un embull, deu ser un desig
Aquesta cama del mig

Comprar-me uns pantalons sempre ha estat un trasbals
I és que no en trobo mai de tres camals
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En canvi per calçar ho tenim combinat
Amb el veí de baix que és mutilat.

Per conduir em va bé tenir els tres peus iguals
Que els cotxes els fan tots de tres pedals
I no he fet el servei que sempre és un descans
I és que em varen trobar tots tres peus plans

Sóc el rei del dribling jugant a futbol
Tinc un joc de cames sempre em quedo sol
I mai no pateixo si faig un excés
Si un peu se’m lesiona me’n queden dos més

No cal buscar-li tres peus al gat, em sento privilegiat
Amb la meva cama del mig, amb la meva cama del mig

Visca tot el diccionari

Mal que em diguin ordinari
visca tot el diccionari
i és que tant se me´n refot
de la lliga del bon mot.
No sigueu tan llepafils
i si més no respecteu
aquella immensa feinada
que va fer el pobre Pompeu.
Digueu-me per quins set sous
no s´ha de poder ajuntar
una "pe" amb una "u"
i una "te" amb una "a".
I digueu-me si és grollera
o si us sona malalment
aquesta disposició
que ha dictat el Parlament:

Gaudiran d´immunitat diputats i diputades
perquè, querelles a part, són persones reputades.

Mal que em diguin ordinari
visca tot el diccionari
i és que tant se me´n refot
de la lliga del bon mot.
I digueu-me si aquests versos
es poden trobar immorals
si van guanyar l´englantina
en els últims jocs florals:

Furiós ve l´oratge, guaita el mar com bull.
Onades salvatges rebenten l´escull,
rebenten l´escull onades salvatges.

Si són els sons que molesten
doneu-me quatre raons
perquè després de dir "cu"
no s´ha de poder dir "llons".
I digueu-me si hi ha algú
que pugui trobar groller
aquest nou ritme que canta
tota l´afició culé:

Ja tenim equip i un mister anglès
i hem guanyat la lliga com aquell qui res.
Quan en Núñez fitxa onze jugadors,
n´escull onze dels millors.

Mal que em diguin ordinari
visca tot el diccionari
i és que tant se me´n refot
de la lliga del bon mot.
Mentre hi hagi una paraula
patint discriminació
la nostra llengua estimada

Català

serà una llengua amputada
i perdonin l´expressió.

Lletra i música : LA TRINCA

La troba Kung-fu

Bufa el vent

Entre el mugró del Tagamanent
i la vall de ciment malalta
entre el mugró del Tagamanent i la vall de ciment malalta
on hi creixien oliveres
ara hi creixen grues altes
bufa el vent
bufa el vent
i s´emporta el cap de la gent
bufa el vent, bufa el vent i s´emporta el cap de la gent
La Garriga té un passeig
tan llarg com l´avorriment
que la Garriga té un passeig
tan llarg com l´avorriment
i és que d´avorrits mai no en falten
ni tampoc malalts de ment
bufa el vent
bufa el vent
i s´emporta el cap de la gent
bufa el vent, bufa el vent i s´emporta el cap de la gent
La Garriga és tan elegant
que la festa és cosa incerta
que la Garriga és tan elegant
que la festa és cosa incerta
i a les dotze de la nit
no hi ha cap taverna oberta
bufa el vent
bufa el vent
i s´emporta el cap de la gent
bufa el vent,
bufa el vent i s´emporta el cap de la gent

Català

Calor Calor

Calor, calor,
que em falta calor!
Acosta´t una mica per favor!

L´alcohol que em baixa ja no em crema,
que a l´entranya hi tinc una pedra,
pedra de gel feta de pena,
ja no li cau ni una llagrimeta.

Nano, tu ets jove - em diuen veuetes -
per veure els dies passar tant ràpid,
acava el trago i aixeca la vista,
i surt al carrer i busca qui t´estima.

Però jo tot iaio ple de cabòries,
menjant cigarros i a la meva olla,
donant-me brasa sense profit,
sempre m´explico deu mil històries.

I em dic que jo puc, que no sóc poruc,
però el fred de peus em fa sentir sirenes,
cada sirena pel què he perdut,
a tots els trens als què he dat l´esquena.
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Que no sóc gat i a mi em falten vides,
el fred em pela i m´esqueixa a tires.

Calor, calor,
que em falta calor!
Acosta´t una mica per favor!

Però dins el glaç el meu cor batega,
bombeja sang a ritme de fera,
i el fred de peus ara pica al terra,
i el canigó se m´ha tornat cascada,
i canto blues en llengua bastarda,
perquè ell té mare, però qui sap el pare,
i donc les gràcies perquè respiro,
vull estimar tot allò que miro.

Trobo el sereno al carrer mullat,
és el tanguero de les altes hores,
que canta sol amb l´orquestra mora
i dóna avís als qui escolta senya,
i dóna senya al niu de la pena,
que no hi ha roca que l´aigua no mogui,
que la cançó és per qui la canti,
i la guitarra és per qui la toqui.

Que no sóc gat i a mi em falten vides,
però ja no tinc fred, ja no m´esqueixo a tires.

Calor, calor,
quina calor que fa!
Que ens haurem de despullar!

Clavell morenet

Quan jo n’era petitet
que festejava i presumia:
espardenya blanca al peu
i mocador a la falsia.
Adéu clavell morenet,
adéu estrella del dia,

I ara que ja en sóc grandet
que m’he tirat a mala vida
m’he dat a matar i robar,
ofici de cada dia
Adéu clavell morenet,
adéu estrella del dia.

Vaig robar-ne un traginer
que venia de la fira,
vaig robar-li els diners
també la mostra que en duïa.
Adéu clavell morenet,
adéu estrella del dia.

I quan n’he tingut prous diners
he robat també una nina,
l’he robada amb falsetat
dient-li que m’hi casaria.
Adéu clavell morenet,
adéu estrella del dia.

I la justicia m’agafà
i a presó foca em duia,
la justicia m’agafà
i em farà pagar amb ma vida.
Adéu clavell morenet,
adéu estrella del dia.

Català

Dansa d´amor

Una rumbeta així ben passejada
et cantaria a cau d’orella.
I que et pengés com una arracada
per recordar-te la nit aquesta.
Que si he volgut viure a la bellesa
no hi ha millor oportunitat
ni motiu per fer-n’he cantada
que la dança que tu ara balles
que dels tresors que tu sempre calles
cada compàs ara te’ls destapa.

Que avui el dimoni meu
s’ha tornat boig per aquest bé de Déu.
Que avui el dimoni meu
es vol quedar aquí a dintre teu.

I una arrambada per la cintura
em permetria amb la meva cresta
per perdre el nord i agafar l’altura
faríem volta cap a l’esquerra.
I ja flotant damunt el terra
faria recte cap als teus ulls
i sense fer cas a cap alerta,
tu bulliries pel que jo vull
i arremetria contra els esculls
per abraçar-m’hi a tomba oberta.

Que avui el dimoni meu
s’ha tornat boig per aquest bé de Déu.
Que avui el dimoni meu
es vol quedar aquí a dintre teu.

Català

Shame Blues

Jo sento

cants de sirena

rere la tanca

de tota frontera

cants de mel

que m´atrauen com un imant

cants d´alerta

duanera

distància

de llengua a llengua

distància

que el polític crea

vergonya

pel que posa la tanca

vergonya

pel que a casa es tanca

vergonya

pel que el viatge s´arranca

BLUES SHAME BLUES

CRY THE SONG CALLING ME TO YOU
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BLUES SHAME BLUES

PLORA LA CANÇÓ QUE EM CRIDA A L´ALTRE CANTÓ

els homes fan barrera

la terra deserta

mor sense sombra

caravana negra

barrera la mar

sens lluna nit freda

mor com el glaç

aigualit a coberta

BLUES SHAME BLUES

CRY THE SONG CALLING ME TO YOU

BLUES SHAME BLUES

PLORA LA CANÇÓ QUE EM CRIDA A L´ALTRE CANTÓ

barrera d´espines

el calvari s´empina

mort sense sort

el tret cec és qui tria

barrera la por

disfressada amb medalles

mor plena de banderes

tota esperança humana

BLUES SHAME BLUES

CRY THE SONG CALLING ME TO YOU

BLUES SHAME BLUES

PLORA LA CANÇÓ QUE EM CRIDA A L´ALTRE CANTÓ

Volant

M’enlairo com un pardal
deixant el vèrtic reposar a terra
i quan menys era el meu pes
jo més pujava, més m’enfilava.
Se m’ha empetitit el jo
i el tot creixia entre els meus braços.
Se m’ha empetitit mon ànsia
de bracet amb ma ignorància

amunt...
ole

Volant, volant he vist
que eren mentida les lleis dels homes.
Volant, volant he vist
que eren veritat les cançons de dones.
Volant, volant he vist
que s’esvaïa tota frontera.

Català

Volant, volant he vist
que en la tristesa hi ha un puntet de guerra
que l’aire és la companyia
i el foc vol sabiduria
i l’aigua amaga la vida
i la terra amb la panxa crida
i al seré m’enganyo el sóc ara
i el riure i el plor són germans
i l’odi, pes mort dels grans,
dels capgrossos fa capcigranys

amunt...

Volant, volant he vist
que eren mentida les lleis dels homes.
Volant, volant he vist
que eren veritat les cançons de dones.
Volant, volant he vist
que s’esvaïa tota frontera.
Volant, volant he vist
que la galàxia és amb tecnosfera,
que tot flota amb desig
d’acostar-se i atraure els altres
que no em passa res d’estrany,
que no li passi a una estrella llunyana,
que sóc un tresor preciós
com la sardina i la marihuana,
com l’olivada,
com el vent que em pentinava,
Que si volo amb els ulls oberts
veig un miracle aquí, en cada passa.

amunt…
sempre amunt …

Volant

La cançó és tota igual:
Als fragments on sona la melodia amb l'acordió
són els següents acords:

   la m, re m, Sol M, la m;

i així tota l'estona.
Als fragments on canten els acords són aquests:

   Fa M, Do M, Sol M, Do M;
   Fa M, Do M, Sol M;

I ja no hi ha més!

Us deixe aquí també la lletra:

  M’enlairo com un pardal
  deixant el vèrtic reposar a terra
  i quan menys era el meu pes
  jo més pujava, més m’enfilava.

  Se m’ha empetitit el jo
  i el TOT creixia entre els meus braços.
  Se m’ha empetitit mon ànsia
  de bracet amb ma ignorància

  [amunt]

  Volant, volant he vist
  que eren mentida les lleis dels homes.
  Volant, volant he vist
  que eren veritat les cançons de dones.
  Volant, volant he vist
  que s’esvaïa tota frontera.
  Volant, volant he vist
  que en la tristesa hi ha un puntet de guerra
  que l’aire és la companyia
  i el foc vol sabiduria
  i l’aigua amaga la vida

Català
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  i la terra amb la panxa crida
  i al seré m’enganyo el sóc ara
  i el riure i el plor són germans
  i l’odi, pes mort dels grans,
  dels capgrossos fa capsigranys

  [amunt...]

  Volant, volant he vist
  que eren mentida les lleis dels homes.
  Volant, volant he vist
  que eren veritat les cançons de dones.
  Volant, volant he vist
  que s’esvaïa tota frontera.
  Volant, volant he vist
  que la galàxia és amb tecnosfera,
  que tot flota amb desig
  d’acostar-se i atraure els altres
  que no em passa res d’estrany,
  que no li passi a una estrella llunyana,
  que sóc un tresor preciós
  com la sardina i la marihuana,
  com l’olivada,
  com el vent que em pentinava,
  Que si volo amb els ulls oberts
  veig un miracle aquí, en cada passa.

  [amunt… sempre amunt …]

Lagarto Amarillo

Lejos de veras

Hoy me siento tan lejos
de esta casa que llamas
la ciudad.
Me hacen sentirme lejos
dando vueltas los coches
sin parar.
(Lejos de veras)

Hoy llueve y miro al cielo
y en las gotas nos veo
navegar.
Van directas al suelo,
paso el rato intentándolas
frenar.
(Lejos de veras)

Kómo puedo
estar lejos de casa
si mi casa
está en todos los mares,
la sabana, el desierto,
la pampa,
las montañas,
la nieve en los valles.
(Cerca de veras)

Mala sombra a la mañana
(lejos de veras),
un dibujo para tí
(cerca de veras),
cien mil niños sin escuela
(lejos de veras),
vives sin vivir en mí
(lejos de veras).

Castellà

Petrolero que se estrella
(lejos de veras),
bombas para no dormir
(lejos de veras),
pozo en medio de la arena
(cerca de veras),
una bala de fusil
(lejos de veras).

Kómo puedo
estar lejos de casa
si mi casa
está en todos los mares,
la sabana, el desierto,
la pampa,
las montañas,
la nieve en los valles.
(Cerca de veras)

Música en torno a la hoguera
(cerca de veras),
tantas puertas sin abrir
(lejos de veras),
pozo en medio de la arena
(cerca de veras),
una bala de fusil
(lejos de veras).

Si te resulta increiblemente gigante
la guerra provocada por razones
elegantes,
si ladrones sin guante controlan
negocio seguro, si ,
y tira pa lante, y,
si te resulta increiblemente gigante
la guerra provocada por las minas
de diamantes,
mil ladrones sin guante caminan
directos al trullo, si,
y tira pa lante,
recarga, apunta y dispara,
futuro, futuro, futuro

Kuando los tambores suenan
(cerca de veras),
lluvia ácida en abril
(lejos de veras),
duermo viendo las estrellas
(cerca de veras),
una bala de fusil
(lejos de veras).

Kómo puedo
estar lejos de casa
si mi casa
está en todos los mares,
la sabana, el desierto,
la pampa,
las montañas,
la nieve en los valles.
(Cerca de veras)

Fernandito:
haz que suene la gaita.
Manzanares:
hay samba en la calle!
Zapallito:
qué trine tu flauta
recordando canciones de baile.

Pueblo Rico

Ricos de la nación
dicen: el pueblo está
pobre de la nación,
rico de ná.

Pobre sufre opresión,

Castellà
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hambre y hoy ya da igual.
Ruge tu embarcación
cruzando el mar.

Ricos de la nación
dicen: el pueblo está
pobre de la razón,
y no es verdad.

Quién prefiere la acción:
disidente ilegal,
pobre de la nación
pero además...

Ricos de corazón
listos si hay que luchar
juntos, persecución:
La libertad.

Hambre de rebelión,
sed de vivir en paz.
Pobre va la nación,
rico ya el pueblo va.

Pobre va la nación,
rico ya el pueblo va.
La gente que marchó
ya volverá.
La calle huele a revolución
y si esta noche
hay que pelear
seremos pobres de la nación
pero además....

Laura Abad

la lluna i el sol són germans

quan em miras,
em poso vermella,
mintentes parlar,
peró no et puc escoltar.

intento dirto,
peró no em sents,
nose que pasa,
ni que ho impedeix.

en plena nit,
no et paro de mirar,
em pregunto perque,
mai te vist l´altre cara.

i et bull tocar,
et bull abraçar,
tu ets la llum,
que a la nit destaca.

i mira el teu germa,
que ens dona llum,
ni tan sols el puc mirar,
ni parlar.

de que ba,
mai ma parlat,
ell em desperta,
i em possa morena.

Català

ell es la llum del dia,
tu ets la llum de nit,
noia digam perque,
ets tant bunica.

Laura Guiteras

sense tu

Sense tu, les meves mans es veuran buides,
malgrat tot i d´altres cosos
coneixent noves caricies,
tremolant mortes de por.. sense tu..
Sense tu, els pulmons respiraran,
l´aire que encara conserves,
el record del teu aler,
i de tot del que vam ser..
Però el cor,el meu cor,que era el nostre..
aquest cor no farà res..
Però el cor,el meu cor, que era el nostre..mmm..
Perquè ara sense tuu,deixarà de batega..
Sense tu, els meus peus em portaran,
a llocs nous descuneguts,
i em tremolaran els llavis
recoradan petons perdutss..sense tu..sense tu..mm..
Sense tu,sense tu..Els meus ulls et ploraran,
apandré de nou a viure,
i el meu cap oblidarà tot alló que em feia riure
Però el cor, el meu cor que era el nostre mmmm..
aquest cor no farà res..
Peró el cor,el meu cor que era el nostre..
perquè ara sense tu, deixarà de bategar..
Perquè avui t´en has anat,
i t´has endut el meu cor amb tuuuu...

Català

Vola

Sense por m´has estimat,m´has salvat d´un cruel infern..
M´has donat forces per viure i ara jo t´he de salvar..
Necessitu que t´envagis,com la nit fa fugi el sol..
Perquè no cremi la terra,n´hi encengui els nostres cors..
Volaa..Vola ràpid alt i ben lluny, vestan ara i gira cua i no miris enrere que no vull que em
vegis plorar..
No em demanis que et segueixi,jo no tinc les teves alesss..
Jo aqui tinc una altre vida,i te de deixar marxa..
Quan siguis allà dalt,aclipsan la llum del dia,
mira enrere i no t´oblidis de qui et va deixar volar..
Volaaaaaa..
Vola ràpid alt i ben lluny, vestan ara gira cua i no miris enrere que no vull que em
vegis..vola ràpis alt i ben lluny..vesten ara gira cua i no miris enrere...que no vull que em
vegis plorar!!
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amar completamente

Lluvia de septiembre, tú y yo
cambia la ciudad de dimensión
nuevas sensaciones, nuevas reflexiones en la mente.
Â
La historia se repite, sí, lo sé
mi mano con la tuya se rozó
parece como ayer y como siempre, pero no.
Â
Sigues en mi vida mucho más
cada día un nuevo color me das,
en cada gesto en cada fantasía
en tu sonrisa de melancolía.

Como un tren en marcha hacia mí
con mis emociones y los mil ¨si...¨
tu mirada es una caricia más
sabes en mis sueños como entrar.
Â
Todo va deprisa entre los dos
no me perteneces, ni a ti yo
cómo no nos damos tiempo para amar completamente.

Si te prestara menos atención
es tal vez lo que no quieres tú
trato de observarte pero no consigo verte.
Â
Sigues en mi vida mucho más
entre mis silencios, más allá
con un soplo de serenidad
alba de una nueva libertad.

Eso que antes nunca comprendí
claro ante mis ojos por fin lo vi
mírame de nuevo como ayer
haz volar mis sueños otra vez.
Â
Si se te ponen los ojos grandes como a un niño
no es imposible, sabrás
amar completamente
plenamente.
Â
Eso que antes nunca comprendí
claro ante mis ojos por fin lo vi
tu mirada es una caricia más
llega donde nunca ningún otro pudo estar...estar.

Castellà

bendecida pasión

Y si fuese por cobardía
toda esta melancolía que me invade
todas las noches.

Y si fuesen tan sólo celos
que me hacen ver mil cosas
que existen nada más que aquí en mi mente.

Y si fuesen emociones
todas estas sensaciones de fastidio y de locura en mí.

Cuando leo en tu pensamiento y
no encuentro sentimiento
yo comprendo que ya no eres mío.

Y si fuesen mis canciones
hechas para recordarte
los momentos que tú fuiste mío, eh...
Y si fuese una ilusión
toda esta bendecida pasión
que por un instante me ha llevado lejos

Castellà

me ha llevado lejos.

Y si fuese por cobardía
toda esta melancolía que me invade
todas las noches.

Y si fuesen tan sólo celos
que me hacen ver mil cosas
que existen nada más que aquí en mi mente.

Y si fuesen emociones
todas estas sensaciones de fastidio y de locura en mí.

Cuando leo en tu pensamiento y
no encuentro sentimiento
yo comprendo que ya no eres mío.

Y si fuesen mis canciones
hechas para recordarte
los momentos que tú fuiste mío, eh...
Y si fuese una ilusión
toda esta bendecida pasión
que por un instante me ha llevado lejos
me ha llevado lejos.

Y si fuesen mis canciones
hechas para recordarte
los momentos que tú fuiste mío.

Y si fuese una ilusión
toda esta bendecida pasión
que por un instante me ha llevado lejos.

Y si fuese una ilusión
que por un instante me ha llevado lejos.

Y si fuese una ilusión
toda esta bendecida pasión
que por un instante me ha llevado lejos.

como si no nos hubieramos amado

Yo ayer he entendido que
desde hoy sin ti comienzo otra vez
y tú...aire ausente
casi como si yo fuese transparente
alejándome de todo
escapar de mi tormento.

Pero me quedo aquí
sin decir nada...sin poder despegarme de ti
y eliminar cada momento que nos trajo el viento y
poder vivir...
como si no nos hubiéramos amado.

Yo sobreviviré
no me preguntes cómo no lo sé
el tiempo cura todo y va a ayudarme
a sentirme diferente...
a que pueda olvidarte
aunque es un poco pronto

Me quedo inmóvil aquí
sin decir nada...sin poder aburrirme de ti
y eliminar cada momento que nos trajo el viento y
poder vivir...
como si no nos hubiéramos amado

...como si nunca te hubiera amado
como si no hubiese estado así...
...y quisiera huir de aquí, quisiera escaparme.

Pero me quedo otra vez, sin decir nada, sin gritarte:
-¨ven, no te vayas¨
no me abandones sola en la nada, amor...

Castellà
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...después, después, después viviré
como si no nos hubiéramos amado.

...como si nunca te hubiera amado.

donde el aire es ceniza

Crónica del día en que
el águila voló
donde el aire es ceniza en el confín
historia de ese niño que
el águila encontró
y le tendió sus brazos
a quien sus brazos le robó.

Así un soldado confesó
de como el cielo oscureció
en tierra lágrimas lloró
gritando su dolor
¨¿Qué significa libertad?
¿Qué puede ser tener piedad?¨
No puede ya creer en su bandera si
hay sangre que verter.

El águila no duerme ya
sus héroes mato
lleva a gala las estrellas que ganó
pero el niño es huérfano de casa y alegría
por lo indiferente que
la guerra puede ser.

Así un soldado confesó
de como el tiempo se paró
la tierra lágrimas lloró
granizo derramó.
¨¿Qué significa la verdad?
¿Qué puede ser tener piedad?¨
No puede ya creer en su bandera si
hay sangre que verter.

¨¿Qué significa libertad?
¿Qué puede ser tener piedad?¨
El sol que nunca más saldrá
la densa oscuridad

Así un soldado confesó
de como el cielo oscureció
qué puede ser vencer por tu bandera si
hay sangre que verter...

que verter...Dime ¿dónde está la libertad?...libertad

Castellà

escucha atento

Hoy volvi a pensar en ti
hace siglos que
no te llamo, ni tu a mi, ah
suele suceder
A nadie mas dije amor
a nadie, a nadie
desde entonces ninguno encontre
que se parezca a ti
que se parezca a mi, por dentro
Escucha atento el mensaje que es para ti
dime si estas, ahi
que yo te conozco y se que no vas a tener
alternativa a mi,
lo se, lo se,
porque lo se
Te diria una mentira,

Castellà

si dijese que
no he tenido compañias, ah
ni roce otra piel
Busque en cada boca encontrar
tu nombre, tu nombre
espere demasiado y al fin
ya te borre de mi
ya me aleje de ti, lo sabes
Escucha atento el mensaje que mando aqui
dime si estas, ahi
que yo te conozco y mi puesto no es junto a ti
se depender de mi
Añoraras cosas de mi
que ya nunca mas tendras, oh
Escucha atento no vas a tener
alternativa a mi,
lo se, lo se
alternativa a mi, lo se
Hoy volvi a pensar en ti
suele suceder

gente

una vez más, casi continuamente
vuelve a caer, y volverá a equivocarse
mucho más fuerte si cabe.

la vida es un hilo en equilibrio,
que al separar dos puntos equidistantes,
puede acercarles.

y cada día juntos, haciendo solo un metro más
se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tengas en tí.

aunque después te baste una sonrisa,
para fundir todo un invireno de hielo,
para empezar desde cero.

porque no hay un límite para nadie,
que dentro de él tenga valores eternos,
no hay más misterio.

no somos...
ángeles, no nos caímos del cielo,
la gente que busca el amor verdadero,
gente que quiere un mundo sincero,
la gente corriente de cualquier ciudad.

prueba y verás que siempre hay algo nuevo
dentro de tí para empezar otro vuelo
directo al cielo

no somos...
ángeles, no nos caímos del cielo,
la gente que busca el amor verdadero,
gente que quiere un mundo sincero,
la gente corriente de cualquier ciudad.

gente que quiere un mundo sincero,
la gente unida lo cambiará.

unida lo cambiará, lo verás,
gente que luchará.
unida lo intentará, lo verás,
gente que arriesgará.
unida lo logrará, lo verás,
gente que cambiará.
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háblame

Háblame, no me hagas esperarte más
dime si, te he perdido o tal vez no.
He creído en él siempre le escuché...un error que pago caro
he creído que no fuiste...

Castellà
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En mis manos, en mi cabeza, en mis músculos
emociones latiendo intensas en mí...por ti.

Háblame, por favor no me destruyas más como contigo hice yo
oh, no no...y dime si se ha acabado o tal vez no....o tal vez no.
En tu sufrimiento un soplo de viento, que te grita amor inmenso,
necesito que vuelvas a mí...

En mis manos, en mi cabeza, en mis músculos
emociones latiendo intensas son así.

...Confío en que tú, que un día también tú las reencontrarás...

las reencontrarás, en mí.

...y es así, el destino tal vez me lleve a ti.

Háblame, te he perdido o tal vez no.

inolvidable!

A veces me pregunto si, yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte.
Y en un instante puedo ver que tu eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí.
Me parecía otra historia que el tiempo se llevó con él, tu no me dejes mas, nunca me
dejes.

Y mientras mas te añoro mas, profundo dentro de mí estás, tu no me dejes mas y entérate
que ya jamás te olvidaré.
Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mi, son todavía como un tatuaje de mi piel.
Que puedo y sé que tu no estás, te buscó y sé que no vendrás, sobre mis labios siento tu
forma de besar.

Eres intensamente mío, por mas que tengo y que he tenido, tu no me dejes mas, nunca
me dejes.
Y mientras mas te miro mas, de ti me vuelvo a enamorar, tu no me dejes mas, nunca me
dejes, no lo hagas mas porque sin ti no entiendo, yo siento que serás inolvidable para mí.

Yo no, nooo, nooo, tu  no me dejes mas, nunca me dejes.
Inolvidable nada mas, no lo puedes tu sanar, tu no me dejes mas, nunca me dejes.
Noo, nooo!!!! Nunca me dejes, nunca me dejes!!!
Noo, nooo!!!! Tu no me dejes mas que sola tras sin ti.
Ahora y siempre te veré en mi mirada inolvidable!!
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me abandono a ti

Si la vida la das
a quien te pide ayuda
y en tu alma no hay
una sombra de maldad
rezas una oración
es el credo que esperaba
Busco la dirección
que no pude encontrar.

y me abandono a ti
a una paz estable en mí
que está repleta de quietud.

you´ll always be a part of me
quédate
en el viento que ha soplado
you´ll always be inside of me
quédate por favor.

Suspendida en el cielo

Castellà

ligera y sin cadenas
cuando estas junto a mí
me entiendo mucho más
solamente seré
esclava del silencio
contemplándote a ti
comienzo a revivir.

y me abandono a ti
a una paz serena en mí
que esta repleta de quietud.

you´ll always be a part of me
quédate
en el sitio al que has llegado
you´ll always be inside of me
quédate por favor.

y me abandono a ti
a una paz tranquila en mí
que esta repleta de quietud.

you´ll always be a part of me
sigo aquí
en el viento que ha soplado
you´ll always be inside of me
quédate por favor.

you´ll always be a part of me
sigo aquí
en el sitio que he encontrado
you´ll always be inside of me
me quedo aquí con mi amor
quédate por favor.

sigo aquí
...you´ll always be a part of me.

mi perspectiva

He cambiado mis números
he cambiado de amigos y de hábitos
para huir de una vida que
yo contigo atisbé.

Como luz tras los árboles
como flor en un día que va a nevar
salvaré los obstáculos
con instantes de serenidad.

Eres tú para mí
polvo que
se quedó en un rincón,
cajas de nuestra vida en común
y aunque sé que jamás
lo querrás admitir
no eres más que un detalle ya.

Porque me entusiasma la autonomía
la perspectiva que ayer no era toda mía
y aunque el deseo me hierve, sí
nada echo en falta de ti, de ti
de ti, porque ...

Eres hoy para mí
polvo que
se quedó en un rincón
cómplice de un recuerdo o de dos
ahora yo siento que
más estable seré
es el punto de renacer.

Es partir desde aquí
confusa pero feliz
libre de todo y de ti
mi perspectiva es así

Castellà
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así, así.

No será nunca más
cosa de ti y de mí
no eres más que un detalle ya.

Porque me entusiasma la autonomía
mi perspectiva es así.

Se fue

Ya no responde ni al teléfono,
Pende de un hilo la esperanza mía,
Yo no creí jamás poder perder así la cabeza,
Por el.
Porque de pronto ya no me quería.
Porque mi vida se quedo vacía,
Nadie contesta mis preguntas, porque
Nada me queda, sin el.

Coro
Se fue,
Se fue, el perfume de sus cabellos,
Se fue, el murmullo de su silencio,
Se fue, su sonrisa de fábula,
Se fue, la dulce miel que probé en sus labios.
Se fue, me quedo solo su veneno,
Se fue, y mi amor se cubrió de hielo,
Se fue, y la vida con el se me fue,
se fue, y desde entonces ya solo tengo lagrimas.

Encadenada a noches de locura,
Hasta a la cárcel yo iría con el,
Toda una vida no basta, sin el.

En mi verano ya no sale el sol,
Con su tormenta, todo destruyo,
Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos, ayer.

Se fue,
Se fue, me quedo solo su veneno,
Se fue, y mi amor se cubrió de hielo,
Se fue, y la vida con el se me fue,
Se fue, y la razón no la se

Si existe dios, debe acordarse de mi,
Aunque se, que entre el y yo,
El cielo tiene solo nubes negras,
Le rogare, le buscare, lo juro, le encontrare,
Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas.

En esta vida oscura, absurda sin el,
Siento que,
Se ha convertido en centro y fin de todo mi universo.

Si tiene limite, el amor, lo pasaría por el.
Y en el vacío inmenso de mis noches, yo le siento,
¡le amare¡

como le pude amar la vez primera,
que un beso suyo era una vida entera,
sintiendo como me pierdo,
por el.

Se fue,
Se fue, el perfume de sus cabellos,
Se fue, el murmullo de su silencio,
Se fue, su sonrisa de fábula,
Se fue, la dulce miel que probé en sus labios.
Se fue, me quedo solo su veneno,
Se fue, y mi amor se cubrió de hielo,
Se fue, se fue, y la vida con él se me fue,
se fue, y la razón no la se.
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tan importante

Uno y otro día
siento el tiempo que se escapa entre mis manos y
persiguiendo voy
mis pensamientos los deseos
que sin reglas y algo amargos tuve junto a ti
los recordarás
como si hubiese sido solo un sueño
que vivimos esos meses únicos
y no buscarte más.

Mas no es tan importante
un instante solo de melancolía
resbalando en las miradas de la gente
caminando indiferente, vida mía.

Culpa de un verano
del perfume de una noche de un momento que...
que nunca olvidaré.
Guiados del deseo de sentirnos
de repente siempre más cercanos
casi quemándonos.
Ya es demasiado tarde, ni lo pienses
no es momento de olvidar y renacer
de no buscarte más

Mas no sé qué es importante
si fiarme o no fiarme de ti
de ese rostro tan impreso aquí en mi mente,
no lo sé, pero pienso siempre en ti.
Nada existe
que me borre el recuerdo de ti
tu mirada soñadora y diferente
dónde estás, dime, ahora dónde estás.

Y regreso en un instante a mi presente
pienso que todavía estás aquí.

Eres tú tan importante
mírame, necesito de ti
en tus ojos veo agua transparente
como un río que se pierde sobre mí.

Castellà

tu nombre en mayusculas

Escribiré con tu nombre en mayúsculas
hasta que sea tan grande como tú.

Me confunde estar así, el tenerte aquí
casi estoy culpándome de poder decirte que...

Tú estás dentro de mí
y te defenderé con valentía y fe, así...
Por aquél amor que ayer
no te tuve y te negué
que hoy existe en ti y en mí.

Le pondré a mi entusiasmo corazón
sin inhibidores frenos ni temor.

Que no fue casualidad vernos hoy aquí
vivos y conscientes de continuar diciendo que...

Tú estás dentro de mí
y te defenderé con valentía y fe, así...
Por aquél amor que ayer
no te tuve y te negué
que hoy existe en ti y en mí.

Amo tu forma de ser
porque
eres parte de mi piel...

...eres mi piel...

Castellà
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... Así
ese amor que te negué
que no quise darte ayer
por fin existe en ti y en mí.

Escribiré, con tu nombre en mayúsculas.

víveme

No necesito más de nada ahora que
me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro.

Créeme esta vez
créeme porque
créeme y verás
no acabará, más.

Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya
mi pensamiento no depende de mi cuerpo.

Créeme esta vez
créeme porque
me haría daño ahora, ya lo sé.

Hay gran espacio y tú y yo
cielo abierto que ya
no se cierra a los dos
pues sabemos lo que es necesidad.

Víveme sin miedo ahora
que sea una vida o sea una hora
no me dejes libre aquí desnudo
mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego.
Víveme sin más vergÃ¼enza
aunque esté todo el mundo en contra
deja la apariencia y toma el sentido
y siente lo que llevo dentro.

Y te transformas en un cuadro dentro de mí
que cubre mis paredes blancas y cansadas.

Créeme esta vez
créeme porque
me haría daño una y otra vez.

Sí, entre mi realidad
hoy yo tengo algo más
que jamás tuve ayer
necesitas vivirme un poco más.

Víveme sin miedo ahora
que sea una vida o sea una hora
no me dejes libre aquí desnudo
mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego.
Víveme sin más vergÃ¼enza
aunque esté todo el mundo en contra
deja la apariencia y toma el sentido
y siente lo que llevo dentro.

Has abierto en mí
la fantasía
me esperan días de una ilimitada dicha
es tu guión
la vida mía
me enfocas, me diriges, pones las ideas.

Víveme sin miedo ahora
aunque esté todo el mundo en contra
deja la apariencia, toma el sentido
y siente lo que llevo dentro.

Castellà

Lax'n'busto

((*abraça´m*))

             ((abraça´m))

Tu fas de mi algu millor i mes fort
fas que m´agradi ser del tot
tal com soc, sense por, sense disfressa.

I nu als teus ulls, se que puc
fer-ho tot i guanyar el pols al temps
amb encert de valent.

Impossible imaginar
que la vida em fes aquest regal
fent-me el més afortunat
perque puc mostrar-me
amb llibertat.

Abraça´m ben fort
t´estimo amb el cor, tinc sort
de viure l moment amb tu i per mi
abraça´m ben fort.

Tu fas de mi un pelegri amb desti
una ventefocs que te el seu fi
ben aprop, perque aixo no dura mai massa
pero se que haig de fer per frenar
el contacte amb la realitat
i tornar a engegar.

impossible imaginar
que la vida em fes aquest regal
fent-me tan afortunat
per poder fer un somni realitat.

i aixi es tot diferent
soc segur inocent
pero en vull mes i se on buscar-ne mes
estic be, estic be.

Català

((És x tu...+))

es per tu que em sento fort
es per tu, que m´has triat tal com soc
que he apres que,en el fons la tendresa es la gran fortalesa
m´has ensenyat que no hi ha millors raons que les del cor.
es per tu, que has arribat
al moment precis, ni massa aviat ni massa tard
quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa
la meva llar es alla on tu hi deixes l´equipatge
sense tu es que estic perdut....
es per tu que la lluita te sentit l´amor es la força
que ha triat esser el meu desti
obres camins que nomes cal seguir
per trobar-me
a mi mateix
i sentir que em dones coses que no em dona ningu mes.
es per tot i per no res
per voler estar aqui i per ser tal com ets
que li robo uns acords a la pols, el temps i la guitarra
una canço,una petita flor per regalar-te
enimg d´un mon que es boig,sense control.
i en un mon dels diners
de l´enveja i el poder

Català
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ets l´amor i la força que m´empeny cap a un nou desti
no vull tenir,tant sols vull sentir tot allo que em pots donar
se que el temps no esborrara el que es bo i es de veritat.

abraça´m

Tu fas de mi algu millor i mes fort
fas que m´agradi ser del tot
tal com soc, sense por, sense disfressa

I nu als teus ulls, se que puc
fer-ho tot i guanyar el pols al temps
amb encert de valent

Impossible imaginar
que la vida em fes aquest regal
fent-me el més afortunat
perque puc mostrar-me
amb llibertat

Abraça´m ben fort
t´estimo amb el cor, tinc sort
de viure l moment amb tu i per mi
abraça´m ben fort

Tu fas de mi un pelegri amb desti
una ventefocs que te el seu fi
ben aprop, perque aixo no dura mai massa
pero se que haig de fer per frenar
el contacte amb la realitat
i tornar a engegar

impossible imaginar
que la vida em fes aquest regal
fent-me tan afortunat
per poder fer un somni realitat

i aixi es tot diferent
soc segur inocent
pero en vull mes i se on buscar-ne mes
estic be, estic be,

Català

Abraça´m

Rem              Do
Tu fas de mi algu millor i mes fort
                          Solm
fas que m´agradi ser del tot
                  La         La7
tal com soc, sense por, sense disfressa

Rem                        Do
I nu als teus ulls, se que puc
                              Solm
fer-ho tot i guanyar el pols al temps
              La
amb encert de valent

Solm
Impossible imaginar
                              rem
que la vida em fes aquest regal
Solm
fent-me el més afortunat
            La               La7
perque puc mostrar-me

amb llibertat

Català

                rem
Abraça´m ben fort
               Do
t´estimo amb el cor, tinc sort
              Sib
de viure el moment amb tu i per mi
               rem
abraça´m ben fort

Tu fas de mi un pelegri amb desti

una ventefocs que te el seu fi

ben aprop, perque aixo no dura mai massa

pero se que haig de fer per frenar

el contacte amb la realitat

i tornar a engegar

impossible imaginar

que la vida em fes aquest regal

fent-me tan afortunat

per poder fer un somni realitat

Do        Fa          Do
i aixi es tot diferent
         Solm
soc segur inocent
Do          Fa                        Do
pero en vull mes i se on buscar-ne mes
Sib               La
estic be, estic be...

ABRAÇA´M (PEMI ROVIROSA)

ABRAÇA´M (PEMI ROVIROSA)

Tu fas de mi algú millor i més fort,
fas que m´agradi ser del tot
tal com sóc, sense por, sense disfressa.
I nu als teus ulls, sé que puc
fer-ho tot i guanyar el pols al temps
amb encert i valent.

IMPOSSIBLE IMAGINAR
QUE LA VIDA EM FÉS AQUEST REGAL
FENT-ME EL MÉS AFORTUNAT
perquè puc mostrar-me
amb llibertat.

Abraça´m ben fort,
t´estimo amb el cor, tinc sort
de viure el moment amb tu i per mi,
abraça´m ben fort.

Tu fas de mi un pelegrí amb destí,
una ventafocs que té el seu fi
ben a prop, perquè això no dura mai massa.
Però sé què haig de fer per frenar
el contacte amb la realitat
i tornar a engegar.

IMPOSSIBLE IMAGINAR...

I així és tot diferent,
sóc segur innocent
però en vull més i sé on buscar-ne més
estic bé, estic bé.

Català
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amb tu

Tu, em mires, i jo,
no puc pensar en res més que
com ets d´important.
Amb tu jo em vaig fent gran
ja no em passa pel cap res on no hi ets,
ja no espero trobar-me amb ningú més.
I jo, hi ha cops que no et puc mirar,
no sigui pas el cas que em passi d´estimar.
Jo no et vull cansar, si m´has de carregar
fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust
que jo vull per sempre d´estar amb tu.

Perquè sol no vull trobar-me,
ni demà ni més enllà,
i és que saps que sol, neixes i te´n vas,
te´n vas sol.

I no cal que facis res, que ja ho fas tot.
Toquem tu saps, ningú en va saber tant i
fes que voli el temps, que tinc el món sencer.
Vull oblidar-me ja d´imaginar
somnis que sé que no arribaran.

Desperto i veig que tu hi ets,
que cada dia és un dia més,
que puc ser lliure,
sense tu no puc viure.

Perquè sol no vull trobar-me,
ni demà ni més enllà,
i és que saps que sol, neixes i te´n vas,
te´n vas sol.

Català

Amb tu

Do    Lam      Fa    Sol
Tu em mires, i jo no puc pensar en res més que
Do                      Lam
com ets d´important amb tu jo em vaig fent gran
   Fa              Sol              Lam
ja no em passa pel cap res on no hi ets
   Fa           Sol              Do
ja no espero trobar-me amb ningú més

  Do                      Lam
I jo hi ha cops que no et puc mirar
   Fa                      Sol
no sigui pas el cas que em passi d´estimar.
Do                      Lam
Jo no et vull cansar si m´has de carregar
    Fa              Sol            Lam
fes-ho perquè tu ho vols fes-ho de gust,
Fa              Sol                Do
que jo vull per sempre d´estar amb tu

       Lam    Fa      Do
Perquè sol no vull trobar-me
     Lam   Fa    Do
ni demà ni més enllà.
         Lam      Fa
I es que saps que sol
Sol           Do   Lam  Fa   Sol Do
neixes i te´n vas, teeeeee´n vas sol

             Do            Lam
I no cal que facis res que ja ho fas tot.
Fa                    Sol
Toca´m com tu saps ningú en va saber tant
  Do                        Lam

Català

i fes que voli el temps que tinc el món sencer
     Fa         Sol       Lam
vull oblidar-me ja d´imaginar
Fa            Sol          Do
somnis que se que no arribaran

       Lam    Fa      Do
Perquè sol no vull trobar-me
     Lam   Fa    Do
ni demà ni més enllà.
         Lam      Fa
I es que saps que sol
Sol           Do   Lam  Fa   Sol Do
neixes i te´n vas, teeeeee´n vas sol

           Sol            Re
Desperto i veig que tu hi ets
         Lam           Re
que cada dia és un dia més
            Sim      Mim
que puc ser lliiiiiiure
      Do        Re
sense tu no puc viure

Mim, Do, Sol, Re
Mim, Do, Sol (2) -> La

       Sim    Sol     Re      La
Perquè sol no vull trobar-me
     Sim   Sol   Re    La
ni demà ni més enllà.
         Sim      Sol
I es que saps que sol
La            Re
neixes i te´n vas,
       Sim    Sol     Re      La
Perquè sol no vull trobar-me
     Sim   Sol   Re   La
ni demà ni més enllà.
         Sim      Sol
I es que saps que sol
La            Re
neixes i te´n vas,
Sim Sol La  Re   Sim
Teeee´n vas sol

amb tu

Do Lam Fa Sol
Tu em mires, i jo no puc pensar en res més que
Do Lam
com ets d´important amb tu jo em vaig fent gran
Fa Sol Lam
ja no em passa pel cap res on no hi ets
Fa Sol Do
ja no espero trobar-me amb ningú més

Do Lam
I jo hi ha cops que no et puc mirar
Fa Sol
no sigui pas el cas que em passi d´estimar.
Do Lam
Jo no et vull cansar si m´has de carregar
Fa Sol Lam
fes-ho perquè tu ho vols fes-ho de gust,
Fa Sol Do
que jo vull per sempre d´estar amb tu

Lam Fa Do
Perquè sol no vull trobar-me
Lam Fa Do
ni demà ni més enllà.
Lam Fa
I es que saps que sol
Sol Do Lam Fa Sol Do
neixes i te´n vas, te´n vas sol

Do Lam

Català
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I no cal que facis res que ja ho fas tot.
Fa Sol
Toca´m com tu saps ningú en va saber tant
Do Lam
i fes que voli el temps que tinc el món sencer
Fa Sol Lam
vull oblidar-me ja d´imaginar
Fa Sol Do
somnis que se que no arribaran

Lam Fa Do
Perquè sol no vull trobar-me
Lam Fa Do
ni demà ni més enllà.
Lam Fa
I es que saps que sol
Sol Do Lam Fa Sol Do
neixes i te´n vas, te´n vas sol

Sol Re
Desperto i veig que tu hi ets
Lam Re
que cada dia és un dia més
Sim Mim
que puc ser lliure
Do Re
sense tu no puc viure

Mim, Do, Sol, Re
Mim, Do, Sol (2)La

Sim Sol Re La
Perquè sol no vull trobar-me
Sim Sol Re La
ni demà ni més enllà.
Sim Sol
I es que saps que sol
La Re
neixes i te´n vas,
Sim Sol Re La
Perquè sol no vull trobar-me
Sim Sol Re La
ni demà ni més enllà.
Sim Sol
I es que saps que sol
La Re
neixes i te´n vas,
Sim Sol La Re Sim
Te´n vas sol

(més lletres a www.laxnbusto.com)

amb tu

tu em mires
i jo no puc pensar en res mes que
com ets d´important amb tu jo em vaig fent gran
ja no em pasa pel cap res on no hi ets
ja no esperu trubarme a ningu meS

i jo hi ha cops que no puc mirar
no sigui pas el cas que em pasi d´estimas
jo no et vull cansar si mas de carregar
fes-ho perque tu vols fes-ho de gust
que jo vuic per sempre d´estar amb tu

Català

amb tu

Tu, em mires, i jo,
no puc pensar en res més que
com ets d´important.
Amb tu jo em vaig fent gran
ja no em passa pel cap res on no hi ets,
ja no espero trobar-me amb ningú més.
I jo, hi ha cops que no et puc mirar,
no sigui pas el cas que em passi d´estimar.
Jo no et vull cansar, si m´has de carregar
fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust
que jo vull per sempre d´estar amb tu.

Perquè sol no vull trobar-me,
ni demà ni més enllà,
i és que saps que sol, neixes i te´n vas,
te´n vas sol.

I no cal que facis res, que ja ho fas tot.
Toquem tu saps, ningú en va saber tant i
fes que voli el temps, que tinc el món sencer.
Vull oblidar-me ja d´imaginar
somnis que sé que no arribaran.

Desperto i veig que tu hi ets,
que cada dia és un dia més,
que puc ser lliure,
sense tu no puc viure.

Perquè sol no vull trobar-me,
ni demà ni més enllà,
i és que saps que sol, neixes i te´n vas,
te´n vas sol.

Català

aMB Tu!!

Tu, em mires, i jo,
no puc pensar en res més que
com ets d´important.
Amb tu jo em vaig fent gran
ja no em passa pel cap res on no hi ets,
ja no espero trobar-me amb ningú més.
I jo, hi ha cops que no et puc mirar,
no sigui pas el cas que em passi d´estimar.
Jo no et vull cansar, si m´has de carregar
fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust
que jo vull per sempre d´estar amb tu.

Perquè sol no vull trobar-me,
ni demà ni més enllà,
i és que saps que sol, neixes i te´n vas,
te´n vas sol.

I no cal que facis res, que ja ho fas tot.
Toquem tu saps, ningú en va saber tant i
fes que voli el temps, que tinc el món sencer.
Vull oblidar-me ja d´imaginar
somnis que sé que no arribaran.

Perquè sol no vull trobar-me,
ni demà ni més enllà,
i és que saps que sol, neixes i te´n vas,
te´n vas sol.

Desperto i veig que tu hi ets,
que cada dia és un dia més,
que puc ser lliure,
sense tu no puc viure.

Perquè sol no vull trobar-me,
ni demà ni més enllà,
i és que saps que sol, neixes i te´n vas,
te´n vas sol.

Català
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Perquè sol no vull trobar-me,
ni demà ni més enllà,
i és que saps que sol, neixes i te´n vas,
te´n vas sol...

Amnèsia

Sense por, amb els ulls tancats, tot, desapareix
i tot el que has pensat ja no existeix.
Continues adormit amb el volum avall,
les boques parlen sense fer soroll.

Ja no et pots fer enrere
però pots anar endavant,
només tu sembles escoltar,
al trànsit del matí,
remors d'un mar llunyà.

I a la nit no acaba el dia,
el cel un full en blanc
i un batec dins el cap.
Les paraules ja se'n van.

Com bombolles de sabó, només mullen la pell,
un globus aerostàtic, és on ara vius,
les paraules que has sentit, que tant t'has estimat,
les tapen els tractors de la platja de Pals.

Ja no et pots fer enrere...

I a la nit no acaba el dia ...

Quan et decideixis,
obre els ulls i digue'm
que avui no és un miratge.

I a la nit no acaba el dia,
el cel un full en blan
i un batec dins el cap.
Les set de la matinada,
les paraules tornaran.

Català

Amor fosc

Una vegada vas ser meva, ara no et coneixo de res
ets molt millor que quan jo et dic que et conquistaré
m´agradava saber el que penses de mi
i vols estar segura de que et faré vibrar.

El meu amor és molt fort per deixar-te anar
si véns amb mi ho comprovaràs.
El meu amor és molt fort per deixar-te anar
si véns amb mi ho comprovaràs.

El meu cor no puc controlar
i es que estic tot el dia despistat
no faig altra cosa que pensar en tu.

Amor fosc dóna´m la llum
Amor fosc fes-la sentir
Amor fosc obre´ns els ulls.

Amor fosc dóna´m la llum
Amor fosc fes-la sentir
Amor fosc obre´ns els ulls

M´agradava veure´t a la porta amb els ulls valutats
i que et tiressis a sobre meu i ens anessim agafats de la mà
m´agradava saber el que penses de mi
i vols estar segura de que et faré vibrar.

Català

El meu amor és molt fort per deixar-te anar
si véns amb mi ho comprovaràs
El meu amor és molt fort per deixar-te anar
si véns amb mi ho comprovaràs

El meu cor no puc controlar
i es que estic tot el dia despistat
no faig altra cosa que pensar en tu.

Amor fosc dóna´m la llum
Amor fosc fes-la sentir
Amor fosc obre´ns els ulls.

Amor fosc dóna´m la llum
Amor fosc fes-la sentir
Amor fosc obre´ns els ulls.

Amor fosc dóna´m la llum
Amor fosc fes-la sentir
Amor fosc obre´ns els ulls.

Amor fosc dóna´m la llum
Amor fosc fes-la sentir
Amor fosc obre´ns els ulls.

Anem per feina

La plaça era un bany extra de sol.
Si jo ahir era un vampir, perquè no estic dormint?
Correus és tancat,
el dia ha començat havent dinat.

No vull que es faci fosc
quan el meu cor canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja el meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

No faré res perquè no vull ni que pogués.
Reposen les neurones del bonic ball d´ahir.
Ben quiet com un gripau,
em miro els meus mitjons de color blau.

No vull que es faci fosc
quan el meu cor canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja el meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

I com que tu també seràs de gelatina
et menjaré amb cullereta.
I tu, si vols, et pots menjar un borratxo,
que també fa diumenge, ooooh diumenge...

Quan es fa fosc
quan el meu cor canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja el meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

Català

Apareix-te a casa meva

No crec en tu ni em passa pel cap,
mai he pensat que fossis veritat.
Veig que blau és el cel,
però aquí és roig el foc.
Però és que tú, com ets tu?
Mostre´t ja d´un cop!
I si existeixes, per què serveixes?
Ets egoista i sempre la culpa és del diable.
Per què no creure en mi, o millor en el veí,
amb una bona història et vendré l´eternitat.

Oh senyor, apareix-te a casa meva!
I la roba és teva.
Oh senyor, converteix en pa una pedra!
I la roba és teva.

Català
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No crec en res més que en el que veig,
crec en l´aigua, en el vent,
no amb què diu la gent.
Crec en Mart, en la mort,
i crec en la sort.
Crec en mi, i amb la ment,
i amb ser diferent.

No crec en el poder,
ni en ser més que els demés,
no crec en cap estat
i menys amb qui va armat.
No crec en el destí,
ni en el que ja s´ha escrit,
i cada instant que passa
sóc més lluny de creure en tú!

Oh senyor, apareix-te a casa meva!
I la roba és teva!
Oh senyor, converteix en pa una pedra!
I la roba és teva!

Oh senyor, apareix-te a casa meva!
I la roba és teva!
Oh senyor, converteix en pa una pedra!
I la roba és teva!

Apareix-te a casa meva

No crec en tu ni em passa pel cap,
mai he pensat que fossis veritat.
Veig que blau és el cel,
groc i roig el foc.
Però és que tú, com ets tu?
Mostre´t ja d´un cop!
I si existeixes, per què serveixes?
Ets egoista, sempre la culpa és del diable.
Per què no creure en mi, o millor en el veí,
amb una bona història et vendré l´eternitat.

Oh senyor, apareix-te a casa meva!
I la raó és meva.
Oh senyor, converteix en pa una pedra!
I la raó és meva.

No crec en res més que en el que veig,
crec en l´aigua, en el vent,
no amb què diu la gent.
Crec en Mart, en la mort,
i crec en la sort.
Crec en mi, amb la ment,
i amb ser diferent.

No crec en el poder,
ni en ser més que els demés,
no crec en cap estat
i menys amb qui va armat.
No crec en el destí,
ni en el que ja s´ha escrit,
i cada instant que passa
sóc més lluny de creure en tu!

Oh senyor, apareix-te a casa meva!
I la raó és meva.
Oh senyor, converteix en pa una pedra!
I la raó és meva.

Oh senyor, apareix-te a casa meva!
I la raó és meva.

Català

Oh senyor, converteix en pa una pedra!
I la raó és meva.

Aquesta nit

No sé com dir-te que em crema ja massa l´espera,
sobren paraules, mirades, cerveses i festa.
Veig llum als teus ulls que són foscos,
color de la nit,i són ells els que em diuen
el que els teus llavis no em saben dir.
No vull prometre, ni vull comprometre els teus somnis,
pro les coses no són tal com les imagines,
ja cops que tu sents una força t´estira, i t´envas.
El passat és ple, i el futur és buit
no hi ha res que passi si jo no ho escric
només vull que ser teu per aquesta nit
i néixer al teu costat demà al matí.
Diuen que cada nou dia, és una nova vida
que la llum del matí guarirà aquesta nova ferida
i les coses seran com van ser unes vides abans.
Perqué no seré jo qui manegui el destí,
que tu creus que a la fi,
vas trobar-te amb el teu marit.
I és que jo no entenc, perqué tanta gent
dels desitjos sen fan somnis, però no s´atrebeix
Potser cert que hi ha cops en que jo mateix,
no goso a fer el que faig, aquesta nit!
Però el passat és ple i el futur és buit
i les coses no passan, si no les escric.
Només vull que ser teu per aquesta nit
i néixer el teu costat demà al matí
i néixer el teu costat, aquesta nit!

Català

Aquesta nit

No sé com dir-te que em crema ja massa l´espera,
sobren paraules, mirades, cerveses i festa.
Veig llum als teus ulls que són foscos,
color de la nit,i són ells els que em diuen
el que els teus llavis no em saben dir.
No vull prometre, ni vull comprometre els teus somnis,
pro les coses no són tal com les imagines,
ja cops que tu sents una força t´estira, i t´envas.
El passat és ple, i el futur és buit
no hi ha res que passi si jo no ho escric
només vull que ser teu per aquesta nit
i néixer al teu costat demà al matí.
Diuen que cada nou dia, és una nova vida
que la llum del matí guarirà aquesta nova ferida
i les coses seran com van ser unes vides abans.
Perqué no seré jo qui manegui el destí,
que tu creus que a la fi,
vas trobar-te amb el teu marit.
I és que jo no entenc, perqué tanta gent
dels desitjos sen fan somnis, però no s´atrebeix
Potser cert que hi ha cops en que jo mateix,
no goso a fer el que faig, aquesta nit!
Però el passat és ple i el futur és buit
i les coses no passan, si no les escric.
Només vull que ser teu per aquesta nit
i néixer el teu costat demà al matí
i néixer el teu costat, aquesta nit!

Català

Aquesta nit

No sé com dir-te que em crema ja massa l´espera,
sobren paraules, mirades, cerveses i festa.
Veig llum als teus ulls que són foscos,
color de la nit,i són ells els que em diuen
el que els teus llavis no em saben dir.
No vull prometre, ni vull comprometre els teus somnis,
pro les coses no són tal com les imagines,
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ja cops que tu sents una força t´estira, i t´envas.
El passat és ple, i el futur és buit
no hi ha res que passi si jo no ho escric
només vull que ser teu per aquesta nit
i néixer al teu costat demà al matí.
Diuen que cada nou dia, és una nova vida
que la llum del matí guarirà aquesta nova ferida
i les coses seran com van ser unes vides abans.
Perqué no seré jo qui manegui el destí,
que tu creus que a la fi,
vas trobar-te amb el teu marit.
I és que jo no entenc, perqué tanta gent
dels desitjos sen fan somnis, però no s´atrebeix
Potser cert que hi ha cops en que jo mateix,
no goso a fer el que faig, aquesta nit!
Però el passat és ple i el futur és buit
i les coses no passan, si no les escric.
Només vull que ser teu per aquesta nit
i néixer el teu costat demà al matí
i néixer el teu costat, aquesta nit!

Ara

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar despresa i ell va lent.
Ara és quan em nego a mi mateix,
Cansat sempre de perdre el temps i d’esperar,
D’esperar que arribi el moment
i sempre pendent de perdre el tren,
desitjar creuar la porta,
i veure que per fi em triat el mateix camí.
Se que amb tu podré somiar per sempre més,
Fer-ho tot realitat.
No hi ha un reco del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar amb tu.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
càntic poc més poc fa la por,
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar despresa i ell va lent.
Com un pres a la cela tancat,
Quan més a prop més lluny anat la llibertat.
Les ones tomben el vaixell,
En el que per ti fora imprudent.
Però saps que seguiré esperant el meu moment,
Pacient, valen sempre pendent de bufa el vent.
Imagina un món en vida ,
On el desig fos sempre realitat.
No hi ha un reco del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar amb tu.

 ||I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Càntic poc més poc fa la por,
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets. ||

||( es repeteix aquell paràgraf)
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Ara

Ara
---
Lam        Re               Sol
Ara si que sento el pas del temps.
Lam         Re              Mim
Vull anar depressa i ell va lent.
Lam            Re          Sol
Ara és quan em nego a mi mateix,
   Mim           Lam          Sol        Re
cansat sempre de perdre el temps i d´esperar...
Lam          Re         Sol
D´esperar q arribi el moment
Lam         Re                Mim
i sempre pendent de perdre el tren.
Lam         Re
Desitjant creuar la porta
Sol  Mim           Lam       Sol         Re
i veure que per fi hem triat el mateix camí.
Lam        Sim  Do     Re      Sol
Sé que amb tu podré somiar per sempre més,
    Mi7
fer-ho tot realitat.
Lam
No hi ha un racó en el meu planeta
   Do               Re               Sol
on pugui estar i deixar de pensar en tu.
   Sol             Mim            Do
   I ara que no et tinc al meu costat
                   Re              Sol
   sento que m´han pres un tros de món,
                  Mim            Do
   ara és quan em perdo en la foscor,
                 Fa   Sol
   ara que no hi ets, no.
   Sol            Mim        Do
   Ara és quan voldria despertar,
                   Re            Mim
   ara és quan més et trobo a faltar,

                       Si               Sim
   quan tinc por, quan més por em fa la por,
                  La
   quan em posa a prova el teu amor.
        Do    Sim      Lam     Re       Sol
   És difícil ser un mateix si tu no hi ets.
Lam        Re               Sol
Ara si que sento el pas del temps.
Lam          Re              Mim
Vull anar de pressa i ell va lent.
Lam           Re           Sol
Com un pres a la cel·la tancat,
     Mim            Lam                    Re
quan més a prop més lluny ha anat la llibertat.
Lam        Re           Sol
Les onades tomben el vaixell
Lam          Re            Mim
en el que partir fóra imprudent,
              Lam         Re
però saps que seguiré esperant
Sol              Mim
el meu moment, pacient, valent,
    Lam      Sol            Re
sempre pendent d´on bufa el vent.
Lam  Sim   Do    Re       Sol
Imagino el món a mida, on el desig
    Mi7
fos sempre realitat.
Lam
No hi ha un racó en el meu planeta
Do                  Re               Sol
on pugui estar i deixar de pensar en tu.
I ara que no et tinc al meu costat...
Igual que tornada
   La              Fa#m            Re
   I ara que no et tinc al meu costat
                   Mi              La
   sento que m´han pres un tros de món,
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                  Fa#m            Re
   ara és quan em perdo en la foscor,
                 Sol  La
   ara que no hi ets, no.
   La             Fa#m       Re
   Ara és quan voldria despertar,
                   Mi            Fa#m
   ara és quan més et trobo a faltar,
                      Do#              Do#m
   quan tinc por, quan més por em fa la por,
                  Si
   quan em posa a prova el teu amor.
        Re             Sim     Mi       La
   És difícil ser un mateix si tu no hi ets

Ara

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar despresa i ell va lent.
Ara és quan em nego a mi mateix,
Cansat sempre de perdre el temps i d’esperar,
D’esperar que arribi el moment
i sempre pendent de perdre el tren,
desitjar creuar la porta,
i veure que per fi em triat el mateix camí.
Se que amb tu podré somiar per sempre més,
Fer-ho tot realitat.
No hi ha un reco del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar amb tu.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar despresa i ell va lent.
Com un pres a la cela tancat,
Quan més a prop més lluny anat la llibertat.
Les ones tomben el vaixell,
En el que per ti fora imprudent.
Però saps que seguiré esperant el meu moment,
Pacient, valen sempre pendent de bufa el vent.
Imagina un món en vida ,
On el desig fos sempre realitat.
No hi ha un reco del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar amb tu.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.
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Ara

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar despresa i ell va lent.
Ara és quan em nego a mi mateix,
Cansat sempre de perdre el temps i d’esperar,
D’esperar que arribi el moment
i sempre pendent de perdre el tren,
desitjar creuar la porta,
i veure que per fi em triat el mateix camí.
Se que amb tu podré somiar per sempre més,
Fer-ho tot realitat.
No hi ha un reco del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar amb tu.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar despresa i ell va lent.
Com un pres a la cela tancat,
Quan més a prop més lluny anat la llibertat.
Les ones tomben el vaixell,
En el que per ti fora imprudent.
Però saps que seguiré esperant el meu moment,
Pacient, valen sempre pendent de bufa el vent.
Imagina un món en vida ,
On el desig fos sempre realitat.
No hi ha un reco del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar amb tu.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

Català

Ara

Ara sí que sento el pas del temps,
vull anar depressa i ell va lent.
Ara és quan em nego a mi mateix,
cansat sempre de perdre el temps i d’esperar,
d’esperar que arribi el moment
i sempre pendent de perdre el tren,
desitjar creuar la porta,
i veure que per fi hem triat el mateix camí.

Sé que amb tu podré somiar per sempre més,
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fer-ho tot realitat.
No hi ha un racó en el meu planeta,
on pugui estar i deixar de pensar en tu.

I ara que no et tinc al meu costat,
sento que m’han près un tros de món.
Ara és quan em perdo en la foscor,
ara que no hi ets, no.
Ara és quan voldria despertar.
Ara és quan més et trobo a faltar.
Quan tinc por, quan més por em fa la por,
quan et posa a prova el teu amor.
És difícil ser un mateix si tu no hi ets.

Ara sí que sento el pas del temps,
vull anar depressa i ell va lent.
Com un pres en la cel.la tancat,
quan més a prop, més lluny ha anat la llibertat.
Les onades tomben el vaixell,
en el que per ti fóra imprudent.
Però saps que seguiré esperant el meu moment,
pacient, valent, sempre pendent d’on bufa el vent.

Imagina un món a mida,
on el desig fos sempre realitat.
No hi ha un racó en el meu planeta,
on pugui estar i deixar de pensar en tu.

I ara que no et tinc al meu costat,
sento que m’han près un tros de món.
Ara és quan em perdo en la foscor,
ara que no hi ets, no.
Ara és quan voldria despertar.
Ara és quan més et trobo a faltar,
quan tinc por, quan més por em fa la por,
quan et posa a prova el teu amor,
és difícil ser un mateix si tu no hi ets.

I ara que no et tinc al meu costat,
sento que m’han près un tros de món,
Ara és quan em perdo en la foscor,
ara que no hi ets, no.
Ara és quan voldria despertar.
Ara és quan més et trobo a faltar,
Quan tinc por, quan més por em fa la por,
quan et posa a prova el teu amor,
és difícil ser un mateix si tu no hi ets.

Ara

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar despresa i ell va lent.
Ara és quan em nego a mi mateix,
Cansat sempre de perdre el temps i d’esperar,
D’esperar que arribi el moment
i sempre pendent de perdre el tren,
desitjar creuar la porta,
i veure que per fi em triat el mateix camí.
Se que amb tu podré somiar per sempre més,
Fer-ho tot realitat.
No hi ha un reco del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar amb tu.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,

Català

Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar despresa i ell va lent.
Com un pres a la cela tancat,
Quan més a prop més lluny anat la llibertat.
Les ones tomben el vaixell,
En el que per ti fora imprudent.
Però saps que seguiré esperant el meu moment,
Pacient, valen sempre pendent de bufa el vent.
Imagina un món en vida ,
On el desig fos sempre realitat.
No hi ha un reco del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar amb tu.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

ara

i ara si que sento el pas del temps
vull anar depresa i ell va lent
ara es quan em nego a mi mateix
cansat de sempre pedre el temps i d´esperar
d´esperar que arribi el moment
i sempre pendent de perdre el tren
desitjar creuar la porta i veure que perfi
em triat el mateix cami

se que amb tu pudre sumiar per sempre mes
fer-ho tot realitat
no hi ha un raco del meu planeta on pugui estar
i deixar de pensar am tu

i ara que no et tinc al meu costat
sentu que m´han pres un tros de mon
ara es quan em perdu en la fuscor
ara quan no hi ets no
ara es quan vuldria despertar
ara es quan mes et trobu a faltar
quan tinc por quan mes por em fa la por
quan em posa a proba el teu amor
es dificil ser el mateix si tu no hi ets

ara si que sento el pas del temps
vull anar depresa i ell va lent
com un pres a la cela tancat
quan mes prop mes lluny anat la llibertat
les ones tomben el vaixell
en el que per ti fora inprudent
pero saps que seguire esperant el meu moment
pacient,valen sempre pendent d´on bufa el vent
imagina un mon en vida on el desig
fos sempre realitat
no hi ha un raco del meu planeta on pugi estar i deixar de pensa amb
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tu

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara es quan voldria despertar.
Ara quan mes et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
Es difícil ser el mateix si tu no hi ets.

Ara

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar de pressa i ell va lent.
Ara és quan em nego a mi mateix,
Cansat sempre de perdre el temps i d’esperar,
D’esperar que arribi el moment
i sempre pendent de perdre el tren,
desitjar creuar la porta,
i veure que per fi hem triat el mateix camí.
Sé que amb tu podré somiar per sempre més,
Fer-ho tot realitat.
No hi ha un racó del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar en tu.

I ara que no et tinc al meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara és quan em perdo en la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara és quan voldria despertar.
Ara és quan més et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
És difícil ser el mateix si tu no hi ets.

Ara si que sento el pas del temps,
Vull anar de pressa i ell va lent.
Com un pres a la cela tancat,
Quan més a prop més lluny ha anat la llibertat.
Les ones tomben el vaixell,
En el que per ti fora imprudent.
Però saps que seguiré esperant el meu moment,
Pacient, valent sempre pendent d’on bufa el vent.
Imagina un món en vida ,
On el desig fos sempre realitat.
No hi ha un racó del meu planeta,
On pugui estar i deixar de pensar en tu.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara és quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara és quan voldria despertar.
Ara quan més et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
És difícil ser el mateix si tu no hi ets.

I ara que no et tinc el meu costat,
Sento que m’han pres un tros de món,
Ara és quan em perdo a la foscor,
Ara que no hi ets, no.
Ara és quan voldria despertar.
Ara quan més et trobo a faltar,
Quan tinc por quan més por em fa la por
Quan et posa a prova el teu amor,
És difícil ser el mateix si tu no hi ets.
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Ara o mai

Sents que és el moment
han passat els pitjors temps
Tens la millor defensa,
has patit tants cops l´ofensa
que t´has fet fort i dur com un roc.

Vius aquest moment,
el futur, per a l´altra gent.
Ara faràs la teva, recte sense distreure´t
Sense ajuts, sense plors, sense laments.

Qui ha perdut sap què és guanyar.

Ara o mai viuràs sense cap mentida
Ara o mai que la vida és aquest neguit que estira.

Cap parany et farà girar l´esquena.
Ara o mai com va ser i com tornarà a ser sempre.

Sense feblesa amb la ment encesa i a punt...
Ara o mai.

Fart d´impediments
de retrets que et tanquen més.
Una sola barrera és la que podràs admetre.
Una sola manera, un sol camí.
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ARA O MAI (JESUS ROVIRA)

ARA O MAI (JESUS ROVIRA)

Sents que és el moment,
han passat els pitjors temps
Tens la millor defensa, has patit tants cops
l´ofensa
que t´has fet fort i dur com un roc.
Vius aquest moment,
el futur per a l´altra gent.
Ara faràs la teva, recte sense distreure´t.
Sense ajuts, sense plors, sense laments.
Qui ha perdut sap què és guanyar.
Ara o mai viuràs sense cap mentida
Ara o mai que la vida és aquest neguit que estira.
Cap parany et farà girar l´esquena.
Ara o mai com va ser i com tornarà a ser sempre.
Sense feblesa amb la ment encesa i a punt...
Ara o mai.
Fart d´impediments,
de retrets que et tanquen més.
Una sola barrera és la que podràs admetre.
Una sola manera, un sol camí.
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Blau

Han passat ja molts anys desde el primer cop
Que jo a tu et vaig veure
Recordar no es difícil
Difícil va ser
Tenir-te al meu costat

Ella no es impossible
Com deia aquella cançó
Qui espera desespera
Però si aguanta, ho pot tenir tot

I és que en despertar
han passat uns anys
Tu ho eres tot
No sabia com tocar-te
Com tenir-te i respirar-te

Jo no puc seguir així
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El que no pot ser no serà
Passen els mesos no et veig mai
Has fugit o te imaginat?

Diuen que l'amor no és difícil
Aixó potser ho vas dir tu
Tan fàcil com dues mirades que
És creuen quan el destí ho va manar

No saps que costa molt esperar
Imagina't tu, al meu costat
Vaig tocar el cel quan em vas dir
Que no podies respirar sense mi

Ara he de dir-te
Que dins el meu cor
Tot hi molt de desitjar-ho
No hi cabien les paraules
Que ara surten confesant el meu amor

Quan soc dintre de tu
I tu ets a sobre de mi
Sento que tot el que vaig somiar
Vola, cap a un cel blau Pero potser l'amor i la llibertat
Son notes d'una harmonia
Dissonant i malsonant
Que ha oblidat el pas del temps

Caminaré cap a un altre costat
El que no pot ser no serà
Viure i patir no és el mateix per mi
Doncs l'amor no és la guerra
Jo no ho vull així

Potser que jo si vulgui i no vulguis tu
Que no vegi que ja t'he perdut
T'he estimat sempre i sempre voldré
Saber de tu, saber que et va bé

El que vas somiar
Saps que no ho seré mai
La meva sang no es blava
No, no, no perquè soc humà

Blau

Han passat ja molts anys desde el primer cop
Que jo a tu et vaig veure
Recordar no es difícil
Difícil va ser
Tenir-te al meu costat

Ella no es impossible
Com deia aquella cançó
Qui espera desespera
Però si aguanta, ho pot tenir tot

I és que el despertar
han passat uns anys
Tu ho eres tot
No sabia com tocar-te
Com tenir-te i respirar-te

Jo no puc seguir així
El que no pot ser no serà
Passen els mesos no et veig mai
Has fugit o te imaginat?

Diuen que l´amor no és difícil
Aixó potser ho vas dir tu
Tan fàcil com dues mirades que
És troben quan el destí ho va manar

No saps que costa molt esperar
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Imagina´t tu, al meu costat
Vaig tocar el cel quan em vas dir
Que no podies respirar sense mi

Ara he de dir-te
Que dins el meu cor
Tot hi molt de desitjar-ho
No hi cabien les paraules
Que ara surten confesant el meu amor

Quan soc dintre de tu
I tu ets a sobre de mi
Sento que tot el que vaig somiar
Vola, cap a un cel blau

Pero potser l´amor i la llibertat
Son notes d´una harmonia
Dissonant i malsonant
Que ha oblidat el pas del anys

Caminaré cap a un altre costat
El que no pot ser no serà
Viure i patir no és el mateix per mi
Doncs l´amor no és la guerra
Jo no ho vull així

Pot ser que jo si vulgui i no vulguis tu
Que no vegi que ja t´he perdut
T´he estimat sempre i sempre voldré
Saber de tu, saber que et va bé

El que vas somiar
Saps que no ho seré mai
La meva sang no es blava
No, no, no perquè soc humà

<<Edgar tstimu tan..^^ >>

Blau

Han passat ja molts anys desde el primer cop
Que jo a tu et vaig veure
Recordar no es difícil
Difícil va ser
Tenir-te al meu costat

Ella no es impossible
Com deia aquella cançó
Qui espera desespera
Però si aguanta, ho pot tenir tot

I és que el despertar
han passat uns anys
Tu ho eres tot
No sabia com tocar-te
Com tenir-te i respirar-te

Jo no puc seguir així
El que no pot ser no serà
Passen els mesos no et veig mai
Has fugit o te imaginat?

Diuen que l´amor no és difícil
Aixó potser ho vas dir tu
Tan fàcil com dues mirades que
És troben quan el destí ho va manar

No saps que costa molt esperar
Imagina´t tu, al meu costat
Vaig tocar el cel quan em vas dir
Que no podies respirar sense mi

Ara he de dir-te
Que dins el meu cor
Tot hi molt de desitjar-ho
No hi cabien les paraules
Que ara surten confesant el meu amor
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Quan soc dintre de tu
I tu ets a sobre de mi
Sento que tot el que vaig somiar
Vola, cap a un cel blau

Pero potser l´amor i la llibertat
Son notes d´una harmonia
Dissonant i malsonant
Que ha oblidat el pas del anys

Caminaré cap a un altre costat
El que no pot ser no serà
Viure i patir no és el mateix per mi
Doncs l´amor no és la guerra
Jo no ho vull així

Pot ser que jo si vulgui i no vulguis tu
Que no vegi que ja t´he perdut
T´he estimat sempre i sempre voldré
Saber de tu, saber que et va bé

El que vas somiar
Saps que no ho seré mai
La meva sang no es blava
No, no, no perquè soc humà

<<tstimu bixuu!! E... ttimu tan!!!>>

Blues del diumenge

La plaça du un bany extra de sol
Si jo ahir era un vampir, per què no estic dormint?
Correus és tancat, el dia ha començat havent dinat.

No vull que es faci fosc
quan el cor em canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja el meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

No faré res perquè no vull ni que pogués.
Reposen les neurones del bonic ball d´ahir.
Ben quiet com un gripau
em miro els meus mitjons de color blau.

I com que tu també seràs de gelatina
et menjaré amb una cullereta.
I tu, si vols, et pots menjar un borratxo,
que també fa diumenge, ooooh diumenge...

Quan es fa fosc,
quan el cor em canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja el meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

Català

Blues del Diumenge

La plaça du un bany extra de Sol.
Si jo ahir era un vampir,
per què no estic dormint?
Correus és tancat,
el dia ha començat havent dinat.

No vull que es faci fosc
quan el cor em canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja al meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

No faré res perquè no vull ni que pogués.
Resposen les neurones del bonic ball d´ahir.

Català

Ben quiet com un gripau
em miro els meus mitjons de color blau.

No vull que es faci fosc
quan el cor em canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja al meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

I com que tu també seràs de gelatina
et menjaré amb una cullereta.
I tu, si vols, et pots menjar un borratxo,
que també fa diumenge, ooooh diumenge...

No vull que es faci fosc
quan el cor em canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja al meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

Quan es fa fosc,
quan el cor em canti el blues del diumenge.
Em moriré, tot taronja el meu carrer.
Sospir prop del teu pit.

BLUES DEL DIUMENGE(EDUARD FONT)

BLUES DEL DIUMENGE(EDUARD FONT)

La plaça du un bany extra de sol.
Si jo ahir era un vampir, per què no estic
dormint?
Correus és tancat, el dia ha començat havent
dinat.

No vull que es faci fosc
QUAN EL COR EM CANTI EL BLUES DEL DIUMENGE.
EM MORIRÉ, TOT TARONJA EL MEU CARRER.
SOSPIR PROP DEL PIR.

No faré res perquè no vull ni que pogués.
Reposen les neurones del bonic ball d´ahir.
Ben quiet com un gripau
em miro els meus mitjons de color blau.

I com que tu també seràs de gelatina
et menjaré amb una cullereta.
I tu, si vols, et pots menjar un borratxo,
que també fa diumenge, ooooh, diumenge...

QUAN ES FACI FOSC,
QUAN EL COR EM CANTI EL BLUES DEL DIUMENGE.
EM MORIRÉ, TOT TARONJA EL MEU CARRER.
SOSPIR PROP DEL PIR.

Català

Bogeria

Quan la neu es cansa i es fa tendra,
quans desitjos en aquell moment,
quanta vida, quanta primavera,
jo no puc assaborir-les
no puc canviar de rumb els pensaments.
Si pogues reviure un cop aquest instant,de gran,
quan ja ningú recordi com va ser.
Ho faria sense por i sense innocència
com aquell que va oblidar que parla d´ell.
Viure de nou, al recordar,
el regust d´un temps llunyà
i d´algú que sents, potser teu aprop fugaç.
Que no saps si feia mal, o era un somni sobrenatural
que el destí no et va atorgar.
Aquella veu, aquell desitg, aquella bogeria.
Tu, que et perds, que ja no se per on trobar-te
fes, desfes, i torna per tornar a allunyar-te

Català

Pàgina 1070 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Lax'n'busto

omples buits que han posat en banda.
I jo que veig, que lluito però se m´escapa,
sé, que el temps, m´ensenyarà com oblidar-te
però l´espera resulta llarga.
I tu, que et perds, que ja no se com allunyar-me.
Fes i desfes, potser el culpable vaig ser jo que vaig fer malament, de forma inconscient,
premi sense interès.
Misteri que ara ja no resoldré, em manca fe.
Si pogues reviure un cop aquest instant,
De gran, quan no recordi com va ser,
ho faria sense por i sense innocència
com aquell que va oblidar que parla d´ell.
Viure de nou al recordar,
el regust d´un temps llunyà i
d´algú que sents potser teu aprop, fugaç.
Que no saps si feia mal, o era un somni sobrenatural
que el destí no em va atorgar.
Aquella veu, aquell desitg, aquella bogeria.
I tu, que et perds, que ja no sé com allunyar-te,
fes, i desfes. Potser el culpable vaig ser jo, que vaig fer malament, de forma inconscient,
premi sense interès, misteri que ara ja no resuldrem, ens manca fe.

Cada cop

Cada cop que miro d'arreglar el que no faig bé
sento que estic pitjor encara.
Cada cop que enrera vull anar
sembla com si estigués més lluny.

Cada cop que hi torno és com un rellotge
que s'hagi desmuntat,
peces i peces que no saps mai com ordenar.
Cada cop més difícil se'm fa tenir-te aquí
sempre al meu costat.

Dues espases afilades caminant damunt d'un fil
que demà, es pot trencar, més val no esperar.

Com sol a la nit, com lluna al matí,
és com foc al bosc quan tu ets amb mi.
No és poder o voler, ni tant sols és fe,
potser ja és escrit i no s'hi pot fer res.
Cada cop que surto ara al carrer miro a la gent
i noto com si hagués estat fora.
Cada cop que penso en el què fer,
doncs ha passat molt temps,
no sé mai per on començar.
Cada cop que respiro és com si l'aire
em portés noves olors,
dolces i amargues, que em fan estar
en un altre món.
Cada cop que desperto m'assec i penso
si encara estic somiant.

Però quan la sort t'abandona
no hi ha un camí per triar,
no vas mai a cap lloc, més val esperar.

Com sol a la nit, com lluna al matí,
és com foc al bosc quan tu ets amb mi.
No és poder o voler, ni tant sols és fe,
potser ja és escrit i no s'hi pot fer res.

Jo no puc riure la mort ni del meu pitjor enemic,
no estic fet així, ni així seré mai, jo ho sé
i saps tu que el temps dirà on ens ha portat el vent
i em necessistes mai, volaré en contra.

Català

Com sol a la nit, com lluna al matí,
és com foc al bosc quan tu ets amb mi.
No és poder o voler, ni tant sols és fe,
potser ja és escrit i no s'hi pot fer res.

Cada cop

LaM                               Fa#m                    ReM
Cada cop que miro d´arreglar el que no faig bé

                  MiM          LaM
sento que estic pitjor encara.

                                        Fa#m              ReM
Cada cop que enrera vull anar per començar

                    MiM              LaM
sembla com si estigués més lluny.

                Sim                        Do#m              ReM             Do#m  Dom
Cada cop que hi torno és com un rellotge que s´hagi desmuntat,

           Sim                                            MiM
peces i peces que no saps mai com ordenar.

                Sim                 Do#m              ReM                    Fa#m
Cada cop més difícil se´m fa tenir-te aquí sempre al meu costat

            Sim                       ReM                  MiM
Dues espases afilades caminant damunt d´un fil

          LaM               Do#m                     Sim
que demà, es pot trencar, més val no esperar.
MiM      LaM              Fa#m
Com sol a la nit, com lluna al matí,

           Do#m                    ReM     MiM
és com foc al bosc quan tu ets amb mi.

               LaM                    Fa#m
No és poder o voler, ni tan sols és fe,

          Do#m                    ReM   MiM
potser ja és escrit i no s´hi pot fer res.

Cada cop que surto ara al carres miro a la gent
i noto com si hagués estat fora.
Cada cop que penso en el què fer doncs ha passat molt temps,
 no sé mai per on començar.

Cada cop que respiro és com si l´aire em portés noves olors
dolces i amargues, que em fan estar en un altre món.
Cada cop que desperto m´assec i penso
si encara estic somiant.
Però quan la sort t´abandona no hi ha un camí per triar
no vas mai cap enlloc, més val esperar.

Com sol a la nit, com lluna al matí ...

Lam                    FaM                              SolM
Jo no puc riure la mort ni del meu pitjor enemic

                              Mim
no estic fet així, ni així seré mai, jo ho sé

 Lam                            FaM                         SolM
i saps tu que el temps dirà on ens ha portat el vent

i si em necessites mai, volaré en contra.

Com sol a la nit, com lluna al matí ...
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Cada cop

Cada cop que miro d´arreglar el que no faig bé
sento que estic pitjor encara.
Cada cop que enrera vull anar
sembla com si estigués més lluny.

Cada cop que hi torno és com un rellotge
que s´hagi desmuntat,
peces i peces que no saps mai com ordenar.
Cada cop més difícil se´m fa tenir-te aquí
sempre al meu costat.

Dues espases afilades caminant damunt d´un fil
que demà, es pot trencar, més val no esperar.

Com sol a la nit, com lluna al matí,
és com foc al bosc quan tu ets amb mi.
No és poder o voler, ni tant sols és fe,
potser ja és escrit i no s´hi pot fer res.
Cada cop que surto ara al carrer miro a la gent
i noto com si hagués estat fora.
Cada cop que penso en el què fer,
doncs ha passat molt temps,
no sé mai per on començar.
Cada cop que respiro és com si l´aire
em portés noves olors,
dolces i amargues, que em fan estar
en un altre món.
Cada cop que desperto m´assec i penso
si encara estic somiant.

Però quan la sort t´abandona
no hi ha un camí per triar,
no vas mai a cap lloc, més val esperar.

Com sol a la nit, com lluna al matí,
és com foc al bosc quan tu ets amb mi.
No és poder o voler, ni tant sols és fe,
potser ja és escrit i no s´hi pot fer res.

Jo no puc riure la mort ni del meu pitjor enemic,
no estic fet així, ni així seré mai, jo ho sé
i saps tu que el temps dirà on ens ha portat el vent
i em necessistes mai, volaré en contra.

Com sol a la nit, com lluna al matí,
és com foc al bosc quan tu ets amb mi.
No és poder o voler, ni tant sols és fe,
potser ja és escrit i no s´hi pot fer res.

  ...EdGaR pEr tU...(K) tQ^^*..

Català

Cançó del Friscu

Ja fa temps del que ara us dic
pero encara us pot interessar.
És el que a mi em va passat
tampoc es d´estranyar.

Feia temps que no sortia
i enyorava un bon Jim Beam
sabia que festa n´hi hauria
i no m´ho vaig pensar

Català

Però era un mal dia perque plovia
i tothom a casa es va tancar.
Jo no volia anar a dormir
i vaig veure que tot sol m´ho havia de fer.

Si és que haig de passar-m´ho bé
algo hauré de fer.
I si no hi ha ningú al carrer
de copes aniré. (x2)

A un bar de festa vaig anar
però estava tancat,
llavors vaig veure que al costat
havien obert un pub.

Un Jim amb gel vaig demanar
i un rere l´altre vaig estar,
fins que vaig veure al meu costat
un cul preciós sentat.

Llavors el bourbon em va pujar
i em vaig començar a inurtar.
Se´m presentava una bona nit
si després de tot podia pillar.

Si és que haig de passar-m´ho bé
la ma al cul li posaré
i si tinc un pél de sort
encara mullaré. (x2)

Així em vaig deixar portar
i la ma al cul li vaig posar,
i mentre s´estava girant
jo m´ho anava pensant.

La seva cara em vaig mirar
i l´alè d´anís l´hi vaig notar.
Llavors em vaig arrepentir
d´haver decidit sortir.

Alló era un tio i sense afaitar
i aquell monyes amb mi es va quedar.
Em va dir "hola... me llamo Franciscu!"
i jo d´un glop el Jim vaig acabar.

Un cop als ous li vaig clavar,
no va parar de vomitar.
Per un cop que em decidia a sortir.

I es que em va decepcionar tant
que no se el que em va passar.

Si es que haig de passar-m´ho bé
abans m´ho pensaré
i si no hi ha ningú al carrer
a casa em tancaré. (x3)

Si es que haig de passar-m´ho bé
abans m´ho pensaré
i si no hi ha ningú al carrer
de putes aniré.

Carme Flavià

un altre estiu sense veure la sort,
pro que te un nom,
un poplaes de tots els elements,
per aixo, jo em venjare,

mes lleiga qu´un pecat,
as destroçat el meu somni daurat,
per aixo, jo em vejare,

Carme flavià, no em vas voler aprovar,
Carme flavià, no em vas voler aprovar,
Carme, Carme flavià,
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Carme què??
Carme, Carme flavià,
osti piruta,
Carme què??
Carme, Carme flavià !!

quan jo sigui molt important,
te´n arrepentiràs,
i cantaras mentres t´estas dutxan,
la canço que et vaig dedicar,
el teu somriure em va atemortizar,
mai mes no ho fara,
as destroçat el meu somni daurat,
...
ja no podre anar de viatge,
anire mai a l´universitat,
...
i a l´estiu estare blanc,
as destroçat el meu somni daurat,
...
Carme flavià, no em vas voler aprovar,
Carme flavià, no em vas voler aprovar,
Carme, Carme flavià,
Carme què??
Carme, Carme flavià,
osti piruta,
Carme què??
Carme, Carme flavià !!

oh carme flavià,
oh carme flavià,
no em vas voler aprovar,
oh came flavià!!!

Carme Flavià

Un altre estiu sense veure la sort,
Però que té un nom.
Culpable és dels meus lements,
per això jo em venjaré.

______________________,
més lletja que un pecat.

Has destroçat el meu somni daurat,
doncs les mates tu m´has penjat.

Ca, ca, ca, ca, ca, ca, Carme Flavià
no em vas voler aprovar.
Ca, ca, ca, ca, ca, ca, Carme Flavià
no em vas voler aprovar.

Carme Flavià
Carme què?
Carme Flavià
Osti piruta

Carme Flavià
Carme què?
Carme Flavià
Osti piruta

Quan jo sigui molt important
te´n penediràs
Icantaràs mentre t´estas dutxant
la cançó que et vaig dedicar.

El teu somriure em va atemoritzar,
mai més no ho farà.

Has destroçat el meu somni daurat,
doncs les mates tu m´has penjat.

_______________________________
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i a l´estiu estaré blanc.

Has destroçat el meu somni daurat,
doncs les mates tu m´has penjat.

Ca, ca, ca, ca, ca, ca, Carme Flavià
no em vas voler aprovar.
Ca, ca, ca, ca, ca, ca, Carme Flavià
no em vas voler aprovar.

Oh Carme Flavià
Oh Carme flavià
Carme Flavià
No em vas voler aprovar
Oh Carme Flavià

Cel  del Nord

Agafats de la mà, deixarem que la lluna
ens acariciï l´esquena i ens doni una ombra.
Deixarem que el cor, ens escalfi al vent
i en faci un racó...

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit a dintre.
No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. (x2)

Mai és negre el Cel del Nord!!

Perduts d´ambició, deixarem que el joc
ens robi el pensament i ens escalfi la pell.
Deixarem que l´alba ens desperti amb calma
i ens llevi suaument.

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit a dintre.
No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. (x2)

Mai és negre el Cel!!

(solo)

He fet allò que es fa, robant al cel estrelles
i he dit: "dóna´m la mà".
No és fàcil seguir una recta, no és igual per tots.

Mai és negre el Cel del Nord!! (x11)

Deixarem que el cor, ens escalfi al vent
i ens faci un racó...

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit a dintre.
No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. (x2)

Mai és negre el Cel!

Català

Clau de no

Tu em dius que ets a dalt, jo et dic que ets a baix,

depèn d´on t´ho has mirat.
Per tu el cel és gris però jo sóc feliç,
tots dos no sóm iguals.

Si demano carn, tu demanes peix,
el greix no et fa aprimar.
Quan jo m´arrossego dius que t´avorreixo,
doncs cadascú és com és,
i tot pot ser al revés...
No existeix la veritat depèn del teu estat.
Ara et parlo en clau de no,
no t´estimo ni crec en un món millor,
no hi ha res pitjor que el sexe, verge encara sóc,
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quan parlo en clau de no...

Tens
tot el que tu
sents,
doncs la veritat
resulta al sumar totes les mentides.
Tens tot el que tu sents,
doncs ja t´ho vaig dir
que et parlo en clau de no...
que et parlo en clau de no.

Ara et parlo en sí, doncs penso que ahir
vas fer-te un embolic amb el que et dic.
Tan sols vull jugar que et puc demostrar
que tot és relatiu.
L´herba és pecat i el vi consagrat,
qui m´ho sap explicar.
Si no ets esportiu, catòlic i de CiU,
tu no ets bon català,
i a mi tant se me´n fa.

No existeix la veritat, és un pecat mortal.
Ara et torno a parlar en no,
no t´estimo ni crec en un món millor,
no hi ha res pitjor que el sexe, verge encara sóc.
Jo, sóc etern, sóc el millor, perquè sóc el rei
d´una llarga evolució,
i la resta del planeta que espabili tot sol,
quan parlo en clau de no...

Tens tot el que tu sents, doncs la veritat
resulta al sumar totes les mentides.
Tens tot el que tu sents, doncs ja t´ho vaig dir
que et parlo en clau de no...

Clau de no

LAX´N´BUSTO
===========

CLAU DE NO
----------

     Do#m
Tu em dius que ets a dalt, jo et dic que ets a baix,
 Fa#m
depèn d´on t´ho has mirat.
    SI
Per tu el cel és gris però jo sóc feliç,
     MI
tots dos no sóm iguals.
   Do#m
Si demano carn, tu demanes peix,
    Fa#m
el greix no et fa aprimar.
     SI
Quan jo m´arrossego dius que t´avorreixo,
      MI
doncs cadascú és com és,
  FA
i tot pot ser al revés...
       Fa#m        DO        Sim       FA     LA
No existeix la veritat depèn del teu estat.
       MI
Ara et parlo en clau de no,
      Fa#m          DO#
no t´estimo ni crec en un món millor,
         RE                Rem                LA
no hi ha res pitjor que el sexe, verge encara sóc,
     Fa#m             MI  MI7
quan parlo en clau de no...

Català

LA Fa#m RE
Tens
    MI
tot el que tu
LA Fa#m RE
sents,
      MI     Fa#m
doncs la veritat
  MI         RE               MI   MI7
resulta al sumar totes les mentides.
LA Fa#m RE
Tens
    MI
tot el que tu
LA Fa#m RE
sents,
MI                 FA
doncs ja t´ho vaig dir
                        MI
que et parlo en clau de no...
                        LA SOL#
que et parlo en clau de no.
   Do#m
Ara et parlo en sí, doncs penso que ahir
    Fa#m
vas fer-te un embolic amb el que et dic.
    SI
Tan sols vull jugar que et puc demostrar
    MI
que tot és relatiu.
 Do#m
L´herba és pecat i el vi consagrat,
    Fa#m
qui m´ho sap explicar.
   SI
Si no ets esportiu, catòlic i de CiU,
      MI
tu no ets bon català,
    FA
i a mi tant se me´n fa.
        Fa#m       DO           Sim    FA   LA
No existeix la veritat, és un pecat mortal.
       MI
Ara et torno a parlar en no,
   Fa#m             DO#
no t´estimo ni crec en un món millor,
         RE                Rem                LA
no hi ha res pitjor que el sexe, verge encara sóc.
         MI                          FA#M
Jo, sóc etern, sóc el millor, perquè sóc el rei
      DO#
d´una llarga evolució,
     RE           Rem                   LA
i la resta del planeta que espabili tot sol,
     Fa#m             MI  MI7
quan parlo en clau de no...

LA Fa#m RE
Tens
    MI
tot el que tu
LA Fa#m RE
sents,
      MI     Fa#m
doncs la veritat
  MI         RE               MI   MI7
resulta al sumar totes les mentides.
LA Fa#m RE
Tens
    MI
tot el que tu
LA Fa#m RE
sents,
MI                 FA
doncs ja t´ho vaig dir
                        MI
que et parlo en clau de no...
                        LA
que et parlo en clau de no.

Pol Santaló ---planeta_eskoria666@hotmail.com ---
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Clau de no

Tu em dius que ets a dalt, jo et dic que ets a baix,
depèn d´on t´ho has mirat.
Per a tu el cel és gris però jo sóc feliç,
tots dos no som iguals.
Si demano carn, tu demanes peix,
el greix no et fa aprimar.
Quan jo m´arrossego dius que t´avorreixo,
doncs cadascú és com és,
i tot pot ser al revés...
No existeix la veritat depèn del teu estat.

Ara et parlo en clau de no,
no t´estimo ni crec en un món millor,
no hi ha res pitjor que el sexe, verge encara sóc,
quan parlo en clau de no...

Tens tot el que tu sents,
i la veritat
resulta al sumar totes les mentides.
Tens tot el que tu sents,
i ja t´ho vaig dir
que et parlo en clau de no...
que et parlo en clau de no...

Ara et parlo en sí, doncs penso que ahir
vas fer-te un embolic amb el que et dic.
Tan sols vull jugar que et puc demostrar
que tot és relatiu.

L´herba és pecat i el vi consagrat,
qui m´ho sap explicar.
Si no ets esportiu, catòlic i de CiU,
tu no ets bon català,
i a mi tant se me´n fa.
No existeix la veritat, és un pecat mortal.

Ara et torno a parlar en no,
no t´estimo ni crec en un món millor,
no hi ha res pitjor que el sexe, verge encara sóc.
Jo, sóc etern, sóc el millor, perquè sóc jo el rei
d´una llarga evolució,
i la resta del planeta que espavili tot sol,
quan parlo en clau de no...

Tens tot el que tu sents,
i la veritat
resulta al sumar totes les mentides.
Tens tot el que tu sents,
i ja t´ho vaig dir
que et parlo en clau de no...
que et parlo en clau de no...

Català

Com gat i gos

Em tens amargat,
ja n'estic cansat.
Jo només vull fer-te petons als peus,
però tu te'n vas i no em fas cas,
de vegades la vida és una creu.

Sense tu em torno nen,
al cap un embut;
saps que, sense tu, no funciono.

No sé com donar-te
el que necessites
jo no vull ser un número més.
Surto a fora com un llop,
la lluna em mira però no entenc res de res.

Català

Sense tu...

Com m'agrada
viure al teu costat.
Com en un conte, jo sóc com un gos i tu com un gat.

No et creguis que em domines,
ja sé que m'estimes,
ara vull que em deixis tranquil.
Però arriba el vespre i sento un buit
que només s'omple quan et tinc aquí amb mi.

Sense tu...
Com m'agrada...

Com podria

Com jo podria fer-te entendre que fas mal, com jo podria fer-te a mida un món ideal, com
jo podria dir-te mira aquí hu tens, com podria jo fer veure que no hu veig. Si tu ets bon
soldat doncs felecitats, ets al lloc i al moment adequat. Si no cal venir de l´espai per ser el
pitjor enemic. No n´hi ha prou amb la pluja, no n´hi ha prou amb el vent, no n´hi ha prou
amb carregar-se la meitat de la gent; doncs encara tens forçes, doncs encara ets valent i
si et treuen les ungles els ensenyes les dents. Com jo podria girar cua i tirar el bel, com jo
podria fer-te a mida un món ideal, com jo podria dir-te mira aquí hu tens, com podria jo fer
veure que no hu veig.Si tu ets bon soldat doncs felecitats, ets al lloc i al moment adequat.
Si no cal venir de l´espai per ser el pitjor enemic. I recordarem sempre que el pitjor és
olbidar, i serem prou humans per saber perdonar, tornarem amb els angels de la nostra
part, esborrar desde el cel tota frontera o pas. I recordarem sempre que el pitjor és
olbidar, i serem prou humans per saber perdonar, tornarem amb els angels de la nostra
part, esborrar desde el cel tota frontera o pas.
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Començar

Començar és continuar un final,
tard o d'hora arribarà.
Però d'aquelles cendres una nova flor brollarà.

Va robar-me el cor, després del primer mot,
Abans que el seu nom, ja coneixia el seu cos.
I ens vam sentir sols a la gran ciutat, tot Barcelona i ella sola.

Començar és continuar un final,
tard o d'hora arribarà.
Però d'aquelles cendres una nova flor brollarà.

Tendra i transparent, dolça nena turgent,
radiant i somrient, enamorant mil hotels.
Van caure l'hivern, el març i el fred,
cercant la manera, trencant les reixes.

Vam tocar de prop el límit
i vam jugar a no fer-nos mal.
Vam sentir-nos música i lletra, desig i tendresa,
esperits mortals.

Va arribar l'adéu, crec que era juliol.
Feia xafogor però va dir-m'ho amb el cor fred.
Això s'ha acabat, res serà igual.
Ens queda sorpendre'ns, besar-nos, tornar a començar.

Començar...

Català

Corre, no t´agafin

Des de que venim al món
ens ajuden i ens motiven,
i en ho posen tot molt bé
i després de tot ens priven.

Català
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Primer ens donen la mà,
ens ensenyen a caminar
i a l´escola ens preparen
per ser l´home del demà.

I ara què passa?
De cop t´han oblidat.
A la que et gires
ja t´han donat pel sac.

No ets pas tú el que fa mal a la societat,
són els que manen els que et passen la factura.
Però ells insisteixen,
diuen que som els dolents.

Corre no t´agafin,
no és aquest sistema,
tú vals més que això vals més
que et deixis agafar.

I quan arriba la nit
surts al carrer amb els amics,
tan sols et vols desfogar
i fas fum i beus sense parar.

Diuen que ja no ets normal
i et senyalen amb el dit,
"això no és el que de tú s´esperava".

Explotats pel sistema
fem pagar el mal funcionament.
-No som nosaltres els que fem que això no vagi!
Fins que no es demostri
diran que som els dolents.

Corre no t´agafin,
no és aquest sistema,
tú vals més que això vals més
que et deixis agafar.

Si ha sortit del revés
i cagues fora la tassa,
no podràs fer el que vols
i no podràs sortir de casa.

Ells són la força,
a tú només et queda cridar. (x3)
Només cridar!

Corre no t´agafin,
no és aquest sistema,
tú vals més que això vals més
que et deixis agafar. (x2)

de vegades

De vegades ho penso, de vegades m´inspires.
De vegades m´ho miro, i sembla que ho veig millor.
De vegades m´hi poso, i a vegades funciona,
però és el temps el que mana i no saps mai quan serà.
 
De vegades intento recordar alguna història,
no em surten les paraules no em surt què explicar.
De vegades la vida no va com jo voldria
llavors veig que les coses giren i són millors.
 
De vegades ser músic no és com jo imaginava
de vegades les lletres són les que fan patir
i quan més mal em sento, és quan més ho intento
però milions de vegades no em quedo satisfet.
 
Aquell solo no quadra o aquella paraula
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no és la que jo buscava, no és la que cal deixar.
De vegades espero que m´arribi assentat,
ja no sé ni les hores que he passat al terrat.
 
Però és que sempre en vull més
i em fot no treure-ho al moment.
Potser algun dia podrà ser
que faci les coses tal com han de ser.

També pot ser que ho deixi
i en vulgui fer una altra
però jo sé que vaig bé,
que porto bon camí.

És llavors quan tossut
li dono voltes i voltes
sé que l´haig d´acabar,
sé que em pot agradar.

Que si el lloc no m´agrada, que si vaig a fer un tomb,
ni canviant el paisatge ... ni tan sols caminant,
qui em manava a mi treure aquell cony de cançó
que no em deixa dormir, que no em deixa tancar els ulls.

(solo)

Hi ha cops que les errades s´aprenen de pressa,
de vegades les penes no es curen amb res.
I jo sé que així em penjo i de vegades no penso
que la gent que m´envolta és la que em dóna de tot.

I és d´aquí d´on em surt el que escric ... el que penso,
de vegades encerto i és tal com jo ho veig.
I no sé si ho faig bé, però així ho vull agrair,
potser no me´n adono de tot el que tinc.

I és d´aquí d´on em surt el que escric ... el que penso,
de vegades encerto i és tal com jo ho veig.
I no sé si ho faig bé, però així ho vull agrair,
potser no me´n adono de tot el que tinc.

Però és que sempre en vull més
i em fot no treure-ho al moment.
Potser algun dia podrà ser
que faci les coses tal com han de ser.

De vegades

De vegades ho penso, de vegades m´inspires.
De vegades m´ho miro, i sembla que ho veig millor.
De vegades m´hi poso, i a vegades funciona,
però és el temps el que mana i no saps mai quan serà.
 
De vegades intento recordar alguna història,
no em surten les paraules no em surt què explicar.
De vegades la vida no va com jo voldria
llavors veig que les coses giren i són millors.
 
De vegades ser músic no és com jo imaginava
de vegades les lletres són les que fan patir
i quan més mal em sento, és quan més ho intento
però milions de vegades no em quedo satisfet.
 
Aquell solo no quadra o aquella paraula
no és la que jo buscava, no és la que cal deixar.
De vegades espero que m´arribi assentat,
ja no sé ni les hores que he passat al terrat.
 
Però és que sempre en vull més
i em fot no treure-ho al moment.
Potser algun dia podrà ser
que faci les coses tal com han de ser.

També pot ser que ho deixi
i en vulgui fer una altra
però jo sé que vaig bé,
que porto bon camí.

Català
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És llavors quan tossut
li dono voltes i voltes
sé que l´haig d´acabar,
sé que em pot agradar.

Que si el lloc no m´agrada, que si vaig a fer un tomb,
ni canviant el paisatge ... ni tan sols caminant,
qui em manava a mi treure aquell cony de cançó
que no em deixa dormir, que no em deixa tancar els ulls.

(solo)

Hi ha cops que les errades s´aprenen de pressa,
de vegades les penes no es curen amb res.
I jo sé que així em penjo i de vegades no penso
que la gent que m´envolta és la que em dóna de tot.

I és d´aquí d´on em surt el que escric ... el que penso,
de vegades encerto i és tal com jo ho veig.
I no sé si ho faig bé, però així ho vull agrair,
potser no me´n adono de tot el que tinc.

I és d´aquí d´on em surt el que escric ... el que penso,
de vegades encerto i és tal com jo ho veig.
I no sé si ho faig bé, però així ho vull agrair,
potser no me´n adono de tot el que tinc.

Però és que sempre en vull més
i em fot no treure-ho al moment.
Potser algun dia podrà ser
que faci les coses tal com han de ser.

Deia

En Tomàs era un bon home, pobre, però tenia un lloc,
Una casa abandonada, ningú en volia saber res
En Rafel un mal polític del poble es va aprofitar
Ell pensava que els negocis i el plaer es poden barrejar
I en Tomàs deia, deia, que el mes gran dels privilegis era viure en
llibertat
i en Rafel deia, deia, que això dura quatre dies, res dolent m´ha de passar
I en veure en Tomàs, bon negoci, es clar,
el va fer fora i al carrer va anar a parar
No em fas pena, nen, perquè soc conscient
que aquí vull fer cales i tu aquí ni hi pintes res
I això si que te un nom, i no és la llibertat
Es el poder, es l´egoisme, es l´avarícia sense fre
per be, o per mal, Rafel, se que t´enpenadiras
qui sap, potser un dia jo seré mes fort
i sabràs que es estar en el meu lloc, i amb l´ajuda dels esteles podràs
comptar
I allí al carrer on volen les veus
va saber que a les nits, l´espavilat d´en Rafel
amb una meuca va passar el temps
i el cul li vam retratar
era clar que al poder
poc havia de durar
i en Tomàs deia, deia, t´has posat on no et manaven i al final t´han enxampat
i en Rafel deia, deia, e perdut el privilegi ja de viure amb el cap alt
El carrer a l´hivern es fa dur i etern, no vaig fer mal a ningú
em vas deixar sol al fred
pel que has fet tu, ara hauràs de pagar ho sap el poble
i al carrer et faran anar
veuràs com la merda et puja fins dalt el coll i per dins la sang et podrirà
com ni el fred pot refredar
per be o per mal, Rafel, ara t´empenediras
ja ho veus, ara veus que jo ja soc mes fort
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sentiràs que es estar en el meu lloc
i amb l´ajuda dels estels, podràs comptar.

Dolça és la sal

Notes que ajuntant-les sonen bé,
em passen pel cap,
i lletra amb lletra faig paraules
però no em sé explicar.
Intento aconseguir tancar els ulls per imaginar
com trobar la manera per poder de tu parlar.

Sara, tu ets el que m'envolta,
no hi ha res que faci sense pensar en tu.
Com et mous, com creixes,
com aprens i guardes coses noves
el teu geni, el teu encant, les teves mans.
Penso en quan balles, quan cantes,
en quan plores i en quan dorms.
I és que si després de tot et tinc a tu
és que tinc sort.

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,
fred és el foc, si sé que amb mi estàs,
plou sota el sol, si et tinc al davant meu,
crema el gel, si sé que amb mi estàs.
I és que quan estic amb tu m'ho canvies tot.

Penso que és difícil explicar-te el que ha passat,
podria dir mil coses que no foren veritat,
però això que és meu serà meu sempre
i tu també ho seràs.
Si em tens en el teu cap veuràs
que mai t'he deixat.

Sara, passaran els anys,
veuràs que no he fet res sense pensar en tu,
en què penses, en el teu somriure,
i en com et fas gran;
a qui admires, a qui odies i a qui estimes;
en el que has guanyat, el que has perdut,
en el que hagis somiat sempre;
en què fas per ser el centre,
el centre dels meus pensaments...

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,
fred és el foc, si sé que amb mi estàs,
plou sota el sol, si et tinc al davant meu,
crema el gel, si sé que amb mi estàs.
I és que quan estic amb tu m'ho canvies tot.

Com et mous, com creixes,
com aprens i guardes coses noves,
el teu geni, el teu encant, les teves mans;
penso en quan balles, quan cantes,
en quan plores i en quan dorms,
i és que si, després de tot, et tinc a tu
és que tinc sort.

Dolça és la sal, quan al teu costat sóc,
fred és el foc, si sé que amb mi estàs,
plou sota el sol, si et tinc al davant meu,
crema el gel, si sé que amb mi estàs.
I és que quan estic amb tu m'ho canvies tot.
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EL CEL DEL NORD

EL CEL DEL NORD
Agafats de la mà, deixarem que la lluna
ens acariciï l´esquena i ens dongui una ombra.
Deixarem que el cor, ens escalfi al vent
i ens fagi un racó...

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit a dintre.
No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. (x2)

Mai és negre el Cel del Nord!!

Perduts d´ambició, deixarem que el joc
ens robi el pensament i ens escalfi la pell.
Deixarem que l´alba ens desperti amb calma
i ens llevi suaument.

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit a dintre.
No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. (x2)

Mai és negre el Cel!!

(solo)

He fet allò que es fa, robant al cel estrelles
i he dit: "dóna´m la mà".
No és fàcil seguir una recta, no és igual per tots.

Mai és negre el Cel del Nord!! (x11)

Deixarem que el cor, ens escalfi al vent
i ens faci un racó...

Ahir va ésser un somriure, avui ho porto escrit a dintre.
No és fàcil parlar, no és viu tot el que es mou. (x2)

Mai és negre el Cel!
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El diable

Jo sempre vaig voler coneixer el teu amor
Però no sabia com poder fondre el teu cor
Potser allà baix m'ajudaran
Potser hi ha algú que pot cambiar
Tots els meus mals

Un vell bruixot em va explicar el ritual
Ple de saviesa em va dir "no l'amor no és mal"
I tal com jaust, jo vaig signar
I tal com molts em vaig dir no
Que l'amor no és mal

Se que hi ha flames a l'infern
Però és que no m'importa perquè tu ets el cel
Se que aquest món no és pas etern
Però es que tant em fa que no esperaré
I tu ja saps, t'estimaré fins l'infinit
Tadoraré, vull ser feliç
No vull una existencia gris
Lluny de tu i molt lluny d'aqui

I any rere any sempre he pensat
Què hagués passat
Potser tot sol pots anar tirant sense entrebancs
Potser l'amor no té emoció...(tot sol)
Potser es que el risc, pot ser mal
I l'amor no tant

Se que hi ha flames a l'infern
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Però és que no m'importa perquè tu ets el cel
Se que aquest món no és pas etern
Però es que tant em fa que no esperaré
I tu ja saps, t'estimaré fins l'infinit
Tadoraré, vull ser feliç
No vull una existencia gris
Lluny de tu i molt lluny d'aqui

El Gat

En un racó d´una ciutat
hi ha un carreró que es ben amagat,
allí fa temps hi viu un jove gat
en plena pubertat.

I el pobre gat es mora de ganes
per enganxar una gateta com Déu mana,
però ell no sap com s´ho ha de muntar
i es vol aconsellar.

Poruc es mou cap als barris més baixos
hi ha un siamés, un gat vell,
que diuen que n´és el rei,
la solució a tots els seus problemes
la pot tenir amb aquest expert felí.

Si se li acosta, ell pega un salt
i li comenta el seu maldecap:
-Escolta tiu, vull fotre un clau,
diuen que tu del sexe n´ets esclau.
Nosé com fer-ho, però ho haig de fer,
em pica massa i no he sortit mai al carrer.

No busquis més, jo sóc llegal,
amb mi podràs fer aquest gran salt.
Coneixeràs el més gran plaer
que hi pot haver.

Vet aquí, que me´l porta
en un carrer a les fosques
al voltant d´un cubells de brossa plens de mosques:
-Tú tranquil, ja veuràs
aquest lloc no falla mai,
ho tinc tot controlat.

De cop un gos surt corrent darrere d´ells
i al voltant, dels cubells,
cumencen a donar voltes.
I el pobre gat en la primera experiència
no hagués dit mai que calia tanta paciència.

I com qui avisa,
que no és traidor,
li diu a l´altre que per avui ja Déu ni dó:
-Escolta tiu, jo amb tú hi confio,
però jo follu dues voltes més i em piru. (x2)

El pobre gat, en la pubertat...
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El Pagès

LAX´N´BUSTO
===========

PAGÈS
-----

Mim                   Sol
En Joan era un pobre pagès
Lam                            Do
Ell sempre humil ell sempre honest
Mim                   Sol
Vivia amb l´hermosa Maria
Lam                             Do
I ho feia tot perquè sempre mengés
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Mim                         Sol
En canvi en Lluís era molt ric
Lam                      Do
a ell mai no li va faltar de res
Mim                      Sol
com si tot el que ell volguès
Lam                       Do
en dir-ho als peus ho tinguès

B:

Sol          Do
I es que uns tant
     Sol      Do
I altres tant poc
Sol            Re
però tots feliços
        Do
tal com són

A:

Un dia en Lluís es va creuar
Amb la Maria passejant
i enamorat es va jurar
pagar per ella el preu més alt

I en aquells temps va haber una guerra
                              Mim en contes de Do
en Joan jove i fort per força va marxar
en Lluís no era apte per morir
això es una merda tio has d´aguantar

B:

Tot era extrany
en els seus ulls
la por l´odi
la tristor

C:

Do                    Sol
I la Maria se´l va mirar
Re         Do                    Mim
Com si ja no poguès veure´l mai més
Do                        Sol
Llavors en Lluís va aprofitar
RE        Do        Sol
I a la Maria va comprar
         Re
i li va dir

D:

Sol         Lam      Do
Sé que m´estaves esperant
           Sol
jo no t´havia ablidat
            Lam             Do
Jo et puc donar tot el que vols
               Sol
I tot el que puguis desitjar (BIS)

E:

 Sol                      Lam
Agafa´m de la mà, corre i no t´ho pensis massa
       Do                           Sol
Que et donaré el què vols, si no ho tens en aquesta casa
                                  Lam
Jo et dono flors i joies, festes, criats i vestits
      Do                           Sol
Jo et cobriré d´or, plata, bons perfums i weiss du frings

E:

En Joan no tornarà el seu fi jo ja ho savia
Si fos tu sí diria i no m´ho pensaría més
Jo et dono flors i joies, festes, criats i vestits
Jo et cobriré d´or, plata, bons perfums i weiss du frings

F:

Do         Sol
   I la Maria
Re            Mim
   se´l va mirar
Do          Sol
    i de la mà
Re           Mim
    el va agafar

F2: (tot igual menys els acords canviats)

Anava tant sega
amb tants regals
que sense pensar-s´ho
Re               Sol
   del Joan va passar
        Do
i li va dir

D:

Jo a tu ja no et puc esperar
tu em fas patir i treballar
ell tot el dia juga amb mi
bona sort que l´hagi trobat (BIS)

E:

Aquell pobre pagès sabia que anava a morir
llavors va dir si em moro, tu també et mores amb mi
la va esperar a les fosques al carrer tota la nit
quan ella va sortir la va matar sense patir

E:

Amb la mateixa arma es va fe ell un tret al cap
va caure estès a terra amb la Maria al seu costat
la conya de la història amics meus reflexioneu
no es la que en Joan morís sinó que en Lluís està de peu.

F:
I el Lluís
sel´s va mirar
va ser d´aquells dies
que més va plorar

F2:
Sol es trobava
amb els seus calers
per molts que en tingués
massa car per ell
i es va dir

D:

Segur que algú m´està esperant
això ho oblido jo demà
a moltes noies puc comprar
no importa el que hagi de trepitjar

G:

Sol          Lam
   Nanaranana
Do           Sol
   Nanaranana    (Repetir i fondre)
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El pintor visionari

Sol Si7 Mim
En una mansió de les que el temps ha guarnit
Do Mim Lam Re
s´ha trobat arraconat un quadre gegantí
Sol Si7 Mim
molt a prop a un dit de pols en un manuscrit
Do Mim Lam Do
una vella inspiració reviu el seu desig.
(1)
Quan el sol desfà els meus somnis cada matí
sento veus de mil colors brollant a dins de mi
com imperatius dictant el meu destí
visc encadenat als meus pinzells de dia i nit.
(2)
Si7 Mim Lam Re
Jo he vist l´imatge del que algun dia serà
Si7 Mim Lam Fa Re
l´últim estatge del que avui se´n diu... ésser humà
(1)
Aviat serà a punt la tela on fa dies visc
i la meva activitat haurà escalat el cim
doncs no se m´acut res més, què més hi ha a afegir
quan ja tot esta explicat en mode d´art sublim.
(2)
Qui injectarà més calma en el mal de la humanitat
que el flascó de l´alba que sempre he guardat... per necessitat!
Do Re
Fe em mereix qui s´enfonsa
Fa Re
per pròpia voluntat
Sol Mim
però l´home que neix sota el mar,
Fa Re
mereix rescat, mereix rescat!
La Do# Fa#m
Com més vell em faig més veig que tot té un sentit
però no és de l´estil de tot allò que a mi m´han dit
i ara que presento que m´arriba la nit serà la meva obra mestra qui parli per mi...
per mi...
oh si...

Català

El que hi ha dins teu

De la font del plaer diuen que beure no és bo,
doncs no calma set.
Jo he pogut volar i des del cel he vist el mar
i m'ha agradat tant que ja no puc baixar.

I desperto en unmón millor a on tot és de debò
i em pregunto, ¿perfecte sóc,
o de pedra s'ha fet el meu cor?

Mai he vist tant la veritat,
no em deixava portar;
mai, jo mai no ho he tingut tant clar,
i en el foc els records he cremat.
Per què tancar el llibre, quan començo a escriure?
Per què estar en silenci, si ara és quan més puc cridar?

I recordo el teu marxar, ni enrera vas mirar,
vola el temps al passar,
¡les coses com eren i com estan!

Mai, vas veure la veritat, no et deixaves portar;
i ara, ara sóc jo qui pot fer realitat

Català

tots els somnis que hi han al meu cap.
Per què tancar el llibre, quan començo a escriure?
Per què estar en silenci, si ara és quan més puc cridar?
Per què una paraula, si tinc mil imatges?
Per què no et desitges,
i ets el que hi ha a dins teu?

No ets mai com desitges,
sempre ets el que hi ha a dins teu.

el que hi ha dins teu..

De la font del plaer
Diuen que veure’n no és bo
Doncs, se’m calma la set.
Jo he pogut volar
I desde el cel he vist el mar
I m’ha agradat tant
Que ja no puc baixar.

I desperto
En un món millor
On tot és de devó
I em pregunto
Perfecte sóc?
O de pedra s’ha fet el meu cor?
Mai, he vist tant la veritat
No em deixava, portar.
Mai, jo mai no ho he tingut tant clar
I en el foc el record, s’ha cremat.
Perquè tancar el llibre,
Quan començo a escriure?
Perquè estar en silenci?
Si ara és quan més puc cridar!

I recordo,
El teu marxar,
Ni enrere vas mirar
Vola el temps del passat,
Les coses com eren i com estan.
Mai, vas veure la  veritat
No et deixaves portar
I ara sóc jo qui pot fer realitat
Tots els somnis que hi ha en el meu cap
Perquè tancar el llibre,
Quan començo a escriure?
Perquè estar en silenci?
Si ara és quan més puc cridar!
Perquè una paraula?
Si tinc mil imatges
Perquè no ets com desitges?
I ets el que hi ha dins teu

No ets mai com desitges
Sempre ets el que hi ha dins teu

Català

Ella i el seu fill

    Do Sol
[1] Viu soleta amb el seu fill
Do
en un pis d&#8217;aquells de fa 300 anys,
Sol
dels seus pares va escapar
Do Sol
i el pare del nen ràpid va renunciar.

    Fa Do
[2] Tot l&#8217;amor que mai li van donar,
Fa Sol
ella li dona a aquell infant.

[1] Cada dia al dematí,

Català
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ella el lleva, el banya i agafa el camí.
A l&#8217;escola el portarà,
la psicòloga ja l&#8217;està esperant.

[2] Què pot fer, amb un nen que no fa res?
que va nèixer abans de temps.

    Do Fa Sol Do
[3] Vull saber, que penses mentre jo t&#8217;estic tocant.
La Fa Sol Do
Tu no sents. tu no parles ni veus les meves mans;
Fa Do
però el teu cor va bategant,
Fa Sol
i és que tens el meu amor les 3 horetes que ets per mi.

[1] La mare s&#8217;en va a treballar,
a la O.N.C.E. ara l&#8217;han contractat.
Ella sempre havia comprat
cupons de l&#8217;esperança per somiar

[2] I agraeix tota la sort que va tenir,
quant aquell crio va parir.

[3] Amor meu, tu ets tot el que jo no he tingut mai,
i el nen té, tots els mals que déu li va poder donar.
Ara és a l&#8217;hospital,
i la noia, que farà quan el cel digui vas fallar, I se l&#8217;emporti al més enllà.

[3] Amor meu, tu ets tot el que jo no he tingut mai,
i somia que algun dia, potser serà important
perquè a ella tant li fa.
El nen té la seva sang, el seu amor, la seva pau, i el que ella no sap explicar.
Amor meu...

Ella i el seu fill

ELLA I EL SEU FILL  (Acords reals, o el més semblants possibles

Lletra i música: Jesús Rovira

Transcrita per: Jordi Torres Montañez; Suggeriments: jorditm_85@hotmail.com

    F                     Gm
[1] Viu soleta amb el seu fill
C                          F
en un pis d’aquells de fa 300 anys,
F		      Gm
dels seus pares va escapar
C			   F
i el pare del nen ràpid va renunciar.

     B#              F
[2] Tot l’amor que mai li van donar,
B#	                C
ella li dona a aquell infant.

[1] Cada dia al dematí,
ella el lleva, el banya i agafa el camí.
A l’escola el portarà,
la psicòloga ja l’està esperant.

[2] Què pot fer, amb un nen que no fa res?
que va nèixer abans de temps.

B#  C         F         Dm	    B#
[3]   Vull saber, que penses mentre jo t’estic
    F

Català

tocant.
	Dm	    B#	        C             F
Tu no sents. tu no parles ni veus les meves mans;
             B#	        F
però el teu cor va bategant,
          Dm	       B#          C
i és que tens el meu amor les 3 horetes que ets per mi.

[1] La mare s’en va a treballar,
a la O.N.C.E. ara l’han contractat.
Ella sempre havia comprat
cupons de l’esperança per somiar

[2] I agraeix tota la sort que va tenir,
quant aquell crio va parir.

[3] Amor meu, tu ets tot el que jo no he tingut mai,
i el nen té, tots els mals que déu li va poder donar.
Ara és a l’hospital,
i la noia, que farà quan el cel digui vas fallar, I se l’emporti al més enllà.

[3] Amor meu, tu ets tot el que jo no he tingut mai,
i somia que algun dia, potser serà important
perquè a ella tant li fa.
El nen té la seva sang, el seu amor, la seva pau, i el que ella no sap

explicar.
      F        Dm     B#    C
Amor meu...

                F            Dm           B#            C
[4]No ha tingut mai el seu amor, la seva sang, la seva pau

Ella i el seu fill

En un pis d´aquells de fa 300 anys
Dels seus pares va escapar
I el pare del nen ràpid va renunciar
Tot l´amor que mai li van donar
Ella el dóna a aquell infant
Cada dia al matí
Ella el lleva, el banya i agafa el camí
Cap al cole el portarà
La psicòloga ja l´està esperant
Què pot fer amb un nen que no fa res
Que va nèixer abans de temps
Vull saber que penses mentre jo t´estic tocant
Tu no sents, tu no parles ni veus les meves mans
Però el teu cor va bategant,
i és que tens el meu amor les 3 horetes que ets per mi.
La mare se´n va a treballar
A l´O.N.C.E. ara l´han contractat
Ella sempre havia comprat
Cupons de l´esperança per somiar
I agraeix tota la sort que va tenir
Quan aquell ´crio´ va parir
Amor meu tu ets tot el que jo no he tingut mai
I el nen té tot els mals que déu li va poder donar
Ara és a l´hospital
I la noia que farà quan el cel digui va fallar
i se´l emporti al més enllà
Amor meu tu ets tot el que jo no he tingut mai
I somia que algun dia potser serà important
Perquè a ella tant li fa
El nen té la seva sang, el seu amor, la seva pau
I el que ella no sap explicar.
Amor meu...

Català
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Els teus ulls pregons

Sol Mim
Els teus ulls pregons, són teló de fons
Sib Do Re
del gest dramàtic del meu món.
Sol Mim
Sota el feix de llum, tancat en un zoom,
Sib Do Sib Do
jo represento tant se val el que jo sento
Re
quan sóc sol. Mim/Do Re/Sol Mim/Do
Sempre ha estat, una cursa vora el penya-segat,
Re/Si Mim/Do
suau com la bufanda del voltor,
Re/Sol Si Sib (Re, Do)
el millor recipient per la buidor. Sol Mim Sib
Amb aquest paper, no hi ha res a fer.
Do Re
Un guió és com un destí fatal
Sol Mim Sib
on mai seré el galant, ni vull res semblant.
Do Sib Do
L´heroi flemàtic, imatge d´un arc hieràtic,
Sib Do Re
a qui no li cal fer sang per obrir el cor. Mim/Do Re/Sol Mim/Do
Sempre ha estat, una cursa vora el penya-segat,
Re/Si Mim/Do
suau com la bufanda del voltor,
Re/Sol Si
el millor recipient per la buidor.
Mim/Do Re/Sol Mim/DO
Segueix essent el mateix parany del subconscient,
Re/Si Mim/Do
un terreny de paper sota els teus peus,
Re/Sol Si Sib
un mal del que mai no us guarireu. Mim Si
Quan el temps perd el sentit i l´avui és igual que ahir;
Sol Re Si
quan l´eclipsi és a dins teu, cobren vida esperits eterns.
Mim Si
L´implacable apuntador farà meu el seu dolor,
Sol
clavarà els seus mots com un punyal,
Re Si
assassí de l´albir personal.
Mim Si
Tot és clar vist des del punt adequat,
Sol
El realisme d´allò que tant t´ha agradat
Re
cau desfet en il·lusió,
Si
quan veus el fil que ho aguanta tot.
Mim Si
Tot és clar vist des de darrera el teló,
Sol
tant me fa, jo sempre diré que no.
Re
a dins meu no hi pot quedar,
Si Mim/Do
que el món és un decorat fet del cartró més barat. Re/Sol Mim/Do
Una cursa vora el penya-segat
Re/Si Mim/Do
suau com la bufanda del voltor,
Re/Sol Si
el millor recipient per la buidor.
Mim/Do Re/Sol Mim/Do
Segueix essent el mateix parany del subconscient,
Re/Si Mim/Do
un terreny de paper sota els teus peus,
Re/Sol Si/Sib
un mal del que mai no us guarireu.
Si Mim
Uoooooooohhhh!
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Els teus ulls pregons

Els teus ulls pregons
LAX´N´BUSTO

Els teus ulls pregons, són teló de fons
del gest dramàtic del meu món.
Sota el feix de llum, tancat en un zoom,
jo represento tant se val el que jo sento
quan sóc sol.

Sempre ha estat, una cursa vora el penya-segat,
suau com la bufanda del voltor,
el millor recipient per la buidor.

Amb aquest paper, no hi ha res a fer.
Un guió és com un destí fatal
on mai seré el galant, ni vull res semblant.
L´heroi flemàtic, imatge d´un arc hieràtic,
a qui no li cal fer sang per obrir el cor.

Sempre ha estat, una cursa vora el penya-segat,
suau com la bufanda del voltor,
el millor recipient per la buidor.
Segueix essent el mateix parany del subconscient,
un terreny de paper sota els teus peus,
un mal del que mai no us guarireu.

Quan el temps perd el sentit
i l´avui és igual que ahir;
quan l´eclipsi és a dins teu,
 cobren vida esperits eterns.
L´implacable apuntador farà meu el seu dolor,
clavarà els seus mots com un punyal,
assassí de l´albir personal.
Tot és clar vist des del punt adequat,
El realisme d´allò que tant t´ha agradat
cau desfet en il·lusió,
quan veus el fil que ho aguanta tot.
Tot és clar vist des de darrera el teló,
tant me fa, jo sempre diré que no.
a dins meu no hi pot quedar,
que el món és un decorat fet del cartró més barat.

Sempre ha estat, una cursa vora el penya-segat,
suau com la bufanda del voltor,
el millor recipient per la buidor.
Segueix essent el mateix parany del subconscient,
un terreny de paper sota els teus peus,
un mal del que mai no us guarireu...

by buli_ska@hotmail.com [www.bulinga.tk]
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Emiliano Zapata

Emiliano Zapata

Quan s'encén una llum, una flama,
a dins la teva ànima, dins el teu cor,
fes perquè no s'apagui, potser valgui la pena.

Quan alguns tenen tanta riquesa
i a d'altres en canvi, ens falta la feina,
un home sense terra no serà un home lliure, no mai.
Si no cantem tots que aquesta és la nostra lluita
tot seguirà igual.

I no em diguis que no, per favor, digues-m'ho a la cara,
doncs la terra és la mare el moment és ara i el lloc és aquí.

Català
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Ai! Emiliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts anys.
Torna aquí amb mi però vine amb americana
i fer-me un pan de Ayala per la llibertat.

Tu lluitaves amb terratenientes
mentre els manava Victoriano Huertas.
Portava ulleres fosques, matava els seus germans.

Tu vas dir que la terra ha de ser
per aquell que la treballa amb les seves mans
i el poble de Morelos vas convèncer tu a crits d'olé!
no volies cap càrrec
mentre Pancho Villa es va significar.

Presidente no vas voler ser, ni un ric hacendado.
És per això que et canto
si volem ser lliures haurem de lluitar.

Ai! Emiliano, Emiliano Zapata,...

I si és que algú té molta fortuna
que no la guardi tota per ell,
doncs si la lluna per tots és una,
també la terra serà per la gent.

Sé que ho veurem,
La nostra ànima és una, algun dia ho veurem...

Ai! Emiliano, Emiliano Zapata,...

-----------------------------------------------------------

[La]
Quan s'encén una llum, una flama,
a dins la teva ànima, dins el teu [Mi]cor,
[Re]fes perquè no s'a[La]pagui, [Mi]potser valgui la [La]pena. [Mi]

Quan al[La]guns tenen tanta riquesa
i a d'altres en canvi, ens falta la [Mi]feina,
[Re]un home sense [La]terra [Mi]no serà un home [La]lliure, no [La7]mai.
[Re]Si no cantem tots[La] que aquesta és la nostra [Mi]lluita
tot seguirà igu[La]al.

[Lam]I no em diguis que [Mi]no, per favor, digues-m'ho a la [La]cara,
[Re]doncs la terra és la [La]mare el moment és [Mi]ara i el lloc és a[La]quí. [Mi]

Ai! Emili[La]ano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts [Mi]anys.
Torna aquí amb mi però vine amb americana
i fer-me un pan de Ayala per la lliber[La]tat.

...

[La]
I si és que al[Re]gú té molta for[La]tuna
que no la [Mi]guardi tota per [La]ell,
doncs si la [Re]lluna per tots és [La]una,
també la [Mi]terra serà per la [La]gent.

Sé que ho veu[Fa#m]rem, iaa [La]ia ia ia
[Re]La nostra ànima és [Mi]una, algun dia ho veu[La]rem... [Mi]

Ai! Emiliano, Emiliano Zapata,...

En tu jo sóc etern

En tu jo veig un somni fet de carn i os.
En tu jo veig la vida fent-me un clic amb
l´ullet.
En tu jo veig un argument tan sòlid com el plom,
no puc entendre el món sense tu.

Català

En tu jo veig un llarg camí,
un cable que entra i surt de mi.
Enllà de cels i inferns, en tu jo sóc etern.

En tu jo torno a veure l´avi que caigué;
la seva veu m´arriba des del verd dels teus ullets.
En tu jo recupero el nen que tots portem al cor,
el meu passat es mor sense tu.

En tu jo veig ara i aquí
allò que algú va veure en mi.
Enllà de cels i inferns, en tu jo sóc etern.

Estrany ser tan feliç sense saber a qui he d´agrair
que pugui haver-hi un món on tu siguis amb mi.

Camino vers la meva fi
però es queda aquí un trosset de mi.
Enllà de cels i inferns en tu jo sóc etern.

EN TU JO SÓC ETERN (CRISTIAN G. MONTENEGRO)

EN TU JO SÓC ETERN (CRISTIAN G. MONTENEGRO)

En tu jo veig un somni fet de carn i os.
En tu jo veig la vida fent-me un clic amb l´ullet.
En tu jo veig un argument tan sòlid com el plom,
no puc entendre el món sense tu.
En tu jo veig un llarg camí,
un cable que entra i surt de mi.
ENLLÀ DE CELS I INFERNS, EN TU JO SCÓC ETERN.
En tu jo torno a veure l´avi que caigué;
la seva veu m´arriba des del verd dels teus ullets.
En tu jo recupero el nen que tots portem al cor,
el meu passat es mor sense tu.
En tu jo veig ara i aquí
allò que algú va veure en mi.
ENLLÀ DE CELS I INFERNS, EN TU JO SCÓC ETERN.
Camino vers la meva fi
però es queda aquí un trosset de mi.
ENLLÀ DE CELS I INFERNS, EN TU JO SCÓC ETERN.

Català

Ens veurem aviat

LAX´N´BUSTO
================

ENS VEUREM AVIAT        -L´N´B a l´auditori-

---------------------------------------------------

- INTRO:   Sol   Mim  Do  Re    (x2)

- (1)
Sol	             Mim    Do	       Re
Les històries del passat no et van importar
Sol               Mim    Do    Re
la decisió era trobar com escapar.
Sol             Mim       Do       Re
Un amic que va marxar què t´importa ja
Sol              Mim              Do        Re
Víctima del teu propi passat que et va capficar.

-(2)
Re              Do              Re
Tan sols queda el record, la cançó
        Sol          D/F#         Mim
que vam fer tots dos sols vora el foc
      Do            Re
en un bosc i amb el cel
        Sol         D/F#    Mim
fent de sostre de l´habitació
           Do          Re
tu has marxat, pero jo sé
(silenci)              Sol

Català
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 que ens veurem ben aviat.

- INTRO (x2)

- (1)
Poc bagatge et vas endur per anar tant lluny
moltes coses vas deixar, pero no et va importar.
Les paraules corren pels carrers i ningú sap què és cert
però nosaltres sóm conscients que et tindrem present.

-(2)
Tan sols queda el record, la cançó
que vam fer tots dos sols vora el foc
en un bosc i amb el cel
 fent de sostre de l´habitació
tu has marxat, pero jo sé
que ens veurem ben aviat

- (3)
Sol          Mim        Do                    Re
ens veurem, ens veurem, ens veurem... oooh, ja ens veurem ben aviat
ens veurem, ens veurem, ens veurem... ja ens veurem ben aviat
ens veurem, ens veurem, ens veurem... ja ens veurem ben aviat
ens veurem, ens veurem, ens veurem...

trancrita per Jordi T. Montañez

Ens veurem ben aviat

Les histories del passat no et van importar
la decisió era trobar com escapar
un amic que va marxar que t´importa ja...
victima del teu propi passat que et va capficar...

Tan sols queda el record
la canço que vam fer tots dos sols vora el foc
en un bosc, i amb el cel fent de sostre de l´habitació
tu has marxat, però jo se que ens veurem ben aviat!

Poc bagatge et vas endur per anar tant lluny
moltes coses vas deixar, pero no et va importar.
Les paraules corren pels carrers i ningú sap què és cert
però nosaltres sóm conscients que et tindrem present.

Tan sols queda el record
la canço que vam fer tots dos sols vora el foc
en un bosc, i amb el cel fent de sostre de l´habitació
tu has marxat, però jo se que ens veurem ben aviat!

a veure si s vritt kns veiem..eeeh? :P

buli_ska@hotmail.com [www.bulinga.tk]
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És el que hi ha

És veritat que el sol s´ofega
i també és cert que tu no ets jo.
Mira les aus, volen amb presses,
l´horitzó és vermell i fosc.
Mira el rellotge que discret es mou
igual que es fon el teu cigar,
tira´t enrera i imagina
com passa el temps pel teu costat.
Observa l´aire, no es pot veure,
tampoc sentir el soroll del gat,
¿per què la terra dóna voltes
i l´home es pot suggestionar?
Jo vull respondre´t les preguntes
però no em senyalis, que em vegi tothom,
els teus dubte mai seran per mi
un pati on respiri el món.
És el que hi ha !!!

Català

(solo)
¿És que tu pots encendre l´aigua
i aixecar morts de terra?, o ¿és que pots
viure en pau sempre que vulguis
i parlar sense saber el que dius,
diferenciar entre el bé i el mal,
obrir una porta sense clau,
comunicar-te amb un insecte o un peix,
llegir un llibre tot en blanc?
¿És que és la droga un ésser bell?
o ¿és que la música està viva?;
Tu veus que el món s´està acabant,
però no hi pots fer res i segueixes caminant.
¿Per què existeix l´enveja i l´orgull?,
¿no és igual l´un que l´altre?,
saps que l´home té el seu propi instint,
té la ràbia que li surt de dins.
No vull pensar !!! en el que fan
ni en el què deixen de fer.
Serà millor que oblidis el sistema
i viu com ho tinguis tu pel davant.
Recorda la ignorància de l´estrany,
no pensis per què això i per què jo,
crida quan vulguis i canta
quan creguis que pots cantar, uoh - oh.
Vas de punt?... o què!!! Discografia Lax’N’Busto

És per tu

es per tu que em sento fort
es per tu, que m´has triat tal com soc
que he apres que,en el fons la tendresa es la gran fortalesa
m´has ensenyat que no hi ha millors raons que les del cor.
es per tu, que has arribat
al moment precis, ni massa aviat ni massa tard
quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa
 la meva llar es alla on tu hi deixes l´equipatge
 sense tu es que estic perdut....
 es per tu que la lluita te sentit l´amor es la força
 que ha triat esser el meu desti
 obres camins que nomes cal seguir
 per trobar-me
 a mi mateix
 i sentir que em dones coses que no em dona ningu mes.
 es per tot i per no res
 per voler estar aqui i per ser tal com ets
 que li robo uns acords a la pols, el temps i la guitarra
 una canço,una petita flor per regalar-te
 enimg d´un mon que es boig,sense control.
 i en un mon dels diners
 de l´enveja i el poder
 ets l´amor i la força que m´empeny cap a un nou desti
 no vull tenir,tant sols vull sentir tot alo que em pots donar
 se que el temps no esborrara el que es bo i es de veritat.

Català

És per tu

És per tu que em sento fort,
és per tu, que m´has triat tal com sóc,
que he après que, en el fons la tendresa es la gran fortalesa,
m´has ensenyat que no hi ha millors raons que les del cor.

És per tu, que has arribat
al moment precís, ni massa aviat ni massa tard,
Quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa
la meva llar es allà on tu hi deixes l´equipatge,
sense tu és que estic perdut...

És per tu, que la lluita té sentit, l´amor és la força
que ha triat ésser el meu destí.
Obres camins que només cal seguir
per trobar-me a mi mateix
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i sentir que em dones coses que no em dona ningú més.

És per tot i per no res,
per voler estar aquí i per ser tal com ets
que li robo uns acords a la pols, al temps i la guitarra,
una cançó, una petita flor per regalar-te
enmig d´un món que és boig, sense control.

És per tu, que la lluita té sentit, l´amor és la força
que ha triat ésser el meu destí.
Obres camins que només cal seguir
per trobar-me a mi mateix
i sentir que em dones coses que no em dona ningú més.

I en un mòn dels diners, de l´enveja i del poder
ets l´amor i la força que m´empeny cap a un nou destí.
No vull tenir, tan sols vull sentir tot allò que em pots donar
sé que el temps no esborrarà el que és bo i és de veritat.

És per tu, que la lluita té sentit, l´amor és la força
que ha triat ésser el meu destí.
Obres camins que només cal seguir
per trobar-me a mi mateix
i sentir que em dones coses que no em dona ningú més.

I en un mòn tan escerp ple de boigos al poder
ets l´amor i la força que m´empeny cap a un nou destí.
No vull tenir, tan sols vull sentir
sé que el temps no esborrarà el que és bo i és de veritat.

És per tu

És per tu que em sento fort
És per tu, que m´has triat tal com sóc...
que he après que en el fons la tendresa és la gran fortalesa..
M´has ensenyat que no hi ha millors raons que les del cor...
És per tu, que has arribat
al moment precís, ni massa aviat ni massa tard
quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa
la meva llar és allà on tu hi deixes l´equipatge
sense tu es que estic perdut...
És per tu que la lluita te sentit l´amor és la força que ha triat ésser el meu desti..
Obres camins que nomes cal seguir
per trobar-me a mi mateix
i sentir que em dones coses que no em dona ningú més.
És per tot i per no res
per voler estar aquí i per ser tal com ets..
que li robo uns acords a la pols, el temps i la guitarra
una canço,una petita flor per regalar-te
enimg d´un món que és boig,sense control.
I en un món dels diners
de l´enveja i el poder
ets l´amor i la força que m´empeny cap a un nou destí
No vull tenir,tant sols vull sentir tot allò que em pots donar
se que el temps no esborrara el que és bo i és de veritat.

<<..tStiMuU taNt..>>
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És per tu...

És per tu que em sento fort
És per tu, que m´has triat tal com sóc...
que he après que en el fons la tendresa és la gran fortalesa..
M´has ensenyat que no hi ha millors raons que les del cor...
És per tu, que has arribat
al moment precís, ni massa aviat ni massa tard
quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa
la meva llar és allà on tu hi deixes l´equipatge
sense tu es que estic perdut...
És per tu que la lluita te sentit l´amor és la força que ha triat
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ésser el meu desti..
Obres camins que nomes cal seguir
per trobar-me a mi mateix
i sentir que em dones coses que no em dona ningú més.
És per tot i per no res
per voler estar aquí i per ser tal com ets..
que li robo uns acords a la pols, el temps i la guitarra
una canço,una petita flor per regalar-te
enimg d´un món que és boig,sense control.
I en un món dels diners
de l´enveja i el poder
ets l´amor i la força que m´empeny cap a un nou destí
No vull tenir,tant sols vull sentir tot allò que em pots donar
se que el temps no esborrara el que és bo i és de veritat.

tstm...

Faran de tu un heroi

Va arribar un dia de bon matí,
va dir el seu nom mirant a terra.
Ningú no el va tornar a sentir,
excepte en somnis quan parlava a crits.
Mai va queixar-se de la instrucció
i en els permisos no marxava pas.
Els ´mandos´ molt aviat s´hi van fixar
té bona planta i pot ser exemplar.

Li deien: "Ei, noi, farem de tu un heroi,
           si tots fossin així s´adonaria el món.
           No cal sentir el que et diu el cor,
           tan sols has d´obeir que el demés ja ho faig jo".

En el quarter més d´un se´n reia d´ell,
no rebia cartes, no deia mai res.
Amb aquells ulls perduts a l´horitzó
semblava com si hagués nascut a un altre món.
Va haver-hi un que es va intentar acostar
i ell va girar-li el cap,
va dir-li "Tu t´has d´acostumar,
amb el temps ja ho acceptaràs".

Va dir-li: "Ei, noi, faran de tu un heroi
            no volen pas saber que hi portes dins el cor.
            Només volen el teu valor,
            què importen els teus somnis, ni la teva opinió,
            quan arribes aquí la llibertat és il·lusió".

(solo)

Un dia de guardia va sentir-se sol,
vull tornar a casa, vull estar tranquil.
Va agafar el ´Cetme´ i va llepar el canó,
va fer un suspir i va cridar molt fort.
El metge al veure´l va vomitar,
i algun soldat va arribar a plorar
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Faran de tu un heroi

FARÀN DE TU UN HEROI

Va arribar un dia de bon matí,
va dir el seu nom mirant a terra.
Ningú no el va tornar a sentir,
excepte en somnis quan parlava a crits.
Mai va queixar-se de la instrucció
i en els permisos no marxava pas.
Els ´mandos´ molt aviat s´hi van fixar
té bona planta i pot ser exemplar.

Li deien: "Ei, noi, farem de tu un heroi,
si tots fossin així s´adonaria el món.
No cal sentir el que et diu el cor,
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Pàgina 1085 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Lax'n'busto

tan sols has d´obeir que el demés ja ho faig jo".

En el quarter més d´un se´n reia d´ell,
no rebia cartes, no deia pas res.
Amb aquells ulls perduts a l´horitzó
semblava com si hagués nascut a un altre món.
Va haver-hi un que es va intentar acostar
i ell va girar-li el cap,
va dir-li "Tu t´has d´acostumar,
amb el temps ja ho acceptaràs".

Va dir-li: "Ei, noi, faran de tu un heroi
no volen pas saber que hi portes dins el cor.
Només volen el teu valor,
què importen els teus somnis, ni la teva opinió,
quan arribes aquí la llibertat és il·lusió".

(solo)

Un dia de guardia va sentir-se sol,
vull tornar a casa, vull estar tranquil.
Va agafar el ´Cetme´ i va llepar el canó,
va fer un suspir i va cridar molt fort.
El metge al veure´l va vomitar,
i algun soldat va arribar a plorar

Fes un glop

Ha arribat el gran moment
se que tinc l´ajut del cel i dels estels
ara em ve la tremolor
i ja no puc controlar el meu cos.
Fes un glop! I tindràs el valor.
Fes un glop! Que li arribaras al cor.
Fes un glop! Sé que et donarà sort!
Fes un glop! Que no és pas la teva mort.
La veig saltant i ballant,
els seus ulls em clava cada segon
i passa pel meu davan,
la veueta diu ara o mai.
Fes un glop! I tindràs el valor.
Fes un glop! Que li arribaras al cor.
Fes un glop! Sé que et donarà sort!
Fes un glop! Que no és pas la teva mort.
M´hauria dut cap al bar,
i prenc la decisió
darrere la copeta vindrà la meva actuació.
El Whisky s´ha acabat,
la veig allà ballant
comença la moguda,
a veure si hi ha sort.
Fes un glop! I tindràs el valor.
Fes un glop! Que li arribaras al cor.
Fes un glop! Sé que et donarà sort!
Fes un glop! Que no és pas la teva mort.

Fes un glop! I tindràs el valor.
Fes un glop! Que li arribaras al cor.
Fes un glop! Sé que et donarà sort!
Fes un glop! Que no és pas la teva mort.
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Fish in the water

I like to eat the fish in the water.
You know my darling,
you'll never walk alone.
No pots tocar-me
sense portar guants de gom.
I el meu consol és el mateix,

Català

que sigui aquesta nit, que passi.

Matant les hores, quiet,
t'esperaré en el bar;
ni un dia més en un forat.
I quan acabis de portar-te malament
atracant bancs, tots ben contents.

Avui podríem quedar-nos a l'ombra,
de panxa enlaire
pensant en l'univers.
Fregiré sonsos i que vingui tot el poble.
Que ningú no es senti malament
si passen plàcides les hores.

Passant l'estona...

Friscu

Ja fa temps del que ara us dic
però encara us pot interessar
és el que a mi em va passar
tampoc és d´estranyar.

Feia temps que no sortia
i anyorava un bon ´Jim Beam´
sabia que festa n´hi hauria
i no m´ho vaig pensar.

Pero un mal dia, perquè plovia
i tothom a casa es va tancar
jo no volia anar a dormir
i vaig veure que tot sol m´ho havia de fer.

Si és que haig de passar-m´ho bé
´Algo´ hauré de fer
i si no hi ha ningú al carrer
de copes aniré.

Si es que haig de passar-m´ho bé
´Algo´ hauré de fer
i si no hi ha ningú al carrer
de copes aniré.

A un bar de festa vaig anar
però estava tancat
llavors vaig veure que al costat
havian obert un Pub.

Un Jim amb gel vaig demanar
i un rera l´altre vaig tastar
fins que vaig veure al meu costat
un cul preciós sentat.

Llavors el Bourbon em va pujar
i em vaig començar a inortar
se´m presentava una bona nit
si despres de tot podia ´pillar´

Si és que haig de passar-m´ho bé
la mà al cul li posaré
i si tinc un pèl de sort
encara ´mullaré´

Si és que haig de passar-m´ho bé
la mà al cul li posaré
i si tinc un pèl de sort
encara ´mullaré´

Així en vaig deixar portar
i la mà al cul li vaig posar
i mentre s´estava girant
jo m´ho anava pensant

La seva cara em vaig mirar
i l´alà d´anís li vaig notar
llavors em vaig arrepentir
d´haver decidit sortir.
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Allò era un ´tio´ i sense afaitar
i aquell monyes amb mi es va quedar
em va dir: "hola, me llamo Francisco!"
i jo d´un glop el Jim vaig acabar.
(Fil du fricks e du frikis tu fire
hehel-ví fil in the night!)

Un cop als ´ous´ li vaig clavar
no va parar de vomitar
per un cop que em decidia a sortir!

I és que em va decepcionar tant que
no sé el que em va passar.

Si és que haig de passar-m´ho bé
abans m´ho pensaré
i si no hi ha ningu al carrer
a casa em tancaré.

Si es que haig de passar-m´ho bé
abans m´ho pensaré
si no hi ha ningú al carrer
en casa em tancaré.

Si es que haig de passar-m´ho bé
abans m´ho pensaré
i si no hi ha ningú al carrer
en casa em tancaré.

Si es que haig de passar-m´ho be
abans m´ho pensare
si no hi ha ningu al carrer
de putes aniré.

Fum

Fum, ingràvid volum, colom dispers.
Fum, grisor sense pes, estel malmès.
Espai que és sols inspiració
Per poetes de ciència ficció.
Aquell tros de món on no hi ets tu és

Fum, allunya’t de mi, no vull el teu mal perfum,
Fragància de mort, cel sense sort.
Encara que sembli mentir
I als mapes no ho marquin això,
Aquell tros de món on no hi ets tu és fum.

Ets tu l’únic cos, l’únic so que vull sentir
Quan pari el temps
I un món negre em tanqui els ulls
I una suau brisa em converteixi en

Fum, ingràvid volum, colom dispers.
Fum, grisor sense pes, estel malmès.
Espai que és sols inspiració
Per poetes de ciència ficció.
Aquell tros de món on no hi ets tu és fum.
Qui ho vulgui ja ho pot contradir,
Que ningú pot sentir-ho per mi.
Aquell tros de món on no hi ets tu és fum.

leta
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Galdurik (Perdut)

Bizitza behatzean harriturik
Bila_nintzen sinfonia aurkitua
Hegaz eta dardaraz, bila ta aurki
pentsa ta ez-pentsa, galdua naiz.

Gal- Gal- Galdurik

Bizi zatitxoetan aurkitu zaitut
Hainbeste pentsamenduk bat ta topo egin
Hainbeste existentzia, hainbeste presentzia
Hainbeste hutsune ta ausentzia ta hor zaude.

Gal- Gal- Galdurik

Ez dut gogoan usain hura,
Ez da ageri momentu hura,
non sinbiosi hartan zu ni zinan.
Gezur iruditua, ilusio goxoa, igo ta hegan egin .

Euskera

Gris

Estis destrossat,
no em puc aixecar.
Què faig?
Refer-se és tan dur...
M'arrossegaré en aquest sobre temporal.

Ara esti sol, veien la gent passant pel carrer.
Ara potser ja no podré tornar a ser jo mateix.

Tenia la clau
per parar aquest mal,
però no vaig saber renunciar.
Un moment feliç
i alhora inconscient em va poder cegar.

Ja no puc més, m'estic cansant d'aquest joc.
Tot és tan gris, he de trencar, trencar amb tot això.

Mirant el cel, n'he vist millors, dies abans.
No sé per què, però avui és millor no despertar-se.

Reclòs en mi, mil pensaments em volten pel cap.
Gris com el cel, em sento sol, caiguda sense fons.

Mirant el cel...

Esti destrossat,
no em puc aixecar.
Què faig?
Refer-se és tan dur...
M'arrosesegaré en aquest sobre temporal.
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han trucat

Han trucat, corro de pressa,
ho he somniat, no ens has deixat
trec el cap per la finestra
fa molt temps que no apareixes.

No recordava el que és passar
que algú que vols el veus marxar
i ara veig clar el significat
d´aquest temps al teu costat.

però no ets tu, i això em molesa,
no se com sortir d´aquesta
i em sento en un cercle tancat.

es com si de sobte tot
em fes por i no vull sortir al carrer

Català
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em fa por la sensació
de que ja no puc veure´t mai més.

I aquell cel que tan me´l mirava
s´ha fet gran i l´he deixat
és com si tot que tan clar ho veia
es fés fosc i ho veies borrós.

Més que afligit i adolorit,
més que amargat i atabalat,
més que enrabiat i enfonsat
així em sento quan penso en tu!
voldria dir-te que
Sí!! sempre estaras amb mi,
sempre estaras aquí,
et portaré sempre amb mi
I quan estigui sol,
tu sempre estaras amb mi.

Potser ara el millor és oblidar
i recordar el bé que ens ho vam passar
però això és dur, la gent en parla
i fa més gran el buit que tu has deixat.

Amb el temps oblidaré
però a tu dins sempre et portaré
i on em porti el meu destí
tu sempre amb mi faras camí.

Quan ho vas fer em vas putejar,
mai ho he entès, mai ho he vist clar,
em seno en un cercle tancat
i sé que mai sabré la veritat.

No recordava el que és passar
que algu que vols el veus marxar
i ara veig clar el significat
d´aquest temps al teu costat.
Voldria dir-te que...
Si!! sempre estaràs amb mi

Han trucat

Han trucat, corro de pressa,
ho he somniat, no ens has deixat
trec el cap per la finestra...
fa molt temps que no apareixes.

No recordava el que és passar
que algú que vols el veus marxar
i ara veig clar el significat
d´aquest temps al teu costat.

però no ets tu, i això em molesta,
no se com sortir d´aquesta
i em sento en un cercle tancat.

es com si de sobte tot
em fes por i no vull sortir al carrer
em fa por la sensació
de que ja no puc veure´t mai més.

I aquell cel que tan me´l mirava
s´ha fet gran i l´he deixat
és com si tot que tan clar ho veia
es fés fosc i ho veies borrós.

Més que afligit i adolorit,
més que amargat i atabalat,
més que enrabiat i enfonsat
així em sento quan penso en tu!
voldria dir-te que
Sí..!! sempre estaras amb mi,
sempre estaras aquí,
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et portaré sempre amb mi..
I quan estigui sol,
tu sempre estaras amb mi.

Potser ara el millor és oblidar
i recordar el bé que ens ho vam passar
però això és dur, la gent en parla
i fa més gran el buit que tu has deixat.

Amb el temps oblidaré
però a tu dins sempre et portaré
i on em porti el meu destí
tu sempre amb mi faras camí.

Quan ho vas fer em vas putejar,
mai ho he entès, mai ho he vist clar,
em sento en un cercle tancat
i sé que mai sabré la veritat.

No recordava el que és passar
que algú que vols el veus marxar
i ara veig clar el significat
d´aquest temps al teu costat.
Voldria dir-te que...
Si...! sempre estaràs amb mi..

                     pel Marc..

Han trucat

Han trucat corro de pressa
ho he somiat, no ens has deixat
trec el cap per la finestra
fa molt temps que no apareixes.
No recordava el que és passar
que algú que vols el veus marxar
i ara veig clar el significat
d´aquest temps al teu costat.
Però no ets tu i això em molesta
no se com sortir d´aquesta
i em sento en un cercle tancat.
Es com si de sobte tot em fes por
i no vull sortir al carrer
em fa por la sensació
de que ja no puc veure´t mai més.
I aquell cel que tan me´l mirava
s´ha fet gran i l´he deixat.
Com si tot de tan clar ho veia,
es fes fosc i ho veies borrós.
Més que afligit i adolorit
més que amargat i atabalat
més que enrabiat i enfonsat
així em sento quan penso en tu.
Podria dir-te que...
Sí!! Sempre estaràs amb mi,
sempre estaràs aquí,
et portaré sempre amb mi
i quan estiguis sol...
tu sempre estaràs amb mi.
Potser ara el millor és oblidar
i recordar el bé que ens ho vam passar
però això es dur la gent en parla
i fa més gran el buit que tu has deixat.
Amb el temps oblidaré
però a dins sempre et portaré
i on em porti el meu destí
tu sempre amb mi faràs camí.
Quan ho vas fer em vas putejar
mai ho he entès, mai ho he vist clar
em sento amb un cercle tancat
i se que mai sabré la veritat.
No recordava el que és passar
que algú que vols el veus marxar
i ara veig clar el significat
d´aquest temps al teu costat.
Podria dir-te que...
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Sí!! Sempre estaràs amb mi,
sempre estaràs aquí,
et portaré sempre amb mi
i quan estiguis sol...
tu sempre estaràs amb mi.
                                 Va per tu...

Va per tu...

Han trucat

Han trucat, corro de pressa,
ho he somniat, no ens has deixat
trec el cap per la finestra...
fa molt temps que no apareixes.

No recordava el que és passar
que algú que vols el veus marxar
i ara veig clar el significat
d´aquest temps al teu costat.

però no ets tu, i això em molesta,
no se com sortir d´aquesta
i em sento en un cercle tancat.

es com si de sobte tot
em fes por i no vull sortir al carrer
em fa por la sensació
de que ja no puc veure´t mai més.

I aquell cel que tan me´l mirava
s´ha fet gran i l´he deixat
és com si tot que tan clar ho veia
es fés fosc i ho veies borrós.

Més que afligit i adolorit,
més que amargat i atabalat,
més que enrabiat i enfonsat
així em sento quan penso en tu!
voldria dir-te que
Sí..!! sempre estaras amb mi,
sempre estaras aquí,
et portaré sempre amb mi..
I quan estigui sol,
tu sempre estaras amb mi.

Potser ara el millor és oblidar
i recordar el bé que ens ho vam passar
però això és dur, la gent en parla
i fa més gran el buit que tu has deixat.

Amb el temps oblidaré
però a tu dins sempre et portaré
i on em porti el meu destí
tu sempre amb mi faras camí.

Quan ho vas fer em vas putejar,
mai ho he entès, mai ho he vist clar,
em sento en un cercle tancat
i sé que mai sabré la veritat.

No recordava el que és passar
que algú que vols el veus marxar
i ara veig clar el significat
d´aquest temps al teu costat.
Voldria dir-te que...
Si...! sempre estaràs amb mi..

         ...EdGaR...TK^^
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HE SOMIAT (SALVA RACERO)

HE SOMIAT (SALVA RACERO)

M´he vist somiant,
m´he vist lluitant
per un món en llibertat.
M´he vist somiant,
m´he vist lluitant,
ple de força pel demà.
Seguim un nou camí,
unim les nostres mans.
Deixem-nos portar
com les ones del mar.
Mirem el que hem desfet!
Provem-ho d´arreglar.
Fem un món millor
pels que vindràn.

TU POTS SI VOLS
CANVIAR TOT AIXÒ.
FEM-HO ARA.

No forcem el demà,
el que ha de ser serà.
Ningú no és Deu,
el cel no et vindrà a ajudar.
Però aquí no hi estàs sol
em tens bastant a prop.
És més senzill
obrir el nostre cor.

TU POTS SI VOLS
CANVIAR TOT AIXÒ.
FEM-HO ARA.

Ara vius, tots junts,
ara vius i aquí
podrem parar el món,
podem fer-ho molt millor:
un món en llibertat.
Ara vius, tots junts,
ara vius i aquí
podrem somiar,
lluitar més que mai.
Un món en llibertat.

Català

Hey! Hey!  Mai! Mai!

Hey! Hey! Mai! Mai!
El rock&roll no morirà,
davant teu s´amaga el que mai veuràs
Hey! Hey! Mai! Mai!

Hey! Hey! Mai! Mai!
Menges merda cent cops l´any!
Tu tant sols somiaves
i ara és la realitat!
Hey! Hey! Mai! Mai!

Mai! Mai! Hey! Hey!
Que fàcil parlar qun tu no fas res
Tant sols somiava
i ara és la realitat!
Mai! Mai! Hey! Hey!

Hey! Hey! Mai! Mai!
El rock&roll no morirà
davant teu s´amaga el que mai veuras
Hey! Hey! Mai! Mai!

El rei ha marxat, pero els grans no moren
potser aquesta és la història d´en Jhonny Rotten

Molt millor cremar-se,
que no haver-hi arribat

Català
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el rei ha marxat però els grans no moren

Igandeko blusa

Plazak eguz_ki bainu bat gehio dakar
Atzo banpiru banintz, zergaitik ezin lo e(g)in?
Korreos itxita, eguna hasia da ta bazkalduta

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil e(g)ingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Ez dut e(g)ingo ezerrez, nahi ez ta ezin ez.
Atsedenean neuronak barteko dantza ostean.
Geldi gaixo lez
galtzerdiak begiratzen urdin kolorezkoak.

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil e(g)ingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Ta zu ere jelatinazkoa izango zarenez,
goilaraz jango zaitut.
Ta nahi baduzu mozkor bat jan dezakezu,
igande pasan dabilena, ohhh igande...

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil e(g)ingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Iluntzean
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil eingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Euskera

Igandeko blusa

Plazak eguzki bainu bat gehio dakar
Atzo banpiru banintz, zergaitik ezin lo egin?
Korreos itxita, eguna hasia da ta bazkalduta

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil egingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Ez dut egingo ezerrez, nahi ez ta ezin ez.
Atsedenean neuronak barteko dantza ostean.
Geldi gaixo lez
galtzerdiak begiratzen urdin kolorezkoak.

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil egingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Ta zu ere jelatinazkoa izango zarenez,
goilaraz jango zaitut.
Ta nahi baduzu mozkor bat jan dezakezu,
igande pasan dabilena, ohhh igande...

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil egingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Euskera

Iluntzean
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil eingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Igandeko blusa (Blues del diumenge)

Plazak eguzki bainu bat gehio dakar
Atzo banpiru banintz, zergaitik ezin lo egin?
Korreos itxita, eguna hasia da ta bazkalduta

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil egingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Ez dut egingo ezerrez, nahi ez ta ezin ez.
Atsedenean neuronak barteko dantza ostean.
Geldi gaixo lez
galtzerdiak begiratzen urdin kolorezkoak.

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil egingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Ta zu ere jelatinazkoa izango zarenez,
goilaraz jango zaitut.
Ta nahi baduzu mozkor bat jan dezakezu,
igande pasan dabilena, ohhh igande...

Nahi ez iluntzea
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil egingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Iluntzean
bihotzak igandeko blusa abestean.
Hil eingo naiz, laranjaz kalea.
Arnasten zure bularrean.

Euskera

Incomunicació

Freaks i més freaks, per més tombs que hi donis
No es pot viure aquí, això és tot ple de dimonis.
A sota de les pedres creixen com bolets,
Crien com rates, sempre n’hi ha més.
Poses la primera, la tres o la sisena,
Pels motius que sigui, totes foten pena.
Si ja n’estàs fart d’aquesta situació,
Jo tinc el teu remei, tinc la solució:

Por encima del viento, por encima del mar,
Encima del fuego y de todo, tu eres mucho más importante.
Por encima del viento, por encima del mar,
Por encima del fuego y de todo,
Tu sabes que estás por encima de este mundo.

Vine aquí i explica’ns les teves misèries,
Vine aquí i ensenya’ns fins on t’arrossegues.
Tothom tindrà els seus quinze minuts de glòria
Encara que comporti omplir el mon amb escòria.

Una cosa sí, no la perdo de vista,
Heu fet realitat un somni d’alquimista.
Encara que un pèl tard, teniu el gran tresor:
La pedra que converteix la merda en or.

Incomunica’t…

Català
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leta

Incomunicació

Freaks i més freaks, per més tombs que hi donis
no es pot viure aquí, ai`xò és tot ple de dimonis.
A sota de les pedres, creixen com bolets,
crien com rates, sempre n´hi ha més.
Poses la primera, la tres o la sisena,
pel motius que sigui, totes foten pena.
Si ja n´estàs fart d´aquesta situació,
jo tinc el teu remei, tinc la solució.

Incomunica´t, posa´t la bena, tapa´t els ulls i tapa´t les orelles.
Incomunica´t, fes-te aquest gran favor.
Incomunicació, talla el fil connector,
perquè fa falta ser cec i sord
per aguantar aquest horror.

Vine aquí i explica´ns les teves misèries,
vine aquí i ensenya´ns fins on t´arrossegues.
Tothom tindrà els seus quinze minuts de glòria
encara que comporti omplir el món amb escòria.

Una cosa sí, no la perdo de vista,
heu fet realitat un somni d´alquimista.
Encara que un pèll tard, teniu el gran tresor:
la pedra que converteix la merda en or.

Incomunica´t, posa´t la bena, tapa´t els ulls i tapa´t les orelles.
Incomunica´t, fes-te aquest gran favor.
Incomunicació, talla el fil connector,
perquè fa falta ser cec i sord
o aficionat al terror.

Català

Incomunicació

Freaks i més freaks, per més tombs que hi donis
no es pot viure aquí, això és tot ple de dimonis.
A sota de les pedres creixen com bolets,
crien com rates, sempre n’hi ha més.
Poses la primera, la tres o la sisena,
pels motius que sigui, totes foten pena.
Si ja n’estàs fart d’aquesta situació,
Jo tinc el teu remei, tinc la solució:

Incomunica’t, posa’t la bena, tapa’t els ulls i tapa’t les orelles.
Incomunica’t, fes-te aquest gran favor.
Incomunicació, talla el fil connector,
perquè fa falta ser cec i sord
per aguantar aquest horror.

Vine aquí i explica’ns les teves misèries,
vine aquí i ensenya’ns fins on t’arrossegues.
Tothom tindrà els seus quinze minuts de glòria
encara que comporti omplir el món amb escòria.

Una cosa sí, no la perdo de vista,
heu fet realitat un somni d’alquimista.
Encara que un pèl tard, teniu el gran tresor:
la pedra que converteix la merda en or.

Incomunica’t, posa’t la bena, tapa’t els ulls i tapa’t les orelles.
Incomunica’t, fes-te aquest gran favor.
Incomunicació, talla el fil connector,
perquè fa falta ser cec i sord
o aficionat al terror.

Català

Inevitable relació

Marxaria a un altre món. Sé que n´hi han més però tots estan sota aquet cel. Inevitable
relació, del primer a l´últim estel
Si mors tu,mort jo també.
perquè jo formo part de tu i tu de mi si mor
algu també ho fas tu, inevitable relació
Però si ets home sense cor d´això tu no en faràs mai cas continuaràs el teu present en el
pasat.
i haurà un dia què els teus ulls veuran que per fer els somnis relitat primer s´ha de
despertar.
No és més cec el que no hi veu, no ho és menys el que creu què aixó ho arreglen déus
vinguts de tot arreu, ja veus, inevitable reacció.
La natura apreta fort, els fils subtils que ho lliguen tot, no hi ha consol, no hi ha remei per
ser menys vell, inevitable relació.
De vegades em fa por, em fa por pensar que el lloc on jo vull viure no s´assembla en res a
aquest.
Marxaria a un altre món. Sé que n´hi han més però tots estan aquest cel.Inevitable relació.

Català

INSTANT FUGAÇ

Sempre has de pensar
Abans destirar d´un calaix;
endreçar el més petit racó
pot fer tremolar el teu món.

Allà on has guardat
aquesll trosset del teu passat.
Que sobreviu vencent el temps,
un dimoni surt corrents.

Al retrat sóc un soldat
que s´ha oblidat de quin cantó ve el foc;
m´hauries d´haver apretat un pèl més fort,
doncs l´instant és fugaç...

I mai no tornarà,
el teu somrís va ser un avís
que mai no tornarà,
aquell instant precís.

Aquell tan feliç,
deixant-se dur pels fills del temps,
va ser expulsat del paradís
sense proves consistents.

Sap que no és bo congelar
sentiments i sensacions,
doncs ells sols viuen donant tombs
i res no els pot fer aturar.

Jo sóc com el prat que viu penat,
sempre penjat de cap per avall,
al teu coll vull aferrar
però només sóc un instant fugaç...

Que mai no tornarà,
el teu somrís va ser un avís
que mai no tornarà,
el teu somrís va ser un avís
el teu somrís no tornarà.

Jo sóc com el rat, que viu penat,
sempre penjat de cap per avall;
obre els ulls i estrenyem fort,
que només sóc, un instant fugaç...

Que mai no tornarà,
el teu somrís va ser un avís
que mai no tornarà,
el teu somrís va ser un avís
que no puc oblidar,
per més que ho vull, no sóc qui escull
i mai no tornarà, el teu somrís
va ser un avís, el teu somrís no tornarà.

Català
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Intuïció

Neix una escletxa a la teva persiana,
el sol esgavella un somni de fades.
Demanes cinc minuts al teu despertador.

Et rentes la cara, repasses les celles,
les dents et raspalles, el teu cos disfresses;
perfum Jean Paul Gaultier i surts fora al carrer.

T'asseus en un bar i demanes el de sempre
cafè i un croissant amb regust amargant.

El cim és alt, prova a obrir les ales;
alça el vol i creu en qui ets tu,
i en la teva intuïció.

Prem el puny i posa la directa,
a dins teu hi ha la resposta.
Lluita, lluita amb força.

T'obres el pas, camí de la feina
on saps que t'esperen les cares de sempre;
abans no obrin el bec, ja saps el que et diran.

I tornes a casa amb les piles cremades
haurà d'esperar-se tot el que t'agrada,
dia rere dia, una espiral sense sortida.

Pren la direcció de la teva intuïció.
Res no és tan bonic, com fer teu el desig.

El cim és alt...

Està sonant, el sents a dins:
"Fes el teu desig, fes el teu desig."
El sents cridar, el tens a dins
vés deixa'l sortir, vés deixa'l sortir.
Fes el teu desig, segueix el teu instint.

El cim és alt...

Català

Isaac

Ja fa temps que ningú et troba
al lloc on sempre vas habitar
però a la cambra encara volen
milions de lleis a mig inventar

Al voltant del teu cervell, la vida gravita
i tot cos obeeix la llei, la llei infinita

Que lluny som dels temps feliços
d´aquells dies d´escaire i compàs
tot era nou per nosaltres
era un descobriment a cada pas

Isaac, Isaac
has tingut el teu temple, però no per sempre

Avui t´ha crescut la barba
el teu cabell s´ha tenyit de blanc
t´has lliurat a la vagància
tu ja no ets l´arquitecte d´antany

Sota el teu desert d´esguard la vida gravita
tot compleix igual que ahir la llei infinita

veient-te com et veig ara
qualsevol dirà que ets francmaçó
el que és a mi no m´enganyes
els teus fills hem après la lliçó

Català

Isaac, Isaac
has tingut el teu temple, però no per sempre

Avui l´home s´ha fet Déu
i ningú no ho podria fer millor que ell
però hi ha folls que hi donen tombs
busquen sota les pedres,
criden el teu nom

Isaac, Isaac...

Jo vull pau

Sol Do
Potser no és amor, el que ella m&#8217;ha donat,
Sol Mim Do Sol
potser el que jo portava, a dins no era en el seu cor.
Do Mim
Però ara és massa tard, no hi ha res més al mon
Do Re Sol
que pugi fer-me creure en el que sóc.

I encara puc sentir, i encara ara jo puc dir
que tot el que ha passat, no significa res per mi.
vull fer la meva, tal com un dia em vaig dir.
Quan em mira als ulls jo crec que diu que...

Do Sol Mim Sol
I és que no fa mai promesa, d&#8217;un amor d&#8217;aquells per sempre,
Do Sol Re
diu que té la vida entesa, a la seva manera.
Sol Sim Do Re Sol Sim Do Re
Oh! jo vull pau, Però ella, no ho és
Sol Som Mim Lam Do Re
Jo no puc odiar,  i al mateix temps estimar, i al mateix temps estimar.

I van passant els dies, i ja han passat uns anys,
i va passant la vida, i ella és igual que abans.
Algu va dir-me que l&#8217;odi i l&#8217;amor
són notes d&#8217;una mateixa cançó.

I es que no fa mai promeses...

Català

Jo vull pau

SolM                          DoM
Potser no és amor, el que ella m´ha donat
      SolM          Mim	Do   Sol     Do
potser el que jo portava a dins no era en el seu cor
          Mim
però ara és massa tard, no hi ha res més al món
     DoM             ReM                  SolM
que pugui fer-me creure en el que sóc.

I encara puc sentir, i encara ara jo puc dir
que tot el que ha passat no significa res per mi
vull fer la meva, tal com un dia em vaig dir
quan em mira als ulls, jo crec que diu que

Do		Sol	mim	Sol
I és que no va fer promesa d´un amor d´aquells per sempre
             DoM            SolM  ReM
diu que té la vida entesa a la seva manera

SolM Sim    DoM ReM SolM       Sim         DoM ReM
Oh!   Jo vull pau,               però  ella no ho és

SolM Sim   Mim       		Lam  DoM      ReM
jo no puc odiar, i al mateix temps estimar, i al mateix temps estimar.

Català
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I van passant els dies, i ja han passat uns anys
i va passant la vida i ella és igual que abans
algú va dir-me que l´odi i l´amor
són notes d´una mateixa cançó.

I és que no fa mai promeses...

johnny "el melenes"

Johnny "el melenes"
Pemi Rovirosa

No tothom té la sort de poder
estar al cotxe amb la xicota.
No tothom té la sort de poder fer-ho sense capota.
No tothom pot pillar amb una rossa que t´hi cagues.
Sols jo, Johnny "el Melenes" fa, a les nenes,
anar de cul.

Quan ja tenia la mà ben agafada a una teta
i amb la "calentura" a punt de petar la bragueta
la ràdio es va parar i el cel de cop il·luminar
i un trasto amb moltes llums volant a sobre
es va parar.

Què serà això, què serà, serà això
què serà, serà això, què collons serà (2).

La rossa me la van adormir
i a mi no em van deixar escollir.
A dins vaig anar i cap a Mart
en un no-res em van portar.
Un cop allí, em van dir que hi era
a fer un experiment.
Potser els "marcianos" creien
que jo era un tio potent.

En això es van equivocar
i en arribar em vaig escapar.
Jo tinc orgull i sé el què vull
i això em va fer posar a pensar.
Perquè si a mi em dóna la gana
no puc tirar-me una marciana.
Això és un fet històric, quina oportunitat.

Aparteu-vos que ve en Johnny "el Melenes",
el terror de les nenes,
que a Mart ve a conquistar (2).

Vaig anar directe a un bar,
allí vaig veure un monument
i no va passar ni una hora que ja la tenia fora
i que se´m menjava tot!

I tenia quinze dits i també tenia tres pits
i a més fotia uns crits, potser era una mica rara
però no vegis quin partit.

No tothom té la sort de poder
estar a Mart amb una tia
ni la mala sort que allí el segueixi la policia.
I quan tenia el sac ben lligat
algú al darrera em va cridar
quin tio més dolent, per tu ha acabat l´experiment.

I sense equipatge
em van tornar a fer tot el viatge
i em van deixar amb la rossa
que llavors va despertar.
I vaig pensar que si li ho deia, segur que se´n reia.
Millor m´ho faig avui
que et creus, jo tinc el meu orgull.

Català

Sóc en Johnny, en Johnny "el Melenes"
quina sort teniu, nenes
que aquí ja torno a estar.

Sóc en Johnny, en Johnny "el Melenes"
quina sort teniu, nenes
que aquí ja torno, aquí ja torno,
aquí en johnny "el Melenes" torna a estar.

Júlia

Un a una, tots els obstacles han passat,
et sento tant, tant a prop...
Com el far que cada cop es fa més gran,
vols inundar-ho tot.

Júlia, seré els teus ulls de sol a sol,
com un llençol vigilant la teva nit.
T´ho dic, Júlia, que a dins l´amor no hi ha espais buits,
no hi ha no-llocs, no hi ha un sol forat enmig:
l´amor no té espais buits.

Disfressat, he caçat somnis dins un sac,
com papallones al vent.
Aquest cop la papallons he estat jo
i tu una xarxa impacient.

Júlia, seré els teus ulls de sol a sol,...

Català

Júlia

Un a un, tots els obstacles han passat,
Et sento tant, tant a prop...
Com el far que cada cop es fa més gran,
Vols inundar-ho tot.

Júlia, seré els teus ulls de sol a sol,
Com un llençol vigilant la teva nit.
T’ho dic, Júlia, que a dins l’amor no hi ha espais buits
No hi ha no-llocs, no hi ha un sol forat enmig;
L’amor no té espais buits.

Disfressat, he caçat somnis dins un sac,
Com papallones al vent.
Aquest cop la papallona he estat jo
I tu una xarxa impacient.

Júlia, seré els teus ulls de sol a sol,
Com un llençol vigilant la teva nit.
T’ho dic, Júlia, que a dins l’amor no hi ha espais buits
No hi ha no-llocs, no hi ha un sol forat enmig;
L’amor no té espais buits.

Català

la meva terra és el mar

Sóc navegant solitari, sóc mariner sense port.
Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo,
que no tinc segons i que allargo les hores.

Tu, vell timó que m´ajudes,
la meva adreça sou tu i el vent;
treu-me d´aquesta tempesta,
treu-me que ja no puc més,
seguint una estrella potser em vaig perdre el cel.
i vaig perdre el seny....

Dóna´m força per cridar,
que no sóc d´aquí, tampoc sóc d´allà,
la meva terra és el mar.
Dóna´m força per cridar, que jo sóc de mi,
no sóc de ningú i sempre així serà.

Català
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Vaig néixer sense fronteres,
no crec en les possessions,
doncs penso que hi ha massa coses
que ens separen i tots som del mateix món,
no crec en nacions ni en obligacions,
ni en obligacions.

Dóna´m força per cridar,
que no sóc d´aquí, tampoc sóc d´allà,
sóc part de l´Oceà.
Dóna´m força per cridar,
que jo sóc de mi, no sóc de ningú.

La meva terra és el mar fet d´aigua i sal.
Sota l´aigua no hi ha peles ni banderes ni nacions
el silenci que m´envolta és la solfa que em fa viure,
viure i ser lliure, lliure!

Dóna´m força per cridar, que si l´aigua és amor,
jo de pedra no sóc, mulla´m un altre cop.

Dóna´m força torna´m boig, que si l´aigua és amor
jo de pedra no sóc, mulla´m un altre cop
dins el cor...

La meva terra és el mar

Solm Fa Solm Fa
Solm         Fa   Solm Fa
Soc navegant solitari
Solm      Fa        Sib
Soc mariner sense port
Solm         Fa        Solm   Fa
mai no he tengut calendari
Solm         Fa        Sib
el meu rellotge soc jo
               Fa                       Solm Fa
que no tinc segons i que allargo les notes.
Solm      Fa         Solm    Fa
Tu vell timó que m´ajudes
Solm         Fa     Sib
la meva adreça sou tu i el vent
Solm         Fa       Solm    Fa
treume d´aquesta tempesta
Solm       Fa        Sib
treume que ja no puc més
               Fa                         Solm
seguint una estrella potser vaig perdre el cel
                 Fa
i vaig perdre el seny.
Sib    Fa         Solm    Mib
Done´m forces per cridar
Sib                Fa
que no soc d´aquí tampoc soc d´allà
    Mib              Re
la meva terra és el mar
Sib    Fa         Solm    Mib
Done´m forces per cridar
     Sib            Fa                 Mib       Re
que jo soc de mi no soc de ningú i sempre així serà
Solm         Fa       Solm    Fa
Vaig néixer sense fronteres
Solm         Fa     Sib
no crec en les possessions doncs penso que
Solm         Fa       Solm    Fa
hi ha massa coses que ens separen
Solm         Fa     Sib
i tots som del mateix món
            Fa               Solm
no crec en nacions ni en obligacions
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        Fa
ni en obligacions
Sib    Fa         Solm    Mib
Done´m forces per cridar
Sib                Fa
que no soc d´aquí tampoc soc d´allà
Mib             Re
soc part de l´oceà
Sib    Fa         Solm    Mib
Done´m forces per cridar
Sib              Fa
que soc de mi no soc de ningú
    Mib              Re                Solm
la meva terra és el mar fet d´aigua i sal
                        Mib
sota l´aigua no hi ha peles
       Re           Solm
ni banderes ni nacions
                 Mib
el silenci que m´envolta
                 Fa
és la força que em fa viure
Fa
viure i ser lliure lliure
(Solo guitarra)
Solm  Fa  Solm  Fa
Solm  Fa  Sib
Solm  Fa  Solm  Fa
Solm  Fa  Sib
Fa  Solm  Fa

Sib    Fa         Solm    Mib
Done´m forces per cridar
Sib                          Fa
que si l´aigua és amor jo de pedra no soc
Mib               Re
mulla´m un altre cop
Sib    Fa         Solm    Mib
Done´m forces torne´m boig
Sibb                          Fa
que si l´aigua és amor jo de pedra no soc
Mib              Re
mulla´m un altre cop dins el cor

Sib    Fa     Solm    Mib
Sib    Fa     Mib     Re
Solm

la meva terra és el mar

LA MEVA TERRA ÉS EL MAR
-----------------------

Solm     Fa      Solm Fa
Sóc navegant solitari,
Solm    Fa         Sib
sóc mariner sense port.
Solm      Fa          Solm FA
Mai no he tingut calendari,
Solm      Fa        Sib
el meu rellotge sóc jo,
              Fa                 Solm Fa
que no tinc segons i allargo les hores.
Solm       Fa        Solm Fa
Tu, vell timó que m´ajudes,
Solm      Fa       Sib
la meva adreça sou tu i el vent;
Solm        Fa       Solm   Fa
treu-me d´aquesta tempesta,
Solm        Fa        Sib
treu-me que ja no puc més,
               Fa                          Solm
seguint una estrella potser vaig perdre el temps
                 Fa
i vaig perdre el seny.
Sib     Fa   Solm   Mib     Sib               Fa
Dóna´m força per cridar, que no sóc d´aquí tampoc sóc d´allà,
   mib              Re   Sib     Fa    solm   Mib         Sib
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la meva terra és el mar. Dóna´m  força per cridar, que jo sóc de mi,
   FA             Mib           Re
no sóc de ningú i sempre així serà.
Solm       Fa         Solm  Fa
Vaig néixer sense fronteres,
Solm       Fa         Sib
no crec en les possessions,  doncs penso que
Solm            Fa           Solm   Fa
hi ha masses coses que ens separen
Solm        Fa        Sib                 Fa
i tots som del mateix món, no crec en nacions,
            Solm                 Fa
ni en obligacions, ni en obligacions.
Sib     Fa   Solm   Mib     Sib               Fa
Dóna´m força per cridar, que no sóc d´aquí tampoc sóc d´allà,
   mib              Re   Sib     Fa    solm   Mib         Sib
la meva terra és el mar. Dóna´m  força per cridar, que jo sóc de mi,
   FA
no sóc de ningú
    Mib             Re
la meva terra és el mar.
              Solm                        Mib
fet d´aigua i sal. Sota l´aigua no hi ha peles
      Re          Solm                     Mib
ni banderes ni nacions el silenci que m´envolta
                      Fa
és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure, ¡ lliure !.
Sib     Fa   Solm   Mib
Dóna´m força per cridar,
   Sib                       FA
que si l´aigua és amor jo de pedra no sóc,
Mib              Re
mulla´m un altre cop.
Sib    Fa    Solm     Mib
Dóna´m força torna´m boig,
   Sib                       FA
que si l´aigua és amor, jo de pedra no sóc,
Mib              Re
mulla´m un altre cop,

dins el cor,..... dins el cor.

La meva terra és el mar

Sóc navegant solitari, sóc mariner sense port.
Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo,
que no tinc segons i que allargo les hores.

Tu, vell timó que m´ajudes,
la meva adreça sou tu i el vent;
treu-me d´aquesta tempesta,
treu-me que ja no puc més,
seguint una estrella potser em vaig perdre el cel.
i vaig perdre el seny....

Dóna´m força per cridar,
que no sóc d´aquí, tampoc sóc d´allà,
la meva terra és el mar.
Dóna´m força per cridar, que jo sóc de mi,
no sóc de ningú i sempre així serà.

Vaig néixer sense fronteres,
no crec en les possessions,
doncs penso que hi ha massa coses
que ens separen i tots som del mateix món,
no crec en nacions ni en obligacions,
ni en obligacions.

Dóna´m força per cridar,

Català

que no sóc d´aquí, tampoc sóc d´allà,
sóc part de l´Oceà.
Dóna´m força per cridar,
que jo sóc de mi, no sóc de ningú.

La meva terra és el mar fet d´aigua i sal.
Sota l´aigua no hi ha peles ni banderes ni nacions
el silenci que m´envolta és la solfa que em fa viure,
viure i ser lliure, lliure!

Dóna´m força per cridar, que si l´aigua és amor,
jo de pedra no sóc, mulla´m un altre cop.

Dóna´m força torna´m boig, que si l´aigua és amor
jo de pedra no sóc, mulla´m un altre cop
dins el cor...

La meva terra és el mar

Sóc navegant solitari, sóc mariner sense port. Lam sol lam lam Sol Do
Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, Lam sol lam lam Sol
Que no tinc segons i que allargo les hores. Do Sol Lam Lam

Tu, Vell timó que m´ajudes, Lam Sol Lam
La meva adreça sou tu i el vent; Lam Sol Do
Treu-me d´aquesta tempesta, Lam Sol Lam
Treu-me que ja no puc més, Lam Sol Do
Seguint una estrella potser em vaig perdre el cel. Do Sol Lam
Vaig perdre el seny. Lam Sol

Dóna´m força per cridar, Do Sol Lam Fa
Que no sóc d´aquí, tampoc sóc d´allà, Do Sol
La meva terra és el mar. Fa Mi
Dóna´m força per cridar, que jo sóc de mi, Do Sol Lam Fa
No sóc de ningú i sempre així serà. Do Sol Fa Mi

Vaig néixer sense fronteres, Lam Sol Lam
No crec en les possessions, Lam Sol Do
Doncs penso que hi ha massa coses Lam Sol Lam
Que ens separen i tots som del mateix món, Lam Sol Do
No crec en nacions ni en obligacions. Do Sol Lam Lam Sol

Dóna´m força per cridar, Do Sol Lam Fa
Que no sóc d´aquí, tampoc sóc d´allà, Do Sol
Sóc part de l´oceà. Fa Mi
Dóna´m força per cridar, Do Sol Lam Fa
Que jo sóc de mi Do
I no soc de ningú Sol
La meva terra és el mar fet d´aigua i sal. Fa Sol Do
Sota l´aigua no hi ha peles ni banderes ni nacions Do Fa Mi Do
El silenci que m´envolta és la solfa que em Fa viure, Do Fa Sol
Viure i ser lliure, lliure! Sol Lam

Lam Sol Lam Sol Do Do Sol Sol Lam Sol
Lam Sol Lam Sol Do Do Sol Sol Lam Lam Sol Sol

Dóna´m força per cridar, que si l´aigua és amor, Do Sol Lam Fa Do
Jo de pedra no sóc, mulla´m un altre cop. Sol Fa Mi
Dóna´m força, torna´m boig, que si l´aigua és amor, Do Sol Lam Fa Do
Jo de pedra no sóc, mulla´m un altre cop Sol Fa Mi
Dins el cor... Do

www.nusepas.es.vg
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La meva terra és el mar

Sóc navegant solitari
Sóc mariner sense port
Mai no he tingut calendari
I el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores
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Tu vell timó que m´ajudes
La meva adreça sou tu i el vent
Treu-me d´aquesta tampesta
Treu-me que ja no puc més
Seguint una estrella potser em vaig perdre al cel i vaig perdre el seny

Dona´m força per cridar
Que no sóc d´aquí tampoc sóc d´allà
La meva terra és el mar
Dona´m força per cridar
Que jo sóc de mi no sóc de ningú
I sempre així serà

Vaig neixer sense fronteres
No crec en les possessions
Doncs penso que hi ha massa coses
Que ens separen i tots som del mateix món
No crec en nacions ni en obligacions

Dona´m força per cridar
Que no sóc d´aquí tampoc sóc d´allà
Sóc part de l´oceà
Dona´m força per cridar
Que jo sóc de mi no sóc de ningú
La meva terra és el mar fet d´aigua i sal
Sota l´aigua no hi ha peles
Ni banderes ni nacions
El silenci que m´envolta és la solfa que em fa viure viure i ser lliure! LLIURE!

Dona´m força per cridar
Qu si l´aigua és amor
Jo de pedra no sóc
Mulla´m un altre cop
Dona´m força torna´m boig
Que si l´aigua és amor
Jo de pedra no sóc
Mulla´m un altre cop

Dins del cor...

La meva terra es la mar

Lax´n´Busto - La meva terra és el mar

Intro:
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------3---2-------|--------3---2-------| x2
|------5---5---3---3-|------5---5---3---3-|
|--5-------------3---|--5-------------3---|
|--------------------|--------------------|

	Soc navegant solitari
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------3---2-------|--------3---2-------|
|------5---5---3---3-|------5---5---3---3-|
|--5-------------3---|--5-------------3---|
|--------------------|--------------------|

	Soc mariner sense port
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------3---2-------|-------7---8---7----|
|------5---5---3---3-|-----8---8---8---8--|
|--5-------------3---|--8-----------------|
|--------------------|--------------------|

	Mai no he tingut calendari
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------3---2-------|--------3---2-------|
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|------5---5---3---3-|------5---5---3---3-|
|--5-------------3---|--5-------------3---|
|--------------------|--------------------|

	El meu rellotge soc jo
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------3---2-------|-------7---8---7----|
|------5---5---3---3-|-----8---8---8---8--|
|--5-------------3---|--8-----------------|
|--------------------|--------------------|

Que no tinc segons i que allargo les hores
|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----------------------------------|
|-------2---3---2---|-------3---5--3h2h3-2-------3-2----|
|-----3---3---3---3-|-----5---5------------3---3--3--3--|
|--3----------------|--5---------------------3----------|
|-------------------|-----------------------------------|

Es repeteix amb la segona lletra.

Tornada(Rascat):
Bb     F     Gm      D#
Dona´m força per cridar
Bb
que no soc d´aquí
F
tampoc soc d´allà
D#                  D
la meva terra es el mar
Bb     F     Gm      D#
dona´m força per cridar
Bb                F
que jo soc de mi, no soc de ningú
D#               D
i sempre així serà

Es repeteixen els arpegiats del principi amb la següent lletra:

Vaig neixer sense fronteres
no crec en les possessions, doncs penso que,
hi ha massa coses que ens separen
i tots som del mateix món
no crec en nacions ni en obligacions, ni en obligacions.

Bb     F     Gm      D#
Dona´m força per cridar
Bb
que no soc d´aquí
F
tampoc soc dallà
D#              D
soc part de loceà
Bb     F     Gm      D#
donam força per cridar

Bb             F                      D#               D                Gm
Que jo soc de mi no soc de ningu i la meva terra es el mar fet daigua i sal
Gm                   D#          D           Gm
sota laigua no hi ha peles ni banderes ni nacions
                D#                         F                     (STOP)
el silenci q menvolta es la solfa q em fa viure, viure i ser lliure, lliure

Solo:
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
|--------------5--------5-7h8h77-5-87-5-7---7h8h10-7|
|--5---55-h77h8---8-88h7------------------8---------|
|5-----------------------------------------8--------|
|---------------------------------------------------|

|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|-5-7-----------5--------5-7-8-7--7-5-8-7-5|
|-----5-55-77-8---8-88-7-------------------|
|------------------------------------------|
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|------------------------------------------|

|-------------------------------------------------5-6-8-6--|
|-6-6-6-6-------------------------------------6-8----------|
|---------8-7-5---5-7-------------------5-7-8--------------|
|---------------8-----------------5-7-8--------------------|
|---------------------------5-6-8--------------------------|
|---------------------5h6-8--------------------------------|

Bb     F     Gm      D#
Dona´m força per cridar
Bb                         F              D#              D
q si l´aigua és amor jo de pedra no soc i mullam un altre cop
Bb     F     Gm     D#
donam força, tornam boig
Bb                         F              D#              D              Bb-F-Gm-D#
q si l´aigua és amor jo de pedra no soc i mullam un altre cop dins el coor
         Bb-F-D#-D
dins el coor

Coda: Bb-F-Gm-D#-Bb-F-D#-D(x3) Gm

Marc Rios,
per cualsevol suggeriment o consulta: marcrios84@gmail.com

La porta dels somnis

Tombo, a la deriva, per boscos i camins com quan encara erets viva. Ronca, un vell
mussol mandrós, prefereixen l´hora fosca igual que jo...
Obre´m la porta dels somnis, on reviurem com cada nit un món impossible, apaga el món
real, i cauré dins d´un cilindre per un espiral de vidre que em porta a tu.
No em toqueu, no feu soroll, no trenqueu el meu son, no desperteu la mort, no em feu
perdre de nou. Entra, la teva enemiga, que tant aviat com obre els ulls et cega la vida.
Entra, aquesta claror infernal, només vull tornar amb les sombres que m´indicaran la porta
que cal trucar! Obre´m la porta dels somnis on reviurem com cada nit un món impossible,
apaga el món real, i cauré dins d´un cilindre per un espiral de vidre, que no troba mai final!
somnis...somnis...somnis torneu, posseiu-me! somnis...somnis..veniu amb mi!!
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La porta dels somnis

Tombo, a la deriva
per boscos i camins com quan encara erets viva.
Ronca, un vell mussol mandrós
prefereixen l´hora fosca igual que jo...

Obre´m la porta dels somnis,
on reviurem com cada nit un món impossible,
apaga el món real,
i cauré dins d´un cilindre
per un espiral de vidre que em porta a tu.

No em toqueu, no feu soroll
no trenqueu el meu son
no desperteu la mort
no em feu perdre de nou.

Entra, la teva enemiga,
que tant aviat com obre els ulls et cega la vida.

Entra, aquesta claror infernal
només vull tornar amb les sombres
que m´indicaran la porta que cal trucar!
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Obre´m la porta dels somnis
on reviurem com cada nit un món impossible,
apaga el món real
i cauré dins d´un cilindre
per un espiral de vidre, que no troba mai final!

somnis...
somnis...
somnis torneu, posseiu-me!
somnis...
somnis..veniu amb mi!!

La terra

Deixa´m pregutar-te
que t´està passant,
maltractant-me així
acabaràs amb mi.

Quan comença el dia,
ja l´estic suant.
Cada gota meva
és sofre concentrat.

Química es rspiraen l´aire,
química per esmorzar.
Mira les coses que em pasen:
degoten pel meu front
carbó, mercuri i plom.

Negra és la sang
que esteu esgotant
per alimentar
motors que us destruiran.

L´aigua s´evapora
els pols és desfan
deixeu d´abocar
residus dins el mar
això s´ha d´aturar.

Ahhhh, ahhhhh, ahhhhh,
el que tinc però que ara em sobra ets tu.
Ahhhh, ahhhhh, ahhhhh,
amb tu i les teves obres, no puc més.
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LA TERRA

LA TERRA
(Lletra: JIMMY PIÑOL, CRISTIAN G. MONTENEGRO, SALVA R. ALBERCH
Música: JIMMY PIÑOL, PEMI ROVIROSA, SALVA R. ALBERCH)

Deixa´m preguntar-te
qué t´està passant,
maltractant-me així
acabaràs amb mi.
Quan comença el dia,
ja l´estic suant.
Cada gota meva
és sofre concentrat.
Química es respira en l´aire,
química per esmorzar.
Mira les coses que em passe:
degoten pel meu front
carbó, mercuri i plom.
Negra és la sang
que esteu esgotant
per alimentar
motors que us destruiran.
L´aigua s´evapora
els pols és desfan
deixeu d´abocar
residus dins del mar,
això s´ha d´aturar.

Català
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AHHHH, AHHHHH, AHHHHH,
EL QUE TINC PERÒ QUE ARA EM SOBRA ETS TU.
AHHHH, AHHHHH, AHHHHH,
AMB TU I LES TEVES OBRES, NO PUC MÉS.

Les nits al Liceu

Tot és llest perquè hi hagi sort
avui toca l´estrena d´un nou tenor.
Dones amb abrics de pell fan cua per a l´actuació
i els urbanos ho vigilen tot.
Símbol d´elegància i educació
el Liceu no s´altera per cap qüestió
han passat ja molts anys i molts més que en passaran
ni les bombes no el van canviar
I és que veuràs el cel amb els teus ulls tancats
quan Wagner comenci a sonar.
Pots sacsejar les joies o pots aplaudir
tot depèn de la pasta que tu pots tenir
aquí hi trobaràs duqueses, reis i reines i els seus fills
i la claca al galliner
Però és que un altre món arriba quan acaba la funció
el món de qui no té tanta sort.
Perquè hi ha un camell amb un ´yonkie´ al costat
digue´m què és el que jo et dec i treu-me el mal de cap
que t´ho pagaré de segur demà passat.
I així Mozart, Verdi i la Butterfly
són veïns de travestis, xulos i marrons
potser és cert que el ´Bell cant´ agermana a tothom
però no ho crec pas en aquest món.

I una puta a l´arcada tira els ´tejos´ a un noi
per un bon ´polvo´ tres mil.
No podria violar-te i les peles han volat
fes-t´ho amb mi pel morro i ja veuràs.
Perquè sóc capaç de fer-te volar
vine amb mi i t´adonaràs que jo et faré oblidar
somnis de fa uns anys que ja no es compliran.
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Les nits del liceu

Tot és llest perque hi hagi sort,
avui toca l´estrena d´un nou tenor.
Dones amb abrics de pell fan cua
per a l´actuació,
i els urbanos, ho vigilen tot.

Símbol d´elegància i d´educació,
el Liceu no s´altera per cap qüestió,
han passat ja molts anys
i molts més que passaran
i les bombes, no el van canviar

I és que veuràs el cel
amb els seus ulls tancats
quan Wagner comenci a sonar.

Pots sacsejar les joies o pots aplaudir,
tot depèn de la pasta que tu pots tenir.
Aquí trobaràs duqueses, reis i reines
i els seus fills, i la claca, al galliner.

Però és que un altre món arriba
quan acaba la funció:
el món de qui no té tanta sort.

Perquè hi ha un camell
amb un yonki al costat,
digue´m què és el que jo et dec
i treu-me el mal de cap,
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que t´ho pagaré
de segur demà passat

I així Mozart, Verdi i la Butterfly,
son veïns de travestis, xulos i marrons.
Potser és cert que el ´bell cant´
agermana tothom,
però no ho crec pas, en aquest món.

I una puta a la cara
tira els tejos a un noi,
per un bon polvo tres-mil.

No podria violar-te
i les pelen han volat,
fes-t´ho amb mi pel morro i ja veuràs!

Perquè sóc capaç
de fer-te volar.
Vine amb mi i t´adonaràs
que jo et faré oblidar
somnis de fa uns anys
que ja no es cumpliran.

Llenca't

SolM              ReM                           Mim
Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs

                         DoM                     SolM
però amb els mesos te n'adones que tornes a començar

I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar    ReM
veus que les coses no canvien però ja no ets qui eres abans

                         Mim                  DoM
Doncs he estat ja cinc o sis i sóc el que ara tinc.

                                    ReM
No vull pensar en el que arribarà demà.

SolM    ReM               Mim              DoM
Llença't, cada instant és únic no es repetirà

SolM                   ReM         DoM
Sento que el cor ja no para de bategar,
i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

I per què els meus pensaments, que sempre viuen en present,
no conjuguen altres temps que el "ja faré el que no vaig fer".
Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà.
Seré un tros de l'univers, que no nota el pas del temps.

El que faig a cada instant, és la força que em fa gran
no vull pensar en el que arribarà demà.

Llença't ...
Transcripción: Pau pauilaura@terra.es
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Llença´t

Caus a terra molt avall
creus que no t´en sortiras,
però amb els mesos t´en adones
que tornes a començar.
I a força de molt de caure
i de tornarte aixecar
veus que les coses no canvien
però ja no ets qui eres abans.
Doncs he estat ja cinc o sis
i sóc el que ara vull,
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no vull pensar en el que arribara dema!

 Llença´t, cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llençi,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

I perque els meus pensaments
que sempre viuen el present
no conjuguen altres temps que
el ja faré, el que no vaig fer.
Doncs avui o potser demà
seré aquí o seré per allà,
seré un tróç de l´univers
que no noti el pas del temps.
El que faig a cada instant és
la força que em fa gran,
no vull pensar en el que arribarà dema.

Llença´t, cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llençi,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

Llença´t, cada instant és únic
no es repetirà,
sento que el cor ja no para de bategar
i diu que em llençi,
que no pensi en tot el que vindrà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

L´ocell

Hi havia un ocell que plorava tristament
dins la gabia era tancat
i moria lentament
tenia un nom molt bonic, es deia cadernera
i els seus colors tan vius no veurien la primavera.

I així cada matí
un raig de llum li venia
pels vidres del balcó, a fer-li companyia.

I allà pel bosc de pins per camins i rieres
el sol fondrà la nit i tornarà a ser com era,
i els que estiguin sobre l´herba
riuran sota el cel
i si plou fara la pluja pentinar el seu cabell.
I així dintre la gabia,
la llum va despertar...
el presoner petit que anyora
volar ben alt ben alt!!
I ell refila i respira tristesa i molt de dolor
i no canta i tremola es el fred de la presor
si jo fos un bruixot
el tornaria estel
perque així la matinada
se l´emportes al cel!

Com com canta!com com plora!
com com canta!com com plora!com canta diu tothom i ell plora una cançó

AnNa És Per Tu!!!AnNA I XAvi!XSJ
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M'agrades tu

El món no para de girar, el temps corre, no espera.
I el que no passo amb tu, s'esvaeix i em desespera.
Dormir al teu costat ha de ser una bogeria,
per això intento aconseguir-te
i ho provo fen-te bruixeria.

Uooo, uooo! Tu m'agrades, m'agrades tu.
Uooo, uooo! M'agrades tu!

Dents de tauró i de serp esmicolo en una sopa.
Hi afegeixo el cervell d'una eixerida granota.
I em fa tant mal la mà, remenant tot el sant dia,
que ara ja puc pronunciar l'encanteri amb alegria.

Uooo, uooo! Tu m'agrades, m'agrades tu.
Uooo, uooo! M'agrades tu!

Sortiu del vostre cau,
bruixes, mags i encantadores.
Ajudeu-me, si us plau, a poder-li robar el cor.
Sortiu i desplegeu amb força els vostres poders
i feu que a tot arreu ella sempre estigui en zel.

Que quan em miri pensi: "collons, quin tros de paio!"
Que vegi en mi el Travolta
que la treu a la pista i mentre balla la conquista.

Uooo, uooo! Tu m'agrades, m'agrades tu.
Uooo, uooo! M'agrades tu!

Català

Mai més

No va saber arribar ni volia donar explicacions,
per donar un començament
ja va creixer sense remordiments
va imaginar potser
un avió,un paper i un mort
sense pensar-hi mai més que per aixó s´ha de tenir sort.

I ara el que li espera
d´ell no depén.
Només sap que ell vol viure
i com els altres vol ser lliure
peró es tan lluny
que ell no ho recorda i creua els dits
i resa,
pero ningú escolta.

I així entre aquestes reixes,
pensa en com s´ha de sentir
pensa en com sense remei
un altre camí a hagut d´escollir
ja mai sota el cel blau
podrà retrobar la pau
i pensa en per qué no va pendre
que ara ja no hi podrà fer res.

Com sumergit en el mar
nomès ell i el seu pensament
decidiràn el final
si el cel o l´infern.
No pot tornar a començar
i donar corda a les il·lusions,
ja nomès pot acabar
i emportar-se totes les intencions.

[I ara el que li espera...]

[I així entre aquestes reixes...]
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Mai més!!!

Mai més
(Pemi Rovirosa)
 
No ho va saber en arribar,
ningú li donà explicacions.
Perdut ja al començament,
ja va créixer sense remordiments.
Va imaginar, potser,
un guió amb un paper i un mort,
sense pensar-hi mai més
que per això s’ha de tenir sort.
 
I ara el que li espera
d’ell no depèn.
 
Només sap que ell vol viure
i com els altres vol ser lliure,
però és tan lluny que no ho recorda
i creua els dits i resa, però ningú escolta...
 
I així entre aquestes reixes
pensa en com s’ha de sentir,
pensa en com sense remei
un altre camí ha hagut d’escollir.
Ja mai, doncs, sota el cel blau
podrà retrobar la pau,
i pensa en per què no va aprendre
que ara ja no hi podrà fer res...
 
Com submergit en el mar,
només ell i el seu pensament,
decidiran al final si al cel o a l’infern.
No pot tornar a començar
i donar corda a ses il·lusions.
Ja només pot acabar
i emportar-se totes les intencions.
 
I és que el que li espera
d’ell no depèn.
 
Només sap que ell vol viure
i com els altres vol ser lliure,
però és tan lluny que no ho recorda
i creua els dits i resa, però ningú escolta...
 
I així entre aquestes reixes
pensa en com s’ha de sentir,
pensa en com sense remei
un altre camí ha hagut d’escollir.
Ja mai, doncs, sota el cel blau
podrà retrobar la pau,
i pensa en per què no va aprendre
que ara ja no hi pot fer res...
 
Mai més !!!!!!

Català

mai no diguis mai a un mai

Mai diguis mai a un mai
Pemi Fortuny

Mai diguis mai a un mai,
desenganxa´t de terra i puja a l´espai,
¿vols que t´ensenyi a volar?

Posa´t al meu costat,
perquè des d´aquí dalt
tot es veu més clar,
¿de què tens por?, vine a volar.

Català

Buscant el camí més llarg
per arribar més tard a casa, uoh-oh!,
els ulls són boles de cristall
que marquen el teu estat.

Mai no diguis mai a un mai (4)

Mou-te d´aquest sofà,
recorda aquell instant en què vas esclatar,
no esperis més, tens que volar.

Les lletres són papers mullats,
no em surten prou masses paraules,
i jo no puc seguir tocant
anem pensant en fer-se un mai.

Mai no diguis mai a un mai (4)

(solo)

Buscant el camí més llarg ...

Mai no diguis mai a un mai (8).

Més enllà

Més enllà dels teus problemes,
més enllà d´aquesta pena
hi ha un lloc feliç
només has de provar a endinsar-t´hi.

Tu ets el mal i la recepta
ets la corba i la drecera
a dintre teu hi ha un paradis per descobrir-lo.

No busquis regles
que tots els camins porten cap a tu.
Ets la ruta i el destí
tan sols cal mirar endins.
Tots sóm nit i tots matí
perduts al paradís,
prèn el teu temps
busca el moment
que mai no és tard per descobrir-te.

Per si plou on tot s´ofega
o bé font d´on creixi l´herba
tenir o donar, sentir o insensibilitzar-te.
Ets la llum del teu planeta
ets qui té la teva adreça
un univers que és dins de la teva consciència.

No busquis regles
que tots els camins porten cap a tu.
Ets la ruta i el destí
tan sols cal mirar endins.
Tots sóm nit i tots matí
perduts al paradís
prèn el teu temps
busca el moment
que mai no és tard per descobrir-te.
Dreceres incertes
dubtes que m´arrosseguen
sentits que em fan somriure
i creure en quimeres.
Més enllà dels teus problemes,
més enllà d´aquesta pena
hi ha un lloc feliç
hi ha un paradís
hi ha un lloc feliç...

perdut
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Més enllà

Més enllà dels teus problemes,
més enllà d’aquesta pena
hi ha un lloc feliç, només has de provar a endinsar-t’hi.

Pots ser el mal i la recepta,
ets la cor a i la drecera.
A dintre teu hi ha un paradís per descobrir-lo.

No busquis regles que tots els camins porten cap a tu.

Ets la ruta i el destí, tan sols cal mirar endins.
Tots som nit i tots matí perduts al paradís.
Pren el teu temps, busca el moment,
que mai no és tard per descobrir-te.

Pots ser pou on tot s’ofega,
o bé font d’on creixi l’herba.
Tenir o donar, sentir o insensibilitzar-te.

Ets la llum del teu planeta.
Ets qui té la teva adreça,
un univers que és dins de la teva consciència.

No busquis regles que tots els camins porten cap a tu.

Ets la ruta i el destí, tan sols cal mirar endins.
Tots som nit i tots matí perduts al paradís.
Pren el teu temps, busca el moment,
que mai no és tard per descobrir-te.

Dreceres incertes, dubtes que m’arrosseguen,
sentits que em fan somriure i creure en quimeres.

Més enllà dels teus problemes,
més enllà d’aquesta pena
hi ha un lloc feliç,
hi ha un paradís,
hi ha un lloc feliç per a tu.

Català

MÉS ENLLÀ (JESÚS ROVIRA)

MÉS ENLLÀ (JESÚS ROVIRA)

MÉS ENLLÀ DELS TEUS PROBLEMES, MÉS ENLLÀ
D´AQUESTA PENA
HI HA UN LLOC FELIÇ, NOMÉS HAS DE PROVAR A
ENDINSAR-T´HI.

Pots ser el mal i la recepta, ets la corba i la
drecera.
A dintre teu hi ha un paradís per descobrir-lo.
No busquis regles que tots els camins porten
cap a tu.
Ets la ruta i el destí, tan sols cal mirar endins.
Tots som nit i tots matí perduts al paradís.
Pren el teu temps, busca el moment,
que mai no és tard per descobrir-te.
Pot ser pou on tot s´ofega, o bé font d´on
creixi l´herba.
Tenir o donar, sentir o insensibilitzar-te.
Ets la llum del teu planeta,
ets qui té la teva adreça,
un univers que és dins de la teva consciència.
Dreceres incertes, dubtes que m´arrosseguen,
sentits que em fan somriure i creure en quimeres.

MÉS ENLLÀ DELS TEUS PROBLEMES, MÉS ENLLÀ
D´AQUESTA PENA
HI HA UN LLOC FELIÇ, NOMÉS HAS DE PROVAR A
ENDINSAR-T´HI.

Català

Més enllà (RELAX)

MÉS ENLLÀ

Més enllà dels teus problemes, més enllà d’aquesta pena,
Hi ha un lloc feliç, només has de provar a endinsar-t’hi.

Pot ser el mal i la recepta, ets la corba i la drecera.
A dintre teu hi ha un paradís per descobrir-lo.

No busquis regles que tots els camins porten a tu.

Ets la ruta i el destí, tan sola cal mirar endins.
Tots som nits i tots matí perduts al paradís.
Pren el teu temps, busca el moment, que mai no és tard per descobrir-te.

Pots ser pou on tot s’ofega, o bé font d’ on creixi l’herba.
Tenir o donar, sentir o insensibilitzar-te.

Ets la llum del teu planeta,
Ets qui té la teva adreça, un univers que és dins de la teva consciència.

Dreceres incertes, dubtes que m’arrosseguen, sentits que em fan somriure i creure
quimeres.

Més enllà dels teus problemes, més enllà d’aquesta pena,
Hi ha un lloc feliç, hi ha un paradís, hi ha un lloc feliç per a tu.

Català

Més que la meva sang

Més que la meva sang,
més que tot l´or d´un banc,
més que saber cridar,
més que poder plorar.
Tu ets molt més important.

Més que poder somiar,
més que saber oblidar.
No canviaria res per poder despertar,
i que m´estiguis mirant.

No, no, no tinguis por,
desitjar-me no és dolent.
No cal que diguis res,
que el què vulguis ja ho faré... jo ho sé!

Més que la meva sang,
més que poder saber
el que hi ha al més enllà,
doncs no m´importa gens.
El que passi demà,
si et tinc al meu davant,
res no m´importarà.

I és que la veritat,
que mai no existirà,
no m´importa ja tant
com tenir-te al costat.

Mai vaig saber esperar,
i és que no em sé aguantar.
Si tu vols i jo vull no has de fer-me patir,
no ho deixem refredar.

No, no, no tinguis por [...]

Més que tot l´or d´un banc,
més que mai fer-me gran,
més que poder saber qui seré d´aquí uns anys.
Més que no saber odiar,
perquè com estimar
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tu ja m´ho has ensenyat.

Més que la meva sang [...]

(solo)

No, no, no tinguis por [...]

Més que la meva sang [...]

Més que tot l´or d´un banc [...]

Més que la meva sang [...]

Més que la meva sang

Més que la meva sang, més que tot l´or d´un banc
més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important.

Més que poder somiar, més que saber oblidar
no canviarà res per poder despertar i que m´estiguis mirant.

No, no, no tinguis por, desitjar-me no és dolent
no cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré, ja ho sé!

Més que la meva sang, més que poder saber
el que hi ha més enllà, doncs no m´importa gens,
el que passi demà si et tinc al meu davant
res no m´importarà.

I és que es veritat, que mai no existirà
no m´importa ja tant com tenir-te al costat
Mai vaig saber esperar, i és que no em se aguantar
si tu vols i jo vull, no has de fer-me patir, no ho deixem refredar

No, no tinguis por, desitjar-me no és dolent
no cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré, ja ho sé.

Més que tot l´or d´un banc, més que mai fer-me gran,
més que poder saber qui seré d´aqui uns anys,
més que no saber odiar, perquè com estimar,
tu ja m´ho has ensenyat.

Més que la meva sang, més que poder saber
el que hi ha més enllà, doncs no m´importa gens,
el que passi demà si et tinc al meu davant
res no m´importarà.

Català

Més que la meva sang

Més que la meva sang,
més que tot l´or d´un banc,
més que podr cridar,
més que poder plorar,
tu ets molt mes important.
Mes que poder somiar,
mes que saber oblidar,
no canviaria res
per poder despertar i que m´estiguesis mirant,
No tinguis por,
desitjar-me no es dolent,
no ca que diguis res,
que el que vulguis,
ja ho fare,
ja ho se!
Mes que la meva sang,
mes que poder saber

Català

el que hi ha mes enlla
doncs no m´importa gens,
el que passi dema
si et tinc al meu costat
mes no m´importara.
I es que la veritat
que mai no existira
no m´importa ja tant, com tenir-te al meu costat.
Mai vaig saber esperar,
i es que no em se portar,
si tu vols i jo vull
no has de fer-me patir,
no el deixem refredar.
No tinguis por
desitjar-me no es dolent...
mes que tot l´or d´un banc
mes que mai fer-me gran
mes que poder saber
qui sere d´aqui uns anys,
esque no s´ha d´odiar,
perque com estimar,
tu ja m´ho has ensenyat.
Mes que la meva sang
mes que poder saber...
No tinguis por...
Mes que la meva sang
mes que poder saber...
mes que tot l´or d´un banc..

Més que la meva sang

LAX´N´BUSTO
===========

MÉS QUE LA MEVA SANG
--------------------

Do Re Sol Mim Do Re Sol

                 Do   Re                     Sol
Més que la meva sang, més que tot l´or d´un banc
                 Do                     Re                       Sol
més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important
                 Do                    Sol
Més que poder somiar, més que saber oblidar
            Do                   Re                    Sol
no canviarà res per poder despertar i que m´estiguis mirant.

    Mim        Sol  Do                   Lam
No, no tinguis por, desitjar-me no és dolent
   Mim            Sol  Do                        Lam  Sim   Re
no cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré, ja ho sé.

                 Do                    Re
Més que la meva sang, més que poder saber
                   Sol                     Mim
el que hi ha més enllà, del sol hi quanta gent
               Do                      Re
el que passi demà si et tinc al meu davant
                Sol
res no m´importarà.

                Do   Re              Sol
I és que es veritat, que mai no existirà
                Do    Re                Sol
no m´importa ja tant com tenir-te al costat
                   Do  Re                      Sol
Mai vaig saber esperar, i és que no em se aguantar
                Do                       Re                     Sol
si tu vols i jo vull, no has de fer-me patir, no ho deixem refredar

    Mim        Sol  Do                   Lam
No, no tinguis por, desitjar-me no és dolent
   Mim            Sol  Do                        Lam  Sim   Re
no cal que diguis res, que el que vulguis ja ho faré, ja ho sé.

                 Do                    Re
Més que la meva sang, més que poder saber
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                   Sol                     Mim
el que hi ha més enllà, del sol hi quanta gent
               Do                      Re
el que passi demà si et tinc al meu davant
                Sol
res no m´importarà.

Pol Santaló --- planeta_eskoria666@hotmail.com ---

Més que la meva sang

Més que la meva sang, més que tot l´or d´un banc,
més que saber cridar, més que poder plorar.
Tu ets molt més important.
Més que poder somiar, més que saber oblidar.
No canviaria res per poder despertar
i que m´estiguis mirant.
No, no, no tinguis por,
desitjar-me no és dolent.
No cal que diguis res,
que el que vulguis ja ho faré... jo ho sé!
Més que la meva sang, més que poder saber
el que hi ha al més enllà, doncs no m´importa gens.
El que passi demà, si et tinc al meu davant,
res no m´importarà.
I és que la veritat, que mai no existirà,
no m´importa ja tant
com tenir-te al costat.
Mai vaig saber esperar, i és que no em sé aguantar.
SI TU VOLS I JO VULL NO HAS DE FER-ME PATIR,
NO HO DEIXEM REFREDAR.
No, no, no tinguis por...
Més que tot l´or d´un banc, més que mai fer-me gran,
més que poder saber qui seré d´aquí uns anys.
Més que no saber odiar, perquè com estimar
tu ja m´ho has ensenyat.
Més que la meva sang, més que poder saber...

No, no, no tinguis por...
Més que la meva sang, més que poder saber...
Més que tot l´or d´un banc, més que mai fer-me gran...
Més que la meva sang, més que poder saber...

Català

Més Roig

Què hi fas aquí tot sol
posa´t de peus i mira el que tens
aquí al teu costat
abans de venir al món
tot era millor, i no feia pudor
tot ha canviat
nomes cal una mirada
per veure molt clar
tot el que passava
no se si se n´adonaren
però amb el mal que així feien
pitjor ens tornaven
i pensar que l´home
ara es veu tan home
varen caure algunes fulles,
i era el cel de color plom
i aquell color vermell
aquell verd agonitzant, quan veus que el món
es torna boig -voldries fer...
pero es que no pots!!

Més roig, tacat de sang
de gent sense cor
nomes que ha perdut
tot el seu encant,
més roig, que va arribar
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amb lleis infernals
d´aquells que obliden
que tambe són, que també són animals
i els pobres van morir
pensant un perquè i pensant: jo que he fet...
i no van descubrir
que aquests son pitjors
que assessinen x diversió
correu animals, ja res no es pot treure de tant trist final
la muntanya perd l´encant
esquitxada per la sang
magia destrossada
per un ésser que se´n diu humà...
Quan veus que el món es torna boig
voldries fer... pero es que no pots

I pensa que l´home ara es veu tan home...
Màgia de la tarda
màgia amb llàgrimes de sang
que ens fara pensar qui som
quan veus que el món es torna boig
voldries fer....

Miami beach

Què carai Miami, ni què Florida beach
què passa amb Califòrnia i tots els boys de la beach
si aquí tenim mil platges com les de Tamarit
d'Empúries fins a l'Ebre hi ha més sol que Tahití
què carai ens passa amb tot el que tenim
Bud-Weiser, Coca-Cola, Jack Daniels, Jim Bean
i diu que a Califòrnia ara fan un gran vi
si és molt millor el que compro jo al sindicat
a cinc duros l'ampolla, nanos!, que estic pelat
i després ens diuen que és que som agarrats!

Però sents un rock'n'roll i dius:
Carai aquesta gent!
potser sí que es mereixen
ser els reis del firmament:
Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed,
Metallica, Springsteen, The Doors i B.B. King
Podria estar dient noms tota la nit
Què carai els donen per ser així?

En Bogart, Marlon Brandon, Paul Newman, James Dean
la Rita, l'Anastàsia, la reina Marilyn.
D'acord que aquí de cine quasi bé no en tenim
però espera't uns quants anys i Hollywood vindrà aquí
la nostra botifarra no podran resistir
D'acord que les xicotes amb biquini i patins
són molt més llançadetes que no pas les d'aquí
però una bona pubilla no té res que envejar
si és que la pots convèncer després de molt xerrar
algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar
I no sé pas perquè en fico en tot aquest merder
si jo voldria viure a New Jersey enlloc d'El Vendrell.

Català

Miami Beach

LAX´N´BUSTO
===========

MIAMI BEACH
-----------

SOL
Què collons Miami ni que Florida Beach!
Què passa amb Califòrnia i tots els boys de la beach?
DO
Si aquí tenim mil platges com la de Tamarit,
SOL
d´Empúries fins a l´Ebre i més sol que a Tahití.
DO                  RE               SOL
Què carai ens passa amb tot el que tenim?
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Budweiser, Coca-Cola, Jack Daniel´s, Jim Beam,
i diu que a Califòrnia ara fan un gran vi,
DO
si és molt millor el que compro jo al sindicat,
SOL
a cinc duros l´ampolla: "nanos! que estic pelat",
DO                    RE                SOL
i després ens diuen que és que som agarrats.
DO                                              SOL
Però sents un Rock´n´Roll i dius: carai aquesta gent!
DO                                               RE
Potser si que es mereixen ser els reis del firmament:

DO               SOL       RE             SOL
Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed,
DO          SOL           RE         SOL
Metallica, Springsteen, Doors i B.B. King.
DO            SOL       RE       SOL
Podria estar dient noms tota la nit.
DO              SOL             RE
Què collons els donen per ser així?

SOL
En Bogart, Marlon Brando, Paul Newman, James Dean,
la Rita, l´Anastàsia i la reina Marilyn.
DO
D´acord que aquí de cine quasi bé no en tenim,
SOL
però espera´t uns quants anys i Hollywood vindrà aquí,
DO                  RE             SOL
la nostra botifarra no podran resistir.

D´acord que les xicotes amb bikini i patins
són molt més llençadetes que no pas les d´aquí,
DO
però una bona pubilla no té res que envejar
SOL
si és que la pots convèncer després de molt xerrar.
DO                        RE                SOL
Algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar.
DO                                               SOL
I no sé pas per què et vinc jo amb tot aquest merder,
DO                                                RE
si jo voldria viure a New Jersey en lloc del Vendrell.

DO               SOL       RE             SOL
Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed,
DO          SOL           RE         SOL
Metallica, Springsteen, Doors i B.B. King.
DO            SOL       RE       SOL
Podria estar dient noms tota la nit.
DO              SOL             RE
Què collons els donen per ser així?

Acords de: Silvia valle
Ho he extret de la pagina següent:
http://www.geocities.com/toxicscat/

Miami Beach

Què cullons Miami, ni què Florida beach
què passa amb Califòrnia i tots els boys de la beach
si aquí tenim mil platges com les de Tamarit
d´Empúries fins a l´Ebre hi ha més sol que Tahití
què carai ens passa amb tot el que tenim
Bud-Weiser, Coca-Cola, Jack Daniels, Jim Bean
i diu que a Califòrnia ara fan un gran vi
si és molt millor el que compro jo al sindicat
a cinc duros l´ampolla, nanos!, que estic pelat
i després ens diuen que és que som agarrats!

Però sents un rock´n´roll i dius:
Carai aquesta gent!
potser sí que es mereixen
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ser els reis del firmament:
Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed,
Metallica, Springsteen, The Doors i B.B. King
Podria estar dient noms tota la nit
Què cullons els donen per ser així?

En Bogart, Marlon Brandon, Paul Newman, James Dean
la Rita, l´Anastàsia, la reina Marilyn.
D´acord que aquí de cine quasi bé no en tenim
però espera´t uns quants anys i Hollywood vindrà aquí
la nostra botifarra no podran resistir
D´acord que les xicotes amb biquini i patins
són molt més llançadetes que no pas les d´aquí
però una bona pubilla no té res que envejar
si és que la pots convèncer després de molt xerrar
algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar
I no sé pas perquè en fico en tot aquest merder
si jo voldria viure a New Jersey enlloc d´El Vendrell.

Miami Beach

LA
Què collons Miami ni que Florida Beach!
Què passa amb Califòrnia i tots els boys de la beach?
RE
Si aquí tenim mil platges com la de Tamarit,
LA
d´Empúries fins a l´Ebre i més sol que a Tahití.
MI FA# RE MI LA
Què carai ens passa amb tot el que tenim?

Budweiser, Coca-Cola, Jack Daniel´s, Jim Beam,
i diu que a Califòrnia ara fan un gran vi,
si és molt millor el que compro jo al sindicat, cinc duros l´ampolla: "nanos! que estic pelat",
i després ens diuen que és que som agarrats.

RE LA
Però sents un Rock´n´Roll i dius: carai aquesta gent!
RE MI
Potser si que es mereixen ser els reis del firmament:

RE LA MI LA
Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed,
RE LA MI LA
Metallica, Springsteen, Doors i B.B. King.
RE LA MI LA
Podria estar dient noms tota la nit.
RE LA MI
Què collons els donen per ser així?

En Bogart, Marlon Brando, Paul Newman, James Dean,
la Rita, l´Anastàsia i la reina Marilyn.
D´acord que aquí de cine quasi bé no en tenim,
però espera´t uns quants anys i Hollywood vindrà aquí,
la nostra botifarra no podran resistir.

D´acord que les xicotes amb bikini i patins
són molt més llençadetes que no pas les d´aquí,
però una bona pubilla no té res que envejar
si és que la pots convèncer després de molt xerrar.
Algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar.

I no sé pas per què et vinc jo amb tot aquest merder,
si jo voldria viure a New Jersey en lloc del Vendrell.

Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed,
Metallica, Springsteen, Doors i B.B. King.
Podria estar dient noms tota la nit.
Què collons els donen per ser així?
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M´acompanyaràs

Arribarallà on no he estat
Aconseguir-ho es arriscat
Però és el meu pla

Busco el que sempre he buscat
Pero mai soc el lloc adequat
potser demà, ja no se on vaig

Sort en tik de veure-ho klar
Quan hi arribo ja ha passat
Es massa tard

Però la sort es despertar
desitjant de començar
un altre cop, un altre cop
mai no es tard

Diga´m que tot ho deixes
diga´m k no tens pressa,no tens pressa

Que en akest llarg viatge
m´acompanyaras
I esboorrarem tots dos
tot el que queda del passat
que no el farè tot sol
que puges a la nau
no tindre por de res si é que vens
si és que et tink el meu costat... x 2

Sempre en cercle caminant
sembla que per aki ja he passat
ptser demà... ja no se on vaig.

Busco el que sempre he buscat
Pero mai soc el lloc adequat
es un mal pla, un mal pla

Sort en tik de veure-ho klar
Quan hi arribo ja ha passat
Es massa tard, massa tard, massa tard

Però la sort es despertar
desitjant de començar
un altre cop, un altre cop
mai no es tard!

Diga´m que tot ho deixes
diga´m k no,no no,no tens presa, no tens presa

Que en akest llarg viatge
m´acompanyaras
I esboorrarem tots dos
tot el que queda del passat
que no el farè tot sol
que puges a la nau
no tindre por de res si és que vens
si és que et tink el meu costat... x2

Arribar allà on no he estat
aconseguir-ho es arriscat
És elmeu pla!
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M´acompanyaràs

Arribar allà on no he estat
Aconseguir-ho es arriscat
Però és el meu pla

Busco el que sempre he buscat
Però mai soc el lloc adequat
potser demà, ja no se on vaig

Sort en tinc de veure-ho clar
Quan hi arribo ja ha passat
Es massa tard

Però la sort es despertar
desitjant de començar
un altre cop, un altre cop
mai no es tard

Diga’m que tot ho deixes
Diga’m k no tens pressa, no tens pressa

Que en aquest llarg viatge
m’acompanyaràs
I esborrarem tots dos
tot el que queda del passat
que no el faré tot sol
que puges a la nau
no tindré por de res si é que vens
si és que et tinc el meu costat... x 2

Sempre en cercle caminant
sembla que per aquí ja he passat
potser demà... ja no se on vaig.

Busco el que sempre he buscat
Però mai soc el lloc adequat
es un mal pla, un mal pla

Sort en tinc de veure-ho clar
Quan hi arribo ja ha passat
Es massa tard, massa tard, massa tard

Però la sort es despertar
desitjant de començar
un altre cop, un altre cop
mai no es tard!

Diga´m que tot ho deixes
diga´m k no, no no, no tens presa, no tens presa

Que en aquest llarg viatge
m´acompanyaras
I esborrarem tots dos
tot el que queda del passat
que no el faré tot sol
que puges a la nau
no tindré por de res si és que vens
si és que et tinc el meu costat... x2

Arribar allà on no he estat
aconseguir-ho es arriscat
És el meu pla!
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Nen surt cap al carrer

Avui la ràdio
deia que el Barça
ha fitxat a en Romario
per tres-cents quilos
que el tio es un Déu.

I en els diaris
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del que més es parlava
era que a Sarajevo
les bombes dels Serbis
ja havien fet deu morts.

I jo que ho sento
m´empipa quan penso
que a menys de vuit hores d´aquí
ells es maten i aquí ens els gastem.

Nen surt cap al carrer
que jo tambe vindré
hem de dir: no pot ser!

Nen surt cap al carrer
que jo tambe vindré
hem de dir: no pot ser!

Qui mata balenes
qui caça les foques
qui passa la coca
qui fa frau fiscal
es fa ric en un salt.

I a Etiopia
hi ha més morts cada dia
i per molt que se´n parla
la fam arrosega tot el que allí hi ha

I així la vida
no és gens divertida
i mentre uns ´mamons´
s´embutxaquen la pasta
hi ha gent que es desfà

Nen surt cap al carrer
que jo també vindré
hem de dir: no pot ser!

Nen surt cap al carrer
que jo tambe vindre
hem de dir: no pot ser!

Segur que hi ha gent
que hi vol col·laborar
com segur que n´hi ha que no ho volen

Comença amb tu mateix
almenys fes-ho pel que neix
que es trobi un mon millor per viure
Ai! Aiaiaiaiiii!

Nen surt cap al carrer
que jo també vindré
hem de dir: no pot ser!

Nen surt cap al carrer
que jo també vindré
hem de dir: no pot ser!

Nen surt cap al carrer
(ay que surtis al carrer)
nen, que jo tambe vindre
(que jo, que jo vindre)

Nen surt cap al carrer
(ai que surtis al carrer)
nen, que jo també vindré
(que jo, que jo, que jo vindré)

Nen surt cap al carrer
(i em pregunto què cony passa)
nen, que jo també vindré
(si surto fora em maten i em moro de gana)

Nen surt cap al carrer
(ai que surti, ai que surti)

nen, que jo també vindré
(ai que surti, que surti, que surti, que surti al carrer)

Nen surt cap al carrer
(que ara vindré)
nen, que jo també vindré
(aiii!!)

Nen surt cap al carrer
(qui enfonsa la pata, qui mata la gana)
(i mentre els negres es moren de gana)
nen, que jo tambe vindre
(ai que surti)

Nen surt cap al carrer
(ai que surti, que surti, que surti, que surti)
nen, que jo també vindré
(azucar!)

Nena

Oh nena quan siguis vella,
la dentadura et caigui a terra,
recordaras tot el que jo ara et dic.
Estaras tota calada,
i tota plena de canes,
però hi haurà una altra cosa
que no et deixarà domir,

doncs tindràs un gran remordiment,
sempre que estiguis conscient,
i diràs per què tu vas deixar,
en aquell pobre penjat!

doncs tindràs un gran remordiment,
sempre que estiguis conscient,
i diràs per què tu vas deixar,
en aquell pobre penjat!

La solució la tens al costat,
no em deixis tot sol avui penjat,
tot i encara que estigui mamat i cabrejat,
ja veuras com demà
quan la resaca hagi passat,
jo tornaré a ser el noi que era abans

i no tindras un gran remordiment sempre que estiguis conscient, i no diras per què tu vas
deixar, en aquell pobre penjat!
(x4)
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Ni un duro

Ni un duro
no em queda ni per pipes ja
ni un duro
i mira que estalviar jo ja procuro
però sempre vaig pelat
i és que de gresca tot ho he gastat.

Sóc ric
estic forrat i com un rei jo visc
i les accions em pugen com el vi
però sempre estic avorrit
abans tot era més divertit.

Hauries de sortir una mica més
i no pensar que el temps val calers
ser pobre o ric, perque patir?
hi ha molt més a escollir.

Català
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Hi ha una melodia
en la que inspirar-te
hi ha mil coses
per no penjar-te
hi ha una lluna
amb la que enamorar-te.
I fer que en el cel
s´escrigui una cançó
que digui que la vida
si la vius bé molt millor, oh!

Sóc ric
i el que em pertany
no ho puc comptar amb els dits
més enllà del que es veu és meu
i demà que en faig d´altres calers
si avui no he pogut passar-m´ho bé.

Sóc pobre
i sóc el que s´ho gasta el dia que cobra
jo soc feliç buidant el sobre
i potser no tinc res que oferir
pero si vols viure pots venir amb mi.

Perque tan trist si ho pots fer somrient
potser no som tant diferents
ser pobre o ric, perque patir?
hi ha molt més a escollir.

Hi ha una melodia
en la que inspirar-te
hi ha mil coses
per no penjar-te
hi ha una lluna
amb la que enamorar-te

I fer que en el cel
s´escrigui una cançó
que digui que la vida
si la vius bé molt millor, oh!

Hi ha una melodia
en la que inspirar-te
hi ha mil coses
per no penjar-te
i si ho mires com t´ho dic jo
segur que ho veus d´un altre color
i si ho mires com t´ho dic jo
segur que ho veus d´un altre color
i si ho mires com t´ho dic jo
segur que ho veus d´un altre color.

No és l’hora de marxar

Té por que li passin els anys,
en els seus ulls ho pots notar,
sempre jove ella ha estat.
De vegades del més enllà, li diuen que se n’ha d’anar
tenen pressa ja ho sé.
Sap que l’esperen, però hi planta cara,
encara té forces per lluitar.
Agafada de la meva mà somriu, aixecada ja,
un altre cop amb mi està.
Sent com ploren que se’n va,
però sap Déu que no és veritat,
es pregunta si ara ja, ens hauran de separar.
Si la mort em ve a buscar,
jo no cauré als seus peus,
no és pas l’hora de marxar,
molts camins he d’agafar.
I ara dóna el saber a la gent,
de tot el que ha fet bo o dolent
per morir més dignament;
mil històries viscudes, mil consells per anar tirant,
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mil secrets per amagar.
Sap que l’esperen, però hi planta cara,
encara té forces per lluitar.
Agafada de la meva mà li diuen que se n’ha d’anar,
un altre cop amb mi està.
Sent com ploren que se’n va,
però sap Déu que no és veritat.
Es pregunta si ara ja, ens hauran de separar.
Si la mort em ve a buscar...

No és l´hora de marxar

Té por que li passin els anys
en els seus ulls ho pots notar, sempre jove ella ha estat...
De vegades del més enllà
li diuen que se n´ha d´anar, tenen pressa, ja ho se....
Sap que l´esperen
però hi planta cara, encara té forces per lluitar...
Agafada de la meva mà
somriu i aixecada ja, un altre cop amb mi ha estat...
Sé quan plora que s´envà
però Déu sap que no és veritat...
Es pregunta si ara ja..
ens tindran que separar...
Si la mort em ve a buscar
jo no cauré als seus peus, no és pas l´hora de marxar
molts camins he d´agafar...(x2)
I ara dóna el saber a la gent
de tot el que ha après, bo o dolent, per morir més dignament...
Mil històries viscudes
mil consells per anar tirant, mil secrets per amagar...
Sap que l´esperen
però hi planta cara, encara té forces per lluitar...
Sé quan plora que s´envà
però Déu sap que no és veritat...
Es pregunta si ara ja..
ens tindran que separar...
Si la mort em ve a buscar
jo no cauré als seus peus, no és pas l´hora de marxar
molts camins he d´agafar...(x2)
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No és massa tard

Cansat, cansat de fer-me mal,
de viure en un engany,
cansat de mi,
que no sé alliberar-me,
fugir d´aquest desig
que sé que no és per a mi però no puc evitar.

Cansat d´aquesta soledat,
d´haver-me enamorat
del pas del temps,
que fa caure en l´oblit
allò que va ser etern.
Cansat de veure-ho clar però no saber escapar.

No és massa tard per tot allò que és important
(per a mi, com ser feliç).
Estic tan cansat... però he de tornar a començar.

I quan s´aturarà aquest mal
que crema i crema tant?
Evaporat,
que no deixi record
d´aquells moments tan bons.
Cansat que d´aquells núvols només en quedi fum.

Només vull oblidar i trencar, no recordar mai més
per viure en pau.
Cansat d´haver callat, d´estar emprenyat, de
ser fugaç, de ser real..., perquè
no puc existir així.
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No puc, no és per a mi, tan humà, despullat,
que no puc existir, no vull pas fer-ho així.
Cansat d´haver somiat...

I quan podré somriure?
Quan tornaré a viure?
Quin va ser el pecat
per sentir aquest desig
que no té cap sentit,
per viure sense viure tanta soledat?

No és massa tard

Cansat, cansat de fer-me mal,
de viure en un engany
cansat de mi,
que no sé alliberar-me
fugir d´aquest desitg
que sé que no es per mi però no puc evitar.

cnsat d´aquesta soledat
d´haver-me enamorat
del pas del temps,
que fa caure en l´oblit
allò que va ser etern.
Cansat de veure-ho clar però no saber escapar.

No és massa tard per a tot allò que és important (per mi com ser feliç)
estic tan cansat... però he de tornar a començar.

I quan s´aturarà aquest mal
que crema i crema tant?
Evaporat
que no deixi record
d´aquells moments tan bons
Cansat que d´aquells núvols només quedi fum.

No és massa tard per a tot allò que és important (per mi com ser feliç)
estic tan cansat... però he de tornar a començar.

Nomes vull oblidar i trencar, no recordar mai més
per viure en pau
cansat d0haver callat, d´estar emprenyat, de ser fugaç de ser real... perquè no existir així.

No puc, no és pas per mi, tan humà, despullat que no puc existir, no vull pas fer-ho així
Cansat d´haver somiat...
I quan podre somriure?
quan tornaré a viure?
quin va ser el pecat
per sentir aquest desitg
que no té cap sentit
per viure sense viure tanta soledat?
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NO ÉS MASSA TARD(JESÚS ROVIRA)

NO ÉS MASSA TARD(JESÚS ROVIRA)

Cansat, cansat de fer-me mal,
de viure en un engany,
cansat de mi,
que no sé alliverar-me,
fugir d´aquest desig
que se que no és per a mi però no puc evitar.
Cansat d´aquesta soledat,
d´haver-me enamorat
del pas del temps,
que fa caure en l´òblit
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allò que va ser etern.
Cansat de veure-ho clar però no saber
escapar.
No és massa tard per a tot allò que és important
(per a mi, com ser feliç).
Estic tan cansat ...però he de tornar a començar.
I quan s´aturarà aquest mal
que crema i crema tant?
Evaporat,
que nodeixi record
d´quells moments tan bons.
Cansat que d´aquells núvols només en quedi fum.
Només vull cridar i trencar, no recordar mai
més
per viure en pau.
Cansat d´haver callat, d´estar emprenyat, de
ser fugaç, de ser real..., per què
no puc existir així.
No puc, no és per a mi, tan humà, despullat,
que no puc existir, no vull pas fer-ho així.
Cansat d´haver somiat...
I quan podré somriure?
Quan tornaré a viure?
Quin va ser el pecat
per sentir aquest desig
que no té cap sentit,
per viure sense viure tanta soledat?

No ho sé

Fa temps que et conec i no sé bé com ets,
més lluny et veig de mi quan més a prop et tinc.
Deixa´m entrar dins, deixa´m saber qui ets.
Obra que jo hi vull ser, si et plau no em tanquis més.

Si jo sucre, tu sal;
si jo negre, tu blanc; rius de mi.
Si jo vinc tu no hi ets, si jo hi sóc tu te´n vas, per què així?

Serà que tu ets com un mirall però que,
quan jo m´hi miro es va trencant

I és que no, no ho sé!
I és que no, no ho sé!
I és que no, no ho sé!

Obre la teva ment, tu saps que no hi ha res que ens pugui fer tant diferents
i si sóm tant desiguals,
què és el que em fa estar amb tu.

Busco en la foscor i no hi trobo la claror,
tant sols hi trobaré el que no em serveix de res!

Si jo sucre, tu sal;
si jo negre, tu blanc; rius de mi.
Si jo vinc tu no hi ets, si jo hi sóc tu te´n vas, per què així?

Serà que tu ets com un mirall però que,
quan jo m´hi miro es va trencant

I és que no, no ho sé!
I és que no, no ho sé!
I és que no, no ho sé!
I es que no, no ho sé!

I és que com ets tu, no ho sé
I el que penses tu, no ho sé
I el que vols de mi no ho sé
I què faré ara, no ho sé!

I és que no, no ho sé!
I és que no, no ho sé!
I és que no, no ho sé!
I és que no...
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No ho sé

NO HO SE
Sol*=335543
INTRO: Re Sol Sib La(x4) Sol La
(1)Re La Sib Fa#m
Fa temps que et conec
Sol* Fa#m La
i no sé bé com ets
Re La Sib Fa#m
Més lluny et veig de mi
Sol La Re
com més a prop et tinc
(1)Deixa’m entrar dins
Deixa’m saber qui ets
Obre’m que jo hi vull ser
Si et plau no em tanquis més
(2)Sol Re
Si jo sucre tu sal
Do(oLa)** Sim(oSol)** La
si jo negre tu blanc rius de mi
Sol Re
si jo vinc tu no hi ets
Do(oLa)** Sim(oSol)**
si jo hi sóc tu te’n vas
 (3)Re La Do Sol La
Serà que tu ets com un mirall però que
Fa#m La Sib Mi Re La
quan jo m’hi miro es va trencant
(4) Re Sol Sib La
I és que noooooooooo
Re Sol Sib La
no ho sé (x2)
Sol La
I és que no
(1) Obre la teva ment
tu saps que no hi ha res
que ens pugui fer tant diferents
i si som tant desiguals
que és el que em fa estar amb tu
(1)busco en la foscor
i no hi trobo la claror
tan sols hi trobaré
el que no em serveix per res
(2) Si jo sucre tu sal
si jo negre tu blanc rius de mi
Si jo vinc tu no hi ets
si jo hi sóc tu te’n vas perquè així
(3) Serà que tu ets com un mirall però que
quan jo m’hi miro es va trencant
(4)I és que nooooooooooo
no ho sé (x4)
I és que com ets tu no ho sé
I el que penses tu no ho sé
I el que vols de mi no ho sé
I què faré ara no ho sé
I és que noooooooooo
No ho sé(x2)
Sol La Re
I és que no

** = decidiu quin és millor
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No sé pas com

Més senzill és arribar
al lloc on el sol cau
dins el mar,
que tenir-te al meu costat
i trobar-me en el teu cor.
Més senzill aprendre japonès,
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que tenir-te posseïda,
i no ser un qualsevol més.

Doncs el cel t´ha fet cruel,
vas néixer amb una missió:
trencar el cor de tots els homes,
i jo no en sóc l´excepció.

No sé pas com podré canviar-te,
no sé pas com treure´t el son,
però és que algú ha de ser el primer
de tocar la teva pell.

Abans veuré un punky turc
que tu boja per algú,
és difícil d´acceptar,
però és que així et van crear.

Més difícil veure´t darrere meu
que escoltar els consells dels pares
i acceptar la seva llei.

Doncs el cel t´ha fet cruel ...

No sé pas com podré canviar-te ...

(solo)

Si tu em volguessis escoltar,
et faria adonar
que t´estàs equivocant (4).

No sé pas com

Més senzill és arribar
al lloc on el sol cau
dins el mar,
que tenir-te al meu costat
i trobar-me en el teu cor.
Més senzill aprendre japonès,
que tenir-te posseïda,
i no ser un qualsevol més.

Doncs el cel t´ha fet cruel,
vas néixer amb una missió:
trencar el cor de tots els homes,
i jo no en sóc l´excepció.

No sé pas com podré canviar-te,
no sé pas com treure´t el son,
però és que algú ha de ser el primer
de tocar la teva pell.

Abans veuré un punky turc
que tu boja per algú,
és difícil d´acceptar,
però és que així et van crear.

Més difícil veure´t darrere meu
que escoltar els consells dels pares
i acceptar la seva llei.

Doncs el cel t´ha fet cruel
vas néixer amb una missió:
trencar el cor de tots els homes,
i jo no en sóc l´excepció.

No sé pas com podré canviar-te
no sé pas com treure´t el son,
però és que algú ha de ser el primer
de tocar la teva pell.

Si tu em volguessis escoltar,
et faria adonar
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que t´estàs equivocant.

No vaig triar

Quan la claror vingui a buscar-me,

quan tanqui aquests ulls humans

potser en tindré uns de més grans

o potser, qui ho sap, s´aturaran.

D´on vens, on vas, qui ets i qui seràs?

Aquesta nit m´ho he preguntat.

I és que d´aquí no vull marxar

m´agrada més que el més enllà.

Diuen que t´han posat a prova,

que per això tens la llibertat.

Que has d´escollir entre el bé i el mal

però ets com vas néixer i ho seràs.

No vaig triar ser tal com sóc ni ser humà

i és que tampoc puc explicar

tot el que he fet o faré demà.
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No vaig triar

Do         Sol             Lam    Sol  Fa
Quan la claror vingui a buscar-me

            Do             Sol
quan tanqui aquests ulls humans

Fa           Sol            Do     Lam
potser en tindré uns de més grans

Fa               Sol         Do
o potser, qui ho sap, s´aturaran.

D´on vens, on vas, qui ets i qui seràs?
aquesta nit m´ho he preguntat
i és que d´aquí no vull marxar
m´agrada més que el més enllà.

Diuen que t´han posat a prova
que per això tens la llibertat
que has d´escollir entre el bé i el mal
però ets com vas néixer i ho seràs

Mim        Lam            Fa           Sol

Català

No vaig triar ser tal com sóc ni ser humà

            Mim          Lam
i és que tampoc puc explicar

              Fa           Sol
tot el que he fet o faré demà.

I no sé pas què m´espera
però ha de ser millor, ha de ser millor
voldria tornar enrera
però ha de ser millor, ha de ser millor.

Diuen que potser és per feblesa
diuen que és per manca de fe
no em fa vergonya confessar
que hi ha coses que em fan por.

Doncs no perdrà la meva adreça
ni la d´aquells que jo he estimat
ni esclaus, reis, bojos, ni malalts
tant li fa, que li és igual.

No vaig triar néixer com sóc ni néixer humà
i és que tampoc puc explicar
tot el que he fet o faré demà.

I no sé pas què m´espera
però ha de ser millor, ha de ser millor
voldria tornar enrera
però ha de ser millor, ha de ser millor.

Fa              Mim
I com volen que jo em cregui

          Lam                 Sol  Fa
que en un llibre hi puc trobar

la gran diferència entre el bé i el mal

     Sol
i el passaport cap al paradís

   Fa              Mi
si jo mateix estic condemnat

       Lam                   Sol  Fa
per no creure el que no veig

per voler tenir moltes coses

        Sol
per ser tal com em van fer.

No, jo no vull canviar-me
mai ho he desitjat, mai ho he desitjat
no vull pas ser un altre
mai ho he desitjat,mai ho he desitjat.

No vaig triar

Quan la claror vingui a buscar-me
quan tanqui aquests ulls humans
potser en tindré uns de més grans
o potser, qui ho sap, s´aturaran.

D´on vens, on vas, qui ets i qui seràs?
aquesta nit m´ho he preguntat
i és que d´aquí no vull marxar

Català
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m´agrada més que el més enllà.

Diuen que t´han posat a prova
que per això tens la llibertat
que has d´escollir entre el bé i el mal
però ets com vas néixer i ho seràs

No vaig triar ser tal com sóc ni ser humà
i és que tampoc puc explicar
tot el que he fet o faré demà.

I no sé pas què m´espera
però ha de ser millor, ha de ser millor
voldria tornar enrera
però ha de ser millor, ha de ser millor.

Diuen que potser és per feblesa
diuen que és per manca de fe
no em fa vergonya confessar
que hi ha coses que em fan por.

Doncs no perdrà la meva adreça
ni la d´aquells que jo he estimat
ni esclaus, reis, bojos, ni malalts
tant li fa, que li és igual.

No vaig triar néixer com sóc ni néixer humà
i és que tampoc puc explicar
tot el que he fet o faré demà.

I no sé pas què m´espera
però ha de ser millor, ha de ser millor
voldria tornar enrera
però ha de ser millor, ha de ser millor.

I com volen que jo em cregui
que en un llibre hi puc trobar
la gran diferència entre el bé i el mal
i el passaport cap al paradís
si jo mateix estic condemnat
per no creure el que no veig
per voler tenir moltes coses
per ser tal com em van fer.

No, jo no vull canviar-me
mai ho he desitjat, mai ho he desitjat
no vull pas ser un altre
mai ho he desitjat,mai ho he desitjat.

No vaig triar

LAX´N´BUSTO
===========

NO VAIG TRIAR
-------------

DO          SOL            Lam   SOL
Quan la claror vingui a buscar-me
FA        DO                 SOL
quan tanquin aquests ulls humans
FA            SOL            DO   Lam
potser en tindré uns de més grans
FA               SOL          DO
o potser, qui ho sap, s´aturaran
DO         SOL         Lam         SOL
D´on vens, on vas, qui ets i qui seràs?
FA      DO                SOL
aquesta nit m´ho he preguntat
FA           SOL            DO Lam
i és que d´aquí no vull marxar

Català

FA       SOL               DO
m´agrada més que el més enllà
DO          SOL          Lam SOL
Diuen que t´han posat a prova
FA        DO               SOL
que per això tens la llibertat
FA             SOL                   DO Lam
que has d´escollir entre el bé i el mal
FA               SOL           DO
però ets com vas néixer i ho seràs

Mim       Lam             FA          SOL
No vaig triar ser tal com sóc ni ser humà
            Mim          Lam
i és que tampoc puc explicar
              FA           SOL
tot el que he fet o faré demà
  Mim               Lam
I no sé pas que m´espera
           FA                SOL
però ha de ser millor, ha de ser millor
Mim             Lam
voldria tornar enrera
           FA                SOL
però ha de ser millor, ha de ser millor

DO         SOL            Lam SOL
Diuen que potser és per feblesa
FA            DO          SOL
diuen que és per manca de fe
FA          SOL         DO Lam
no em fa vergonya confessar
FA        SOL               DO
que hi ha coses que em fan por
DO          SOL           Lam SOL
Doncs no perdrà la meva adreça
FA         DO                 SOL
ni la d´aquells que jo he estimat
FA                SOL           DO Lam
ni esclaus, reis, bojos, ni malalts
FA      SOL            DO
tant li fa, que li és igual

Mim       Lam             FA          SOL
No vaig triar ser tal com sóc ni ser humà
            Mim          Lam
i és que tampoc puc explicar
              FA           SOL
tot el que he fet o faré demà
  Mim               Lam
I no sé pas que m´espera
           FA                SOL
però ha de ser millor, ha de ser millor
Mim             Lam
voldria tornar enrera
           FA                SOL
però ha de ser millor, ha de ser millor

FA          Mim
I com volen que jo em cregui
      Lam
que en un llibre hi puc trobar
   FA
la gran diferència entre el bé i el mal
     SOL
i el passaport cap al paradís
   FA              Mim
si jo mateix estic condemnat
   Lam
per no creure el que no veig
      FA
per voler tenir moltes coses
     SOL
per ser tal com em van fer
Mim               Lam
No, jo no vull canviar-me
       FA                  SOL
mai ho desitjat, mai ho he desitjat
Mim               Lam
no vull pas ser un altre

Pàgina 1111 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Lax'n'busto

          FA                  SOL
mai ho he desitjat, mai ho he desitjat.

Pol Santaló --- planeta_eskoria666@hotmail.com ---

NO VAIG TRIAR

Quan la claror vingui a buscar-me
quan tanquin aquests ulls humans
potser en tindré uns de més grans
potser qui ho sap s´aturaran
D´on véns, on vas, qui ets i qui seràs?
aquesta nit m´ho he preguntat
i és que d´aquí no vull marxar
m´agrada més que el més enllà
Diuen que t´han posat a prova
que per això tens la llibertat
que has d´escollir entre el bé i el mal
però és com vas néixer i ho seràs

No vaig triar ser tal com sóc ni ser humà
i és que tampoc no sé explicar
tot el que he fet o faré demà, demà
i no sé pas que m´espera
però ha de ser millor, ha de ser millor
voldria tornar enrere
però ha de ser millor, ha de ser millor

Diuen que potser és per feblesa
diuen que és per manca de fe
no em fa vergonya confessar
que hi ha coses que em fan por
Doncs no perdrà la meva adreça
ni la d´aquells que jo he estimat
ni és que els reis bojos ni malats
tan li fa que l´hi és igual

No vaig triar néixer com sóc ni néixer humà
i és que tampoc puc explicar
tot el que he fet o faré demà, demà
i no sé pas que m´espera
però ha de ser millor, ha de ser millor
voldria tornar enrere
però ha de ser millor, ha de ser millor
I com volen que jo em cregui que en un llibre puc trobar la gran diferència entre el bé i el
mal i el passaport cap al paradís, si jo mateix estic condemnat per no creure el que no
veig, per voler tenir moltes coses, per ser tal com em van fer!!!!!!!!
I no, jo no puc canviar-me
mai ho he desitjat, mai ho he desitjat
No puc pas ser un altre
mai ho he desitjat, mai ho he desitjat, ho he desitjat!!!!!!!!

Català

Obsesionat

Quan la nit obra la porta
penetra la llum i la deixa morta,
el dia comença
però el meu jorn ja té un final.

Seguir sempre igual és la consigna,
debria néixer sota un mal signe,
que sempre em condemna
a una sola activitat.

Quan escric jo penso en tú,
adormit jo penso en tú,
el teu lloc és el meu cap
estic obsesionat,
i el pitjor és que no vull canviar.

Català

Em veureu sortir a la plaça
però no crec que puguem parlar massa,
la cara impassible
però la creu va treballant.

Segueixo cantant la melodia
que vaig regalar-te un bon dia,
tan sols vull silenci
per sentir-te respirar.

Conduint jo penso en tú,
dalt del cim jo penso en tú,
el psicòleg m´ha citat
estic obsesionat,
i el pitjor és que no em vull curar.

Quan escric jo penso en tú,
adormit jo penso en tú,
el teu lloc és el meu cap
estic obsesionat,
i el pitjor és que no vull canviar. (x2)

Fent l´amor jo penso en tú,
si tinc por jo penso en tú,
al teu verí estic enganxat
estic obsesionat,
i el pitjor és que no ho vull deixar.

Obsessionat

Quan la nit
Penetra la llum i la deixa morta
El dia comença pero el meu jorn ja te un final
Seguir sempre igual es la consigna
Devia neixer sota un mal signe
Que sempre em condema
A una sola activitat

Quan escric jo penso en tu
Adormit jo penso en tu
El teu lloc es el meu cap
Estic obsessionat
I el pitjor es que no vull canviar

Em veureu sortir a la plaça
Pero no crec que puguem parla massa
La cara impasible
Pero la creu va treballant
Segueixo cantant la melodía
Que vaig regalar-te un bon dia
Tan aols vull silenci per sentir-te respirar

Conduint jo penso en tu
Dalt del cim jo penso en tu
El teu lloc es el meu cap
Estic obsessionat
I el pitjor es que no vull canviar

Quan escric jo penso en tu
Adormit jo penso en tu
El teu lloc es el meu cap
Estic obsessionat
I el pitjor es que no vull canviar

Fent l’amor jo penso en tu
Si tinc por jo penso en tu
Al teu veri estic enganxat
Estic obsessionat
I el pitjor es que no ho vull deixar.

Català
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Pagès

En Joan era un pobre pagès.
Ell sempre humil, ell sempre honest.
Vivia amb l´hermosa Maria,
i ho feia tot perquè sempre mengés.

En canvi en Lluís era molt ric,
a ell mai no li va faltar de res.
Com si tot el que ell volgués,
en dir-ho, als peus ho tingués.

I és que uns tant,
i altres tant poc,
però tots feliços tal com són.

Un dia el Lluís es va creuar
amb la Maria passejant,
i enamorat es va jurar
pagar per ella el preu més alt.

I en aquells temps va haver una guerra.
En Joan jove i fort per força va marxar.
En Lluís no era apte per morir.
Això és una merda, tio has d´aguantar.

Tot era estrany en els seus ulls.
La por, l´odi, la tristor.

I la Maria se´l va mirar,
com si ja no pogués veure´l mai més.
Llavors el Lluís va aprofitar
i a la Maria va comprar, i li va dir:

"Sé que m´estaves esperant, jo no t´havia oblidat,
jo et puc donar tot el què vols.
Tinc tot el què puguis desitjar". (x2)

(solo)

Agafa´m de la mà, corre i no t´ho pensis massa,
que et donaré el què vols, si no ho tens en aquesta casa.
Jo sé el que tu vols i tu fa temps que ho desitjaves,
pensa el què faràs i com viuràs a partir d´ara.

El Joan no tornarà, és el seu fi. Jo ja ho sabia.
Si fos tu "sí" diria i no m´ho pensaria més.
Jo et dono flors i joies, festes criats i vestits.
Jo et cobriré d´or, plata, bons perfums i Weiss do Frings.

I la Maria, se´l va mirar
i de la mà el va agafar.
Anava tot cega amb tants regals,
que sense pensar-s´ho, del Joan va passar! i li va dir:

"Jo en tu ja no et puc esperar, tu em fas patir i treballar.
Ell tot el dia juga amb mi, bona sort que l´hagi trobat". (x2)

Aquell pobre pagès sabia que anava a morir.
Llavors va dir: "si em moro, tu també et mores amb mi".
La va esperar a les fosques al carrer tota la nit,
quan ella va sortir la va matar sense patir.

Amb la mateixa arma es va fer ell un tret al cap,
va caure estès a terra amb la Maria al seu costat.
La conya de la història amics meus reflexioneu:
No és que en Joan morís, sinó que el Lluís està de peu.

I el Lluís se´ls va mirar,
va ser d´aquells dies que més va plorar.
Sol es trobava amb els seus calers,
per molts que en tingués, massa car per ell, i es va dir:

"Segur que algú m´està esperant, això ho oblido jo demà.
A moltes noies puc comprar, no importa a qui hagi de trepitjar". (x2)

Català
Passejant per l´habitació

Llavis adormits,
en un rostre feliç,
un munt d´historietes
ballant voltant-te a tu.

Vinga, a què esperes?,
obre´t d´aquí,
no has sentit res
d´ençà que vas caure amb mi.

No hi ha lloc en aquest món
on et puguis caure mort,
la més llarga discussió
que no et treu del teu racó.

Passejant per l´habitació...

Cadires amagant-se,
rera un quadre hi ha la paret,
i no estic disposat,
no ho suporto i no tinc per què.

Les paraules són vives,
mengen l´aire del saló
i es trenquen a terra
com gotes de suor.

No hi ha lloc en aquest món
on et puguis caure mort,
la més llarga discussió
que no et treu del teu racó.

Passejant per l´habitació...

No hi ha lloc en aquest món ...

Passejant per l´habitació...

Català

Pensant en tornar a casa

Acabava d arribar
i potser ella encara pensava
que arribava a casa seva
els amics, la seva gent
els primers que va anar a veure
els seus pares ja molt gran
pero al trucar ningu l´obri
x ells ja no era filla d´ells
i recorda cuan va marxar
per força a fer uns anys de presó
i la gent com se la mirava
emmanillada i a dins del furgó
i ningú no la va escriure,
es va estar temps pensant sola en la foscor
i anyorava als seus amics
fa mes mal aixo que no venir
i als seus ulls se li notava
que havia mort pero per amor
i ara tothom contra ella estava
enfonsada pel seu cor
quan temps perdut somiant amb tot??
somiant en tornar a casa i viure de nou
portant-se be a tota hora i no pas per por
si no per sortir a fora i oblidar allò
pero per molt que ara expliques era tard
doncs ja no es podia fer res
i va pensar millor marxar
i per instint va tenir que tornar a plorar
i ara de nou per la foscor un altre kop tot sola
i ara és pitjor

Català
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que fàcil és donar el perdó
i ara seria feliç en el seu món..

Per què ser gran?

Han passat els anys, diuen que sóc gran,
i no m´ha arribat pas per sorpresa.
Tu vaig dir i vaig molt de pressa
i potser em falta alguna peça,
però el meu cos demana i mai no para.
Tant de temps que ho he desitjat,
i ara que hi sóc no em fa falta saber res.

Tinc el pensament vivint intensament,
i tant se me´n fot el que dirà la gent,
tots els meus problemes només són cosa meva
a 180 l´aire crema...
Però en el fons ja és anar vivint,
ves que no només estic patint...

Sinó per què ser gran, si tinc tot el que jo puc desitjar,
no vull tenir panxa, ni estar al despatx,
vull ser lliure, i no estic pas somiant...!!!

Penso en festa i en merder, però que hi haig de fer,
es podria dir que així vaig néixer.
I és que em bull la sang, el cor se´m fa gran
quan veig algú que no està pas malament.
Tu dius que a casa s´hi està bé,
però és que sense adonar-te´n
des de que te´n vols anar fins que t´han fet fora,
ha passat molt més d´una hora.

Sinó per què ser gran, si tinc tot el que jo puc desitjar,
no vull tenir panxa, ni estar al despatx,
vull ser lliure, i no estic pas somiant...!!!

Sinó, de què vas, si tinc ot el que jo puc desitjar,
no vull tenir panxa, ni estar al despatx,
vull ser lliure, i no estic pas somiant...!!!

Català

Per tu, mare

Per tu així sóc, per tu jo ric, per tu ploro
Per tu jo visc i em moro, per tu existeixo
Per tu valent, per tu tinc por
Per tu feble, per tu fort
Per tu entenc, per tu no entenc
I per tu crec i no crec

Per fora roc, per dins estel
Per tu tinc sort sempre que vinc
Per mi tu ets el més gran dels superherois
Per tu no puc mare
Deixar de cridar, escoltar, callar i tenir vegronya

Per tu estic trist, per tu em refaig, per tu estimo
Per tu en tu penso molt i poc, per tu imagino
Per tu acarono, per tu em tanco
Per tu lluito, per tu perdo
Per tu aparento ser qui per tu hauria de ser

Per tu em destrueixo, em reprodueixo
Per tu componc i canto
Per tu eternament lligo i deslligo els pensaments
I així per tu mare
Les distàncies es fan curtes i els somnis possibles

Català

I saps que tu mare
Fas que pugui perdonar qui no ho mereixeria

I per tu crido, per tu m´alço
I say this words
Because I want all the world to know how much I love you
Per tu no puc mare
Deixar de cridar, escoltar, callar i tenir vergonya
Per tu jo faig mare
Que somiar i volar sigui part de la meva vida
Per tu sempre mare
Ser el nen dels eus ulls serà
La meva doctrina

PER TU, MARE (PEMI ROVIROSA)

PER TU, MARE (PEMI ROVIROSA)

Per tu així sóc, per tu jo ric, per tu ploro.
Per tu jo visc i em moro per tu existeixo.
Per tu valent, per tu tinc por,
per tu feble, per tu fort.
Per tu aprenc, per tu no entenc
i per tu crec i no crec.
Per fora roc, per dins estel,
per tu tinc sort sempre que vinc,
per mi tu ets el més gran dels superherois.

PER TU NO PUC MARE
DEIXAR DE CRIDAR, ESCOLTAR, CALLAR I TENIR VERGONYA.

Per tu estic trist, per tu em refaig
per tu estimo.
Per tu en tu penso, molt i poc
per tu imagino.
Per tu acarono, per tu em tanco.
Per tu lluito, per tu perdo.
Per tu aparento ser qui per tu hauria de ser.
Per tu em destrueixo, em reprodueixo,
per tu componc i canto.
Per tu eternament lligo i deslligo els pensaments.
I així per tu mare, les distàncies es fan curtes
i els somnis impossibles.
I saps que tu mare, fas que pugui perdonar
qui no ho mereixeria.
I per tu crido i per tu m´alço,
I say these words
because i want all the World to know how
much I love you.

PER TU NO PUC MARE
DEIXAR DE CRIDAR, ESCOLTAR, CALLAR I TENIR VERGONYA.

I per tu jo faig mare
que somiar i volar sigui part de la meva vida.
Per tu, sempre mare, ser el nen dels teus ulls
serà la meva doctrina.

Català

Per una copa

Sóc a la frontera entre el vici i el cel
i no entenc i no entenc i no entenc a la gent.
Em critiquen i em miren
quan jo estic aquí fent ambient.

Ones que penetren el meu firmament,
que s´encén, que s´encén, que m´explota la ment.
Un deliri inconscient un enigma sense dubte indecent
que acaba al pitjor moment.

Per una copa, un lloc obert,
per trobar un oasi dins aquest desert
donaria cent, potser mil
potser tot el que tinc.

Tanquen el garito i jo amb aquest colocón

Català
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no em toqueu els collons quan comença lo bo.
Democràcia il·legal, llei perversa, falsa moral!!

Visca el president i visca la seva gent
i brindem per la mare del puto porter.
Que els ofeguin a tots en bidons de mil litres o més
de whisky de garrafón.

Per una copa, un lloc obert,
per trobar un oasi dins aquest desert
donaria cent, potser mil
potser tot el que tinc.

Per una copa

Per una copa
------------

La                                 Re       Mi
Sóc a la frontera entre el vici i el cel
          La                              Re           Mi
 no entenc i no entenc i no entenc a la gent.
          La
Em critiquen i em miren
         Re          Mi             La            Re, MI
 quan jo estic aquí fent ambient.

Ones que penetren el meu firmament,
que s´encén, que s´encén, que m´explota la ment.
Un deliri inconscient un enigma sense dubte indecent
que acaba al pitjor moment.

             La         Re     MI
Per una copa, un lloc obert,
La                                   Re      Mi
per trobar un oasi dins aquest desert
        La
donaria cent, potser mil
Re       Mi           La                     Mi
potser tot el que tinc.

Tanquen el garito i jo amb aquest colocón
no em toqueu els collons quan comença lo bo.
Democràcia il·legal, llei perversa, falsa moral!!

Visca el president i visca la seva gent
i brindem per la mare del puto porter.
Que els ofeguin a tots en bidons de mil litres o més
de whisky de garrafón.

Per una copa.......

            Si           Mi     Fa#
Per una copa, un lloc obert,
Si                                  Mi      Fa#
per seguir la festa fins la fí dels temps
        Si
donaria cent, potser mil
Mi       Fa#         Si           Fa#
potser tot el que tinc.

Català

Per una copa

Sóc a la frontera entre el vici i el cel
i no entenc i no entenc i no entenc a la gent
que em critiquen i em miren
quan jo estic aquí fent ambient.

Ones que penetren el meu firmament,

Català

que s´encén, que s´encén, que m´explota la ment.
Un deliri inconscient, un enigma sense dubte indecent
que acaba al pitjor moment.

Per una copa, un lloc obert,
per trobar un oasi dins aquest desert
donaria cent, potser mil
potser tot el que tinc.

Tanquen el garito i jo amb aquest colocón,
no em toqueu els collons quan comença lo bo.
Democràcia il·legal, llei perversa, falsa moral!!

Visca el president i visca la seva gent
i brindem per la mare del puto porter.
Que els ofeguin a tots en bidons de mil litres o més
de whisky de garrafón.

Per una copa, un lloc obert,
per trobar un oasi dins aquest desert
donaria cent, potser mil
potser tot el que tinc.

Sóc a la frontera entre el vici i el cel
i no entenc i no entenc i no entenc a la gent
que em critiquen i em miren
quan jo estic aquí fent ambient.

Ones que penetren el meu firmament,
que s´encén, que s´encén, que m´explota la ment.
Un deliri inconscient, un enigma sense dubte indecente.

Per una copa, un lloc obert,
per trobar un oasi dins aquest desert
donaria cent, potser mil
potser tot el que tinc.

Per una copa, un lloc obert,
per trobar un oasi dins aquest desert
donaria cent, potser mil
potser tot el que tinc.

Tindràs poder,
Tindràs els punys,
Tindràs governs,
Però no em tindràs a mi!
Evolució,
Destitució,
Un pensament que no admet els diferents!
Llibertat del meu cos.
Llibertat de triar ‘no a la guerra’
Llibertat de consumició
Obrim les aixetes de la llibertat!

Per una copa, un lloc obert,
Per seguir la festa fins la fi dels temps
donaria cent, potser mil
potser tot el que tinc.

Per una copa, un lloc obert,
Per seguir la festa fins la fi dels temps
donaria cent, potser mil
potser tot el que tinc.

Per una copa

Intro: La Fa#m Mi La Mi
La Fa#m Mi
Sóc a la frontera entre el vici i el cel
La Fa#m Mi
no entenc i no entenc i no entenc a la gent.
La
Em critiquen i em miren
Fa#m Mi La Mi
quan jo estic aquí fent ambient.

Ones que penetren el meu firmament,
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que s´encén, que s´encén, que m´explota la ment.
Un deliri inconscient un enigma sense dubte indecent
que acaba al pitjor moment.

La Fa#m MI
Per una copa, un lloc obert,
La Re Mi
per trobar un oasi dins aquest desert
La
donaria cent, potser mil
Fa#m Mi La Mi
potser tot el que tinc.

Tanquen el garito i jo amb aquest colocón
no em toqueu els collons quan comença lo bo.
Democràcia il·legal, llei perversa, falsa moral!!

Visca el president i visca la seva gent
i brindem per la mare del puto porter.
Que els ofeguin a tots en bidons de mil litres o més
de whisky de garrafón.

Per una copa....... + Do#m Re

Si Sol#m Fa#
Per una copa, un lloc obert,
Si Mi Fa#
per seguir la festa fins la fí dels temps
Si
donaria cent, potser mil
Sol#m Fa# Si Fa#
potser tot el que tinc.

Perdut

Miro i veig la vida al·lucinat
He trobat la simfonia que he estat buscant
Volo i tremolo
Cerco i et trobo
Penso i no penso, sentu que estic perdut...
Aaaaa aaaaaaaa PERDUT!
Aaaaa aaaaaaaa PERDUT!
Entre trossets de vida, t´he trobat
Tants pensaments alhora
i hem coincidit
Tanta existència, tanta presència
Tants buits i absències
I vas hi apareixes!
Aaaaa aaaaaaaa PERDUT!
Aaaaa aaaaaaaa PERDUT!
No recordo aquell perfum,
no existeix aquell moment
de simbosi en que tu vas ser jo
Irreal imaginat
il.lusoric fabulòs
elevar-nos i flotar
No recordo aquell perfum,
no existeix aquell moment
de simbosi en que tu vas ser jo
Irreal imaginat
ilusòri fabulòs
elevar-nos i flotar
Aaaaa aaaaaaaa PERDUT!
Aaaaa aaaaaaaa PERDUT!
Aaaaa aaaaaaaa PERDUT!
Aaaaa aaaaaaaa PERDUT!
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Perdut

Miro i veig la vida al·lucinat.
He trobat la simfonia que he estat buscant.
Volo i tremolo, cerco i ho trobo.
Penso i no hi penso i sento que estic perdut.

Aaaaaah aaaaah perdut!
Aaaaaah aaaaah perdut!

Entre trossets de vida t´he trobat.
Tants pensaments alhora i  hem coincidit.
Tanta existència tanta presència.
Tants buits i absència i vas i apareixes.

Aaaaaah aaaaah perdut!
Aaaaaah aaaaah perdut!

No recordo aquell perfum.
no existeix aquell moment.
de simibiosi en el què tu vas ser jo.
Irreal imaginat il·lusori.
fabulós elevar-nos i flotar.
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PERDUT(JESUS ROVIRA)¨

PERDUT(JESUS ROVIRA)¨

Miro i veig la vida al·lucinat
he trobat la sinfonia que he estat buscant
volo i tremolo, cerco i ho sento
penso i no hi penso i sento que estic perdut.

PERDUT.

Entre trossets de vida t´he trobat.
Tants pensaments alhora i hem coincidit.
Tanta existència tanta presència.
Tants buits i absència i vas i aparèixes.

PERDUT.

No recordo aquell perfum no existeix aquell
moment de simbiosi en què tu vas ser jo.
Irreal imaginat il·lusiori fabulós elevar-nos i
flotar.
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Però mai tu

Surto a la nit, dissabte de gresca!!
Veig una xicota, nano vols festa!!
Ella em fa petons, sí!!
Però mai tu!!

I el dia següent, a casa de ressaca!!
El telèfon sona, el cap em matxaca!!
Era la rosseta, sí!!

Però mai tu!! (x5)

Agafo la caçadora i surto cap al carrer.
Vaig on hi hagi marxa, potser allí t´hi trobaré.
Elles que hi són, sí!!
Però mai tu!!

I quan estic al curro, ai!! no vegis quin merder;
la Marta i la rosseta, les dues al mateix temps.
Elles si que venen, sí!!

Però mai tu!! (x4)
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Weiss, fring, yeah!!

Recordo quan anàvem a l´estiu cap a la platja,
caminant sense sabates mentre un bon racó trobàvem a les nits.
Estava boig per tu!!
Va ser un estiu humit, i no és pel temps, pel que jo ho dic,
sinó per tu i per mi a la platja, i les històries que ens muntàvem d´amagat.
Estic penjat per tu!!

Però mai tu!! (x4)

Perquè no vull cantar,
no puc més.

(solo)

Però mai tu!! (x4)

Ja estic fart, ja no aguanto més.
Truca´m ja d´un cop, doncs jo no ho faré.
Saps molt bé que encara pots estar a temps.

Deixa ja el teu novio, i els teus amants.
Deixa ja la cuina i el rentaplats.
Vine amb mi a la platja, fem un mai i a volar.

Però mai tu!! (x8

Però mai tu

Surto a la nit, dissabte de gresca!!
veig una xicota, nano vols festa!!
ella em fa petons, sí!!
PERÒ MAI TU!!!

I al dia següent, a casa de resaca
el telèfon "sona", el cap em matxaca
era la Rosseta, sÍ!!
PERÒ MAI TU!!!

Agafo la camisa i surto cap al carrer
vaig on hi hagi marxat potser allí t´hi trobaré
elles si que hi són, sí!!
PERÒ MAI TU!!!

I quan estic al curro, AI!!No vegis quin merder
la Marta i la Rosseta les dues al mateix temps
elles si que venen, sí!!
PERÒ MAI TU!!!

Recordo quan anàvem a l´estiu cap a la platja
caminant sense sabates mentre un bon bon racó trobàvem a les nits
estava boig per tu!!
va ser un estiu humit i no és pel sol pel que jo ho dic
sinó per tu i per mi a la platja i les històries que ens montàvem d´amagat
estic penjat per tu!!
PERÒ MAI TU!!!

Ja estic fart, ja no aguanto més
truca ja d´un cop, doncs jo no ho faré
saps prou bé, que encara pots estar a temps
deixa ja el teu novio, i els teus amants
deixa ja la cuina i el rentaplats
vine amb mi a la platja, fem un mai i a volar
PERÒ MAI TU!!!
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Però saps tu que

Sona el despertador i aixeca´s no és el millor,
i no em decideixo, per llevar-me no serveixo.
Ai! si ma mare m´hagués vist ahir.

Avui quan he arribat, he aixafat el gat.
I la meva veïna al darrera la cortina
mirant com sempre, ja l´he despertat.

Ma mare em recorda amb cara de cabrejada
l´hora que ella diu que vaig tornar la nit passada.
Si arribo tard m´ho diu, sinó també.

Ahir abans de sortir vaig a casa, ara vinc,
tot plegat per aclarir quatre coses i a dormir.
I així em vaig trobar amb tu de punt.

Però saps tu que dins el meu cor,
no hi passes més que tu.
I saps millor que jo, que no
deixo de pensar amb tu.

Sé que volies gresca i ens en vam anar de festa.
Vam començar parlant i després la nit ballant,
no et vaig poder treure les mans del cul.

Surto de casa meva, veig que encara el sol no es lleva.
Surto quan tu encara tan sols no saps si dorms.
Ai! si ta mare t´hagués vist ahir.

Però saps tu que dins el meu cor [...]

(solo)

Però saps tu que dins el meu cor [...]

Busco les claus i el cotxe, no vull ni mirar el rellotge,
ara he de recordar, el lloc on el vaig deixar.
Sempre em passa en el pitjor moment.

Ja està! ja els he trobat, les claus i el cotxe aparcat
I al costat la policia fent el que fa tot el dia;
una altra multa per la col·lecció.

Però saps tu que dins el meu cor [...] (x2)
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Pintor Visionari

En una mansió de les que el temps ha guarnit
s´ha trobat arraconat un quadre gegantí.
Molt a prop a un dit de pols en un manuscrit
una vella inspiració reviu el seu desig.

Quan el sol desfà els meus somnis cada matí
sento veus de mil colors brollant a dins de mi
com imperatius dictant el meu destí
visc encadenat als meus pinzells de dia i nit.

Jo he vist la imatge del que algun dia serà
l´últim estatge del que avui se´n diu ésser humà.

Aviat serà a punt la tela on fa dies visc
i la meva activitat haurà escalat el cim
doncs no se m´acut res més què més hi ha a afegir
quan ja tot està explicat a mode d´art sublim.

Què injectarà més calma en el mal de la humanitat
que el flascó de laude que sempre he guardat per necessitat.

Fe em mereix qui s´enfonsa
per pròpia voluntat,
però l´home que neix sota el mar
mereix rescat, mereix rescat.

Com més vell em faig més veig que tot té un sentit
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però no és de l´estil de tot allò que a mi m´han dit
i ara que pressento que m´arriba la nit
serà la meva obra mestra per qui parli per mi, per mi.

Poder tocar-te

Com puc deixar jo de seguir-te
si m´agrades nena?
Ser nomes amics no em va convencer gens,
pero tu ho vas voler aixi
i en la teva ombra jo em vaig convertir.
I aqui al darrera sempre he vist
com et posaven peu
i mes d´un cop vaig pensar
si eres de lloguer.
Per que havia d´estalviar
doncs si tu mai t´has deixat comprar?

I aixo em torna boig, no tinc el teu amor
i sento que les venes em cremen de calor.
Poder tocar-te,
poder veure´t
i del que mi penses poder treure´t i creure´t

Uooo, fare el que sigui
per despertar i que amb mi estiguis.
Uooo, fare el que sigui
perque obris els ulls i em miris.

No entenc cap excusa
de les que m´expliques
i ara em comportare
com sempre he volgut fer.
D´amagar-me n´estic fart
i en el fons se que em vols al teu costat.
Tornare a ser aquell pesat
que un dia vas fer fora
i alla on tu vagis
sempre jo apareixare
fins que caiguis als meus peus
i per sempre mes sera aquest cop.

Fare que et tornis boja, boja de passio
i sentiras les venes com cremen de calor.
Poder tocar-me,
poder veure´m
poder d´aquest mal rotllo
tu a mi treure´m i creure´m.
Uooo, faras el que sigui
per despertar i que amb tu estigui.
Uooo, faras el que sigui
perque obri els ulls i et miri.

El que potser no saps
es que en el fons per mi
no ets mes que un joc,
i ara que m´has donat
tot el que vull
no em trobaras enlloc.

Fare que et tornis boja,
boja de passio
i quan tu t´arrosseguis
jo sempre dire NO.

Poder tocar-me,
poder veure´m
i del que tu penso poder treure´m i creure´m.

Uooo, faras el que sigui
per despertar i que amb tu estigui.
Uooo, faras el que sigui
perque obri els ulls i et miri.
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Uooo, fare el que sigui
per despertar i que amb mi estiguis.
Uooo, fare el que sigui
perque obris els ulls i em miris.

Soc la teva ombra, sempre aixi.

Presoner

A dins meu hi ha un presoner,
tancat amb pany i clau.
Fèrries cadenes, les raons que el tenen pres,
esgarrapen el seu cos, nodrits amb aigua i pa.
Ja ningú no pensa en ell
de tant temps que fa que hi és.

Atrapat dins un rectangle,
de murs quasi transparents.
Condemnat a ser immutable,
mentre tot al seu voltant va canviant.

Tan sols diu:
"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi fins demà.
Queda't amb mi, queda't amb mi",
però ningú no el sent parlar. Tan sols diu:
"Queda't amb mi, queda't amb mi,
queda't amb mi fins demà"
i estavella els seus mots fent una estrella al teu davant.

S'il·lumina el presoner
a dins del seu forat
cada vegada que a prop seu et veu passar.
Posa els dits allà on ets tu,
somia en un demà
sense cadenes ni grillons que apretin tant.

Però és la pell d'aquell qui us parla
mur de singular presó,
que assassina a cop d'espassa
la remor que va sonant com un plany.

Que sols diu:
"Queda't amb mi..."

Éssers amb dues cares, poblen el seu pensament.
Parts d'un text indesxifrable, però que és meu, és meu.

Tan sols diu: "queda't amb mi..."
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Pujo i Baixo

Segueixo els passos que em dicta la ráo.
Mirant el mar intueixo tot el que sóc jo.
Seré el meu guia, peró pressenteixo
que ja sóc presoner de la llibertat.

I pujo i baixo, propino i encaixo
I parlo i callo, freno i em passo.
I neixo i et deixo,somio i desperto.
Arreglo i trenco mil cops el meu sentit.

I aixi, com la marea,
de nou començo sempre,
Ara la lluna, ara el sol.
Sota la pluja rento tot el meu passat
quedant-me lliure de pecat.

Estic sentin que el teu amor és el meu fil.
Que el temps i el vent dibuixaran aquest cami.
Nomes amb tu ja sento la sort,
de ser home amb el do de l'oblit.

Català
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I pujo i baixo, propino i encaixo
I parlo i callo, freno i em passo.
I neixo i et deixo,somio i desperto.
Arreglo i trenco mil cops el meu sentit.

Mil milions de llaços al teu costat em lliguen
i mil exercits vindran a defensar la fortalesa,
la muralla que ens protegeix i que ens separa.

I se que caic i que m'aixeco un cop més
jo nomes m'enfonso si no hi ets...
que caic i que m'aixeco un cop més

I se que caic i que m'aixeco un cop més
que jo nomes m'enfonso si no hi ets...
que caic i que m'aixeco un cop més.

Quan és fosc

Re Sol La Re Sol La7

Re
Quan és fosc. sol a casa

miro al cel i amb el cor
Mim
penso amb coses que em passen,
La
que voldria que amb tu em passessin
Sol La Re Sol La7
i en les que no ens podran passar...

Del meu cap no et puc treure,
amb mi estàs dia i nit
cada hora que passa,
més difícil se&#8217;m fa veure el moment
de poder estar amb tu.

	Re La Sim Sol
	Si,   tu em fas tremolar
	Re La
	i el que planejo dir-te
	Sol La Re
        quan hi ets tu no em surt de dins.

Jo ja sé que n&#8217;hi ha molts
que farien el que fos
moure el cel, mar i terra
caminar entre boires i mal temps
per tenir-te tota seva.

Però en tota una vida
no em podria perdonar
veure com tu camines
cap a un altre camí
sense haver-ho intentat.

	Re La Sim Sol
	Si,   tu em fas tremolar
	Re La
	i el que planejo dir-te
	Sol La Re Re7
	quan hi ets tu no em surt de dins.

	(tota el paragraf, els mateixos acords)
	Sol La Sim
	Ni el pas del temps
	farà oblidar-te
	no penso en res...
	més que estimar-te.
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	Do
	Vull que em miris a  mi
	Mim Fa#m Sim
	em sento estrany en els teus ulls
	Sol La
	i això et fa ser molt especial.

Re
Voldria veure-ho un pèl més clar
Fa# Sim Sol
una trucada per quedar i... ja està!
La Re
sense problemes, si amb tu jo vull estar.

Re Sol La Re Sol La7

Sabia que en aquest món
s&#8217;hauria de lluitar
per tenir el què ambiciones
però també sabía
que amb tu sola no podría.

Ni ara que estic
no em sento prou les forces
per posar-me davant i descorir
el que sempre
jo he volgus saber.

	Si, potser no t&#8217;entenc
	i em fas pensar a vegades
	que és milor deixar-ho estar.

	Potser si el temps
	farà oblidar-te
	i no pensar en res
	més que estimar-te.

	Fot el camp del meu cap!
	... però al mateix temps vull estar amb tu
	i veig que tu, no ho vols així.

Re
M&#8217;agradaria penetrar
Fa# Sim	Sol
a dintre teu i saber com ets per dirns
La Re
perquè ja n&#8217;estic fart de somiar.

Quan és fosc, sol a casa...
Re Sol
No ens podràn passar
Re Mim
No ens podràn passar
Re Sol Fa#
No ens podràn passar...

Quan és fosc

Quan es fosc
LAX´N´BUSTO

Quan es fosc sol a casa
miro el cel i amb el cor
penso en coses que em passen
que voldria que amb tu em passesin
i en les que no ens podran passar.

Del meu cap no et puc treure
amb mi estas dia i nit
cada hora que passa
més dificil s´em fa veure el moment
de poder estar amb tu.
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Si tu em fas tremolar
i el que planejo dir-te
quan hi ets tu
no em surt de dins

Ja se que ni ha molts
que farien el que fos
moure cel mar i terra
caminar entre boires i mal temps
per tenir-te tota seva.

Pero es que en tota una vida
No em podria perdonar
veure com tu camines
cap una altre camí
sense haver-ho intentat

Si tu em fas tremolar
i el que planejo dir-te
quan hi ets tu
no em surt de dins

I el pas del temps
farà oblidar-te
no penso en res
més que estimar-te.

Vull que em miris a mi
em sento estrany en els teus ulls
i aixo et fa ser molt especial

Voldria veure-ho un pel mes clar
una trucada per quedar i ja esta
sense problemes...
si amb tu jo vull estar...

Sabia que en aquest mon
s´hauria de lluitar
per tenir el que ambiciones
pero tambe no sabia
que amb tu sola no podria...

Ni ara que t´escric
no em sento prou les forces
per posar-me davant i decobrir
el que sempre he volgut saber..

Si potser no t´entenc
i em fas pensar a vegades
que és millor deixar-ho estar..

Potser si el temps
farà oblidar-te
i no pensar en res
més que estimar-te

Fot el cam del meu cap
pero el mateix vull estar amb tu....
i veig que tu no ho vols aixi

M´agradaria penetrar a dintre teu
saber com ets per dins
perque estic fart de somiar..

va x tu.....;)

by buli_ska@hotmail.com  [www.bulinga.tk]

Quan vindràs

Cares que no diuen res,
sensacions fortes al respirar,
miracles que no són miracles,
imatges falses al despertar.
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(T.)Quan vindràs a busca´ns,
sentats a la gespa et sentim passar,
no se sent a ningú,
ningú, no hi veu a ningú.

El més gran comença a parlar,
la terra es queixa del pes
que ha de suportar, uooh!
la gran massa comença a baixar.

Els més petits miren les estrelles,
molts són escoltats,
els que se´n van miren,
uooh! de tornar.

Les màquines desperten l´alba,
les pedres corren sense parar,
el vent bufa el nostre cabell,
el soroll ens aventa la pell.

Quan vindràs a busca´ns ...

Recordo quan feia sol,
les nits dels somnis eren de mil colors,
tots eren més forts.
Fa dies que et busquem,
les nits són massa llargues i mudes.

Les fulles cauen una rera l´altra,
els animals volen aprendre a parlar,
el silenci ens tortura la ment,
la por ens atura el pensament.

Quan vindràs a busca´ns ...

Algun dia et coneixerem,
potser demà et descobrirem.

Quatre Cates

No he de matinar, l´estiu ja és aquí,
tot l´any l´he esperat i per fi ha arribat.
La platja ha despertat de la seva quietud,
la gent ja ha arribat i tot s´ha desmadrat.

Em poso les ulleres i vaig a vacilar,
totes aquestes nenes em deixen alucinat,
em ric de tots els pares ells allí currant
i naltrus a la platja tots aquí estirats!

Tot seria així de genial,
si no fos per les quatre que m´han quedat. (x2)

Quatre cabrots m´han penjat, jo no se què fer,
si repetiré i així l´estiu anirà bé.
La filo i les mates, ciències naturals
i la llengua castellana també!

Ei bé, i ara què? Alguna putada els hi faré! (x2)

Ballaré a la seva tomba,
la guitarra els hi clavaré,
les notes els hi passaré per on jo sé!
I mentre em riuré, disfrutaré
com mai a la vida he fet!

I així com diu el refrany,
qui riu l´últim millor riurà (x2)

Quatre cabrots m´han penjat, jo no se què fer,
si repetiré i així l´estiu anirà bé.
La filo i les mates, ciències naturals
i la llengua castellana també!

Ei bé, i ara què? Alguna putada els hi faré! (x4)
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Que boig el món

____La_________________Re
Que boig el món, que no té cap sentit
____Mi___________________La
i em fa pensar: "no sé què hi faig aquí".
____Fa#m____________________Sol
Que boig el món, que no el puc entendre mai.
___Do#
Ja pots lluitar amb constància,
___________Fa#m
que un dia et fot un cop
____Mi________Re
amb tanta força que et deix sol
Sim_______Mi________Fa#m
__en el principi del camí.
Re_____________Mi___________La
__Diuen que al món s'hi ve a patir.

____La__________________Re
Que boig el món, que no té cap ni peus
_______Mi_____________La
ni ens deix tenir el que teníem ahir.
____Fa#m________________Sol
Que boig el món, que no vol aconseguir
___Do#
per fi esborrar del mapa
________Fa#m_________Mi
aquelles coses que menyspreem
__________Re
i ens fan sentir mesquins.
Sim_______Mi____________Fa#m
__En la distància està el secret,
Re________Mi___________La
__callat, ocult, pacient, discret.

Fa#m______Do#
__Per art de màgia
Re___________Mi
__baixem com l'aigua
Fa#m________Do#
__i, a cada obstacle,
___Re
refem com si res el camí
______Mi
construint a mida el destí.

La_________Fa#m
A contracorrent,
__________Sim
de cara al vent,

amb mar de fons i onades,
____Mi
governa tu el vaixell
___________La
que no tens res a perdre,
Do#_________Re___________Mi
res a perdre, res, res a perdre.
La____________Do#m
Boig, el món és boig, però és nostre
____Rem
i és el millor d’entre els possibles.

____La
Que boig el món,
________________Re
que em fa anar amunt i avall
____Mi_____________________La
i és tard quan veig que molt pitjor estic jo.
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_____Fa#m_______________________Sol
Que boig el món, on podem creure en més d'un deu,
___Do#__________________Fa#m
i això ens obre les ales de la vanitat,
____Mi___________Re
podem ser injustos i malvats.
Sim_________Mi___________Fa#m
__Però el pitjor és no saber mai
Re___________Mi________La
__qui mou els fils al teu terrat.

Fa#m______Do#
__Per art de màgia
Re___________Mi
__baixem com l'aigua
Fa#m________Do#
__i, a cada obstacle,
___Re
refem com si res el camí
______Mi
construint a mida el destí,
______Mi
construint a mida el destí.

La_________Fa#m
A contracorrent,
__________Sim
de cara al vent,

amb mar de fons i onades,
____Mi
governa tu el vaixell
___________La
que no tens res a perdre,
Do#_________Re___________Mi
res a perdre, res, res a perdre.
La____________Do#m
Boig, el món és boig, però és nostre
____Rem
i és el millor d’entre els possibles.

(Solo)
Sim__Mi__Do#__Fa#m
Sim__Mi__Do#__Re__Mi

La_________Fa#m
A contracorrent,
__________Sim
de cara al vent,

amb mar de fons i onades,
____Mi
governa tu el vaixell
___________La
que no tens res a perdre,
Do#_________Re_________Mi
res a perdre, res a perdre, res.
La____________Do#m
Boig, el món és boig, però és nostre
____Rem
i és el millor d’entre els possibles.

Qui ets tu

Qui ets tu per jutjar el que fan els altres?
no sé què et creus que fer-me seguir així.
Que et penses que ets
si les teves idees han de ser les primeres?
Què et creus que aparentes si venim del mateix lloc?

Si al llarg del temps
te n´hauries d´ahaver adonat
que en el fons, als ulls del món

Català
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no ets res, no ets un privilegiat
que si mires enrera i veus tot el que has fet
veuràs que les coses no surten
perquè les hagis planejat
tot és sort, no hi ha res que estigui al teu costat
a on et penses que vas? si sé que tornaràs
no has d´oblidar que no estàs sol
que davant teu hi ha un món
una gent, uns amics que també fan la seva.

Potser no són com tu!!
també és bo escoltar, abans de predicar
bo és que em demostris
el que realment saps fer, sí, sí, sí!!!
però per això mai seràs profeta o un déu
perquè quan donis l´esquena
llavors seràs una altre i et trobaràs
ningú vindrà, potser.. no val la pena.

Si al final després de tot
el teu premi és el mateix de tots
potser sí que ara et trobes bé
però no per sempre, has de saber
perquè no has de disfrutar
si estàs, si estàs massa marcat.

Qui ets tu per jutjar el que fan els altres?
no sé que et creus per fer-te seguir així...

Rock and Roll

Sempre he portat a dins meu el R´N´R
No sé fer res més que tocar fins que es pon el sol
Vull tocar i voltar pel món, sempre ho he somiat
I haig de marxar de casa o no ho faré realitat.

I ja m´imagino el vell, però on vas tu sense peles
Si mai no has estudiat i molt menys has treballat
On vas am la guitarra?
Au, vinga, baixa de la ´parra´
Et penses que és tan fàcil
Fer el que et dona la gana

Això ho dius perquè tu no m´entens...
Em buscaré la vida, jo no sóc un gos
I si no em queda un R´N´R per animar-me el cos
Sé que no sóc ningú i potser mai no ho sigui
però sempre sentiré aquest ritme
Allà on estigui

Diuen que sóc boig, però n´hi ha pocs que com jo
S´ho jugarien tot sols per sentir-se millor
I és que va passant el temps i no a poc a poc
I no podria dinyar-la sense saber qui sóc

No jugaré a la borsa, ni tindré un cadillac
Mai podré ser el ´quefe´, ni un gran advocat
Qui diu que el que em passa és que no sé el que vull
Fa més de mitja lletra que ho intento explicar

Agafo la guitarra i foto el camp...
I tant se me´n dóna, que no em faci ric
Quan toco un R´N´R és quan més content estic
No em vull passar la vida sentint-me malament
Si vaig al cel o a l´infern, vull anar-hi content

Català

Sense cobertura

La vaig coneixer massa tard a la nit
a aquelles hores que es millor controlar
que ferse entendre entre cubates i crits
va donar-me el seu mobil, no li vaig demanar.

Més de dos dies no em vaig poder aguantar
per enviar-li un "t´en recordes de mi?"
potser perque el missatge no era encertat
vaig triar una semana, pro em va dir-me que si.

Ja em tens a mi buscant paraules
i l´activa que s´acava...

No sé perque però aixo no va bé
els seus missatges no em diuen res.
un rera un altre haure d´apretar-la
i és que fa temps que estic
tot el dia pendent de tu.

I quant per fi vaig decidir-me a trucar les ones es van conjurar contra mi
alla sense cobertura i la cosa estava dura
millor la trucare una altra nit
pero he esborrat el seu mobil, capullo de mi.

I jo que vul telefonar-la
i ara em cago en els missatges
no sé per que , però aixo no va bé
busco a la agenda , no queda res.
Un sol botó autodestrucció
i es que funciona així
aquest món modern

Ho dones tot perdut
i veus que la sort
va i es queda amb tu
sona el telefon i el seu nom s´encén
i jo que em poso a cent
pensant el que faré amb tu.

Català

Sense Sentit

Quan tot és perdut, desperto els sentits,
Quan et veig tan lluny, jo me n’adono
Que sóc lligat a tu
De sempre i per sempre
Com una llegenda, com un conte.
Aaaah, presoner.
Aaaah, d’un satèl•lit proper…

Sense sentit, t’he buscat en somnis,
Condueixo tota la nit
M’arrossega un vell instint,
Fins al matí.
Objectiu la lluna,
Que s’allunya enmig la foscor,
Indefens sense direcció.

Quan hi ha dos camins jo trio el del mig,
Cal dir-te com sóc si ja em coneixes.
Deixa't emportar, deixa de pensar,
Sols queda’t en blanc i submergeix-te.
Aaah, presonera. Aaaah, d’un satèl•lit proper…

Sense sentit, ens busquem en somnis
Paral•lels que es troben al fi,
Tot seguint un vell instint...
Doblegarem tota resistència,
Canviarem la sentencia,
Sense pressa, sense sentit…

(…)

Sense sentit, ens busquem en somnis

Català
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Paral•lels que es troben al fi,
Tot seguint un vell instint...
Doblegarem tota resistència,
Canviarem la sentencia,
Sense pressa, sense sentit…

Sense sentit… sense sentit…
Sense sentit… sense sentit…

Si te´n vas

Sol#m   Do#m      Fa#   Si            Re     Do#m     Re#

Sol#m      Do#m                         Fa#
Si te´n vas, fes-ho per que ja ho tens clar.
                 Si                     Mi
Sense por, ni rencor. Sense dubtes ni dolor,
                  Do#m                        Re#
sense trampa ni traició. Fés-ho perquè tens algú millor.

Sol#m
No sé com explicarte per què
Do#m                           Fa#
no sé què va aturar-me però sé
                    Si                  Mi
que et pot passar a tu allò que creies perdut
                 Do#m                      Re#
ho tenies dins i surt nignú no s´ho havia endut

  Sol#m                    Do#m
  Digue-ho ja d´un cop o no tornis més,
  Fa#                Si
  aquesta vegada  ressistiré.
  Mi                       Do#m
  Però no em facis boig esperant una paraula,
  Re#                   Sol#m  Re#
  pren la decisió és el moment

  Sol#m                  Do#m
  Deixa´m sense por ni remordiments.
  Fa#                          Si
  Deixa´m perquè jo hauria fet el mateix.
  Mi                       Do#m
  Que no hi ha culpable si vas enamorar-te,
  Re#
  Sé que vaig fallar-te i ara em toca pagar a mí

Sol#m       Do#m                   Fa#
No ho entenc, ens trobem per tot arreu.
               Si                      Mi
És casual i pervers però resulta tan extrany,
                         Do#m
no puc viure allà on ets tu
                        Re#
i no es cap questió d´orgull.

Sol#m
Escric per no tornar a fallar-te,
Do#m                        Fa#
estàs apunt d´equivocar-te. Com dir
                 Si                           Mi
que no tot es perdut, el que sens no ho sap ningú
                      Do#m                Re#
de vegades ni ho saps tu ho tenies dins i surt
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Si te´n vas

Si te&#8217;n vas, fes-ho perquè ja ho tens clar
sense por ni record
sense dubtes ni dolor
sense trampa ni traïció
fes-ho perquè tens algú millor

Català

No se com explicar-te perquè
no se què va aturar-me
però se que et pot passar a tu
allò que creies perdut
ho tenies dins i surt
ningú no s&#8217;ho havia endut

Diga-ho ja d&#8217;un cop o no tornis més
aquesta vegada resistiré
però no em facis boig esperant una paraula
pren la decisió, és el moment

Deixa&#8217;m sense por ni remordiments
deixa&#8217;m perquè jo hagués fet el mateix
que no hi ha culpable si vas enamorar-te
se que vaig fallar-te i ara em toca pagar a mi

No ho entenc, ens trobem per tot arreu
es casual i pervers
però em resulta tan estrany
no puc viure allà on ets tu
i no és cap qüestió d&#8217;orgull

Escric per no tornar a fallar-te
estàs a punt d&#8217;equivocar-te
com dir que no tot és perdut
el que sents no ho sap ningú
de vegades ni ho saps tu
ho tenies dins i surt

Diga-ho...

Si te´n vas

Si t´en vas, fes-ho perque ja ho tens clar,
sense por ni rencor, sense dubtes ni dolor,
sense trampa ni traició. Fes-ho perque tens algú millor!
No se com explicar-te perque, no se que va aturar-me però se que et pot passar a tu, allo
que creies perdut ho tenies dins i surt, ningu no s´ho havia endut.

Digue-ho ja d´un cop i no hi tornis més, aquesta vegada resistiré. Peró no em facis boig
esperant una paraula, pren la decisió es el moment!
Deixe´m sense por ni remordiments,
deixe´m perque jo hagues fet el mateix.
Que no hi ha culpables si vas enamorar-te,
se que vaig fallar-te i ara em toca pagar a mi!

No ho entenc,ens trobem per tot arreu,
es casual, i pervers però em resulta tant extrany
no puc viure alla on ets tu,i no es cap qüestió d´orgull.
Escric per no tornar a fallar-te.
Estas a punt d´equivocar-te.
Com dir que no tot es perdut, que el que sents no ho sap ningu, de vegades n´hi ho saps
tu, ho tenies dins i surt.

Digue-ho ja d´un cop i no hi tornis més, aquesta vegada resistiré. Peró no em facis boig
esperant una paraula, pren la decisió es el moment!
Deixe´m sense por ni remordiments,
deixe´m perque jo hagues fet el mateix.
Que no hi ha culpables si vas enamorar-te,
se que vaig fallar-te i ara em toca pagar a mi!

Català
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Si tu vols

Si vols fugir, si vols marxar,
jo això t´ho arreglo per demà,
i saps que quan vulguis
seré al teu costat.

No cal patir, tu el teu camí,
has de seguir perquè és així
Però es va allunyant
el retorn aquí al meu costat.

Serem amics, serem germans.
Si vols nens petits,
si vols ens fem grans.
No hauriem d´estar sols
portant el dol.
Si vols fem un fol.

Si tu vols, mai més la por
no convertirà el silenci en plor.
Es tan senzill llegir el llibre fins aquí
si tu vols, si tu em vols.

Voldria jo, un fort cop al cap
per despertar i no recordar res de res.
Tanmateix sé que això no pot ser.

Tant de bó un gir inesperat
et posés de la meva part.
Tant de bó un llamp
esborrés per on he passat.

Perquè ara no sé el que haig de fer.
Potser el millor és no dir-te mai res.
No puc esperar més que surti el sol
Si vols fem un gol.

Si tu vols, mai més la por
no convertirà el silenci en plor.
Es tan senzill llegir el llibre fins aquí

Si tu vols tindràs de mi
tot el que sóc per fora i per dins.
Em vestiré de vent, per tu el més transparent,
si tu vols, si tu em vols.

Català

SI TU VOLS (PEMI ROVIROSA)

SI TU VOLS (PEMI ROVIROSA)

Si vols fugir, si vols marxar
jo això t´ho arreglo per demà,
i saps que quan vulguis
seré al teu costat.
No cal patir, tu el teu camí
has de seguir perquè és així.
Però es va allunyant
el retorn aquí al meu costat.
Serem amics, serem germans.
Si vols nens petits,
si vols ens fem grans.
No hauríem d´estar sols
portant el dol.
Si vols fem un gol.

SI TU VOLS MAI MÉS LA POR
NO CONVERTIRÀ EL SILENCI EN PLOR.
ÉS TAN SENZILL LLEGIR EL LLIGRE FINS AQUÍ?
SI TU VOLS, SI TU EM VOLS.

Voldria jo, un fort cop al cap

Català

per despertar i no recordar res de res.
Tanmateix sé que això no pot ser.
Tant de bó un gir inesperat
et posés de la meva part.
Tant de bó un llamp
esborrés per on he passat.
Perquè ara no sé el que haig de fer.
Potser el millor és no dir-te mai res
No puc esperar que surti el sol
SI VOLS FEM UN GOL.

SI TU VOLS MAI MÉS LA POR...
Si tu vols tindràs de mi
tot el que sóc per fora i per dins.
Em vestiré de vent, per tu el més transparent,
SI TU VOLS, SI TU EM VOLS.

SI T´EN VAS

Si t´en vas, fes-ho perque ja ho tens clar,
sense por ni rencor, sense dubtes ni dolor,
sense trampa ni traició.Fes-ho perque tens algú millor!No se com explicar-te perque, no
se que va aturar-me però se que et pot passar a tu, allo que creies perdut ho tenies dins i
surt, i no s´ho havia endut.

Digues ja d´un cop i no hi tornis més, aquesta vegada resistiré. Peró no em facis boig
esperant una paraula, pren la decisió es el moment!
Deixe´m sense por ni remordiments,
deixe´m perque jo hagues fet el mateix.
Que no hi ha culpables si vas enamorar-te,
se que vaig deixar-te i ara em toca pagar a mi!

No ho entenc,ens trobem per tot arreu,
es casual, i pervers i em resulta tant extrany
que per viure alla on ets tu,no es cap qüestió d´orgull.
Escric per no tornar a fallar-te.
Estas a punt d´equivocar-te.
Com dir que no tot es perdut, que el que tens no ho sap ningu, de vegades n´hi ho saps
tu, que ho tenies dins i surt.

Digues ja d´un cop...
Aqueta vegada resistire, pren la decisio ara es el moment.
Se que vaig fallar-te i ara em toca pagar a mi!

Català

Sola

Escolta nena. Què hi fas aquí?
No et quedis sola tota la nit,
si no t´importa riurem tots dos junts.

Sé que penses que saps com sóc,
i no ho saps pas, doncs ja fa temps
que tu amb mi no has estat.

Pensa-t´ho bé. Moltes hores has d´estar tota sola.
Avui hi sóc, potser demà ja no.
Recorda el que em deies,
que no podria mai mirar-te als ulls.
T´ha arribat l´hora i no et podràs lliurar.

Au, vinga nena! Ara no em pots deixar plantat.
Au, vinga nena! Sé que m´estaves esperant.

No sé per què m´hi trenco el cap.
Si és que saps que tens al teu costat
una bona oportunitat.

Ara és un bon moment.
Què passa nena? És que et vols fer pregar?
Si sé que estàs boja per tenir-me al teu costat.

Pensa-t´ho bé. Moltes hores has d´estar tota sola [...]

Au, vinga nena! Ara no em pots deixar plantat [...]

Català

Pàgina 1124 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Lax'n'busto

(solo)

Escolta nena. Què hi fas aquí? [...]

Sé que penses que saps com sóc [...]

Pensa-t´ho bé. Moltes hores has d´estar tota sola [...]

Au, vinga nena! Ara no em pots deixar plantat [...]

Sota el cel rogent

Sota el cel rogent del seu poble encès
ha fugit a un país que fos d´una altra manera,
per viure en pau...
Lluny de casa seva, ha repudiat sa bandera.

Buscant la veritat d´un món més sensat
ha viatjat per terra i mar fins ser a casa meva,
i s´ha equivocat; sense un duro a la cartera
i una llengua estrangera.

Fa por mirar-li els ulls, ¿qui sap el que hi amaguen?
Mirall d´un dia infaust,
serà millor obrar amb repulsió
i no posar en joc la reputació.

No l´han escoltat, ni han parat per poder entendre´l.
No s´han molestat, no cal.
No li han preguntat, de bon cor aquí ja no en queda.
No hi han ni pensat.

Mai hagués cregut la primera nit
que al carrer hagués de dormir
entre yonkies i putes, ¿què està passant?
Això no és el que ell creia,
però és millor que la guerra.
I al terra estirat uns que van rapats,
li han obert a cops el cap amb la cara tapada.
No ets als seus plans fins ara,
no els hi dóna la gana.

Un tio amb gorra i galons l´estova i se l´emporta,
no en tenia prou doncs que encara ha rebut
per desconegut i per fer tant mala cara.

No l´han escoltat, ni han parat per poder entendre´l...

En mig d´aquest món podrit i fastigós
en el que tinc la sort de viure,
em pregunto si el diable
realment és el culpable.
Ens fa creure que no existeix
i així ens creiem que podem ser el nostre propi jutge.
Farem sempre el millor, ningú ens podrà dir no.
Tot està bé, per tot hi ha causa,
a la merda el diable.

Crec en la revolució, en que tots podem dir no
i en que hi ha quatre cabrons que no volen ser com jo.
Fills de puta, potser es pensen,
que són de l´univers el centre.
No els importa a qui dominen o a qui assassinen
ni que fan que moltes vides sempre siguin una merda.
Anem fent, som com el vent, passa el temps i estem perdent.
Sota el cel rogent del seu poble encès
ha fugit a casa meva.
No l´han escoltat ni se l´han mirat,
millor treure´s el problema.
Tot està bé, per tot hi ha causa,
ningú ens podrà dir mai no.
De bon cor aquí ja no en queda.
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Temps al temps

Temps al temps
pas a pas.
Zero, un, dos i tres.
Vols canviar,
vols volar com una fulla en el vent.
Desitges ser un altre,
poder mudar la pell,
però una estranya força tiba
i et fa ser allò que has de ser.
Potser et passaràs la vida
retornant al mateix punt
i viuràs noves mentides,
però, per sempre, seràs tal com ets.

Temps al temps,
pas a pas.
Zero, un, dos i tres.
Poc a poc, com un joc,
guanyes o perds;
però, de nou, comença la partida,
nova oportunitat,
per llançar els daus de la vida,
saps que hi estàs obliga.
No pots fer cap altra cosa més que continuar,
i, si no fas cap pas en fals,
tot el que desitges amb tanta força
potser algun dia es farà realitat.

Temps al temps,
pas a pas.
Zero, un, dos i tres.
Jove o vell, pobre o rei,
sota la mateixa llei.
Si mai tens un problema
impossible d'arreglar,
de res serveix pensar-hi
si no el podràs canviar.
I si mai aquest problema
el pots solucionar,
no cal que li donis voltes,
que, per sempre, serà tal com és.
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Tens el que tens

Tens el que tens,
saps el que saps.
I, amb tot, no n'hi ha prou;
sempre en vols més.

En una nit
tot pot fer un gir,
i succeir l'inesperat;
això tothom ho sap, no?

Intentant fer-me més vell
per apendre.
Per què riuré?
Què estimaré per sempre?
Sempre més!

Veus el que veus
però creus el que creus,
i fas el que cal
a cada instant.

Sents el que sents,
amb això vas fent,
a cops content
per tot el que tens.
Però sempre en vols més.

Intentant fer-me més vell
per aprendre.
Per què riuré?

Català
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Què estimaré per sempre?

Tinc fam de tu

Vaig trobar-me una destral
a dins l'armari
em vaig excitar
desitjava veure sang
i li vaig clavar
en mig del cor
no va poder ni cridar
per sorpresa la vaig agafar

Vaig beure'm la seva sang
vaig menjar-me el seu cervell

Tal com a missa fa el capellà
per tenir-la a
me la vaig menjar
i ara és part de mi

Vaig picar la seva carn
per fer croquetes
vaig ficar a dins el forn el seu cor tallat en dos
i amb els seus pulmons
els canelons
van tenir aquell gust genial
que ningú els hi sap donar

Vaig beure'm la seva sang
vaig menjar-me el seu cervell
però l'única cosa que no em vaig menjar
van ser aquells ulls
que em tornaven boig
els guardo amb formor

I ara no sé del perquè
de to allò que vaig fer
ara no l' hi puc parlar
doncs me la vaig papejar

Maleeixo aquell moment
cada dia i cada nit
L'esperit d'en Llucifer
em va poder posseïr

Vaig fumar-me un cigarret
després de l'àpat
i tot seguit vaig netejar
les parets plenes de sang

I al bar del costat
fent una birra
sortia a la televisió
en Jack "el destripador"
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Tinc fam de tu

Sol
Vaig trobar-me una destral
Re
a dins l´armari
mim                Do            Re
em vaig excitar desitjava veure sang.

I l´hi vaig clavar
enmig del cor
no va poder ni cridar per sorpresa la vaig agafar.

Sol            Re       mim

Català

Vaig beure´m la seva sang
Sol              Re      mim
vaig menjar-me el seu cervell
    Sol          mim
Tal com a missa fa el capellà
    Sol              Re
per tenir-la a dins me la vaig menjar
   Do    Sol     Re
i ara és part de mi.

Vaig picar la seva carn
per fer croquetes
vaig ficar a dins del forn
el seu cor tallat en dos.

I amb els seus pulmons
els canalons
van tenir aquell gust genial
que ningú els hi sap donar.

Vaig beure´m la seva sang
vaig menjar-me el seu cervell
L´única cosa que no em vaig menjar
van ser aquells ulls que em tornaven boig
que els guardo amb formol.

I maleeixo aquest moment
cada dia i cada nit
l´esperit de Lluciger
amb va poder posseir.

Vaig fumar-me un cigarret
després de l´àpat
tot seguit vaig netejar
les parets plenes de sang.

I al bar del costat
fent una birra
sortia a la televisió
en Jack el destripador.

Vaig veure´m...
Vaig veure´m...

Tinc Fam de Tu

TINC FAM DE TU

Sol                    Sol
Vaig trobar-me una destral
             Re
a dins l´armari
            mim      Do           Re
em vaig excitar desitjava veure sang.
               Sol
I l´hi vaig clavar
           Re
enmig del cor
            mim               Do               Re
no va poder ni cridar per sorpresa la vaig agafar.

     Sol Re          mim
Vaig beure´m la seva sang
     Sol Re             mim
vaig menjar-me el seu cervell
    Re                mim
Tal com a missa fa el capellà
Re                        mim
per tenir-la a dins me la vaig menjar
Do               Re
i ara és part de mi.

Vaig picar la seva carn
per fer croquetes
vaig ficar a dins del forn
el seu cor tallat en dos.

I amb els seus pulmons

Català
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els canalons
van tenir aquell gust genial
que ningú els hi sap donar.

Vaig beure´m la seva sang
vaig menjar-me el seu cervell
L´única cosa que no em vaig menjar
van ser aquells ulls que em tornaven boig
que els guardo amb formol.

                     Sol  Do Sol
I maleeixo aquest moment
                mim
cada dia i cada nit
                  Do
l´esperit de Llucifer
                  Re
amb va poder posseir.

Vaig fumar-me un cigarret
després de l´àpat
tot seguit vaig netejar
les parets plenes de sang.

I al bar del costat
fent una birra
sortia a la televisió
en Jack el destripador.

Vaig veure´m...
Vaig veure´m...

tinc fam de tu

vaig veurem la seva sang vaig menjarme el seu servell. vaig truvarme una destral a dins
l´armani em vaig exitar desijava veure sang i li vaig clavar al mig del cor no va poder ni
cridar per surpresa la vaig a gafa.vaig veurem la seva sang vaig menjarme el seu servell.
tal com a missa fa el capella per tenirla a dins me la vaig menjar amb els seus pulmon s,
els canalons van tenir aquell gust genial que ningú els hi sap dunar , vaig fica els seu cor
tallat amb dos .pero l´unica cosa que no em vaig menjar van ser aquells ulls que em
turnaven voig.
vaig veurem la seva sang vaig menjarma els seus pulmons despres de l´apat emvaig
fumar un cigaret i tot segit vaig netegar les parets plees de sang .
i al bar del custat fent una virra surtia a televisio el en jac el destripador .

vaig veuerem la seva sang vaig menjarma el seu cervell tal com a missa fa el capella per
tenirla a dins me la vaig menjar.

Català

Tinc Fam De Tu

Vaig trobar-me una destral
a dins l´armari
em vaig excitar desitjava veure sang.

I l´hi vaig clavar
enmig del cor
no va poder ni cridar
per sorpresa la vaig agafar.

Vaig beure´m la seva sang
vaig menjar-me el seu cervell
Tal com a missa fa el capellà
per tenir-la a dins me la vaig menjar
i ara és part de mi.

Vaig picar la seva carn
per fer croquetes
vaig ficar a dins del forn

Català

el seu cor tallat en dos.

I amb els seus pulmons
els canalons
van tenir aquell gust genial
que ningú els hi sap donar.

Vaig beure´m la seva sang
vaig menjar-me el seu cervell
L´única cosa que no em vaig menjar
van ser aquells ulls que em tornaven boig
que els guardo amb formol.

I maleeixo aquest moment
cada dia i cada nit
l´esperit de Llucifer
amb va poder posseir.

Vaig fumar-me un cigarret
després de l´àpat
tot seguit vaig netejar
les parets plenes de sang.

I al bar del costat
fent una birra
sortia a la televisió
en Jack el destripador.

Toc de plor

M´han dit:
Que dormint t´ha fugit l´esperit
que ha fet les maletes
i ha marxat amb presses

M´han dit:
que rient t´has quedat...
que ja no jugues...
ni contes les gotes de la pluja

A molts llocs has anat,
de tots has tornat
i sols has deixat,
una nota a la porta
un rellotge que no marca pas les hores
i un piano que està plorant a soles.

T´han vist sortir del camí
creuar el mar,
viatjar de país en país. (x2)

T´he somiat a l´ombra d´un bar
un vodka devorant
el desordre provocant
i a les fosques desapareixent.

Enfilat a l´ull d´una agulla
la terra es belluga
l´abisme el sedueix
i al final com una dama aplaudeix.

T´han vist sortir del camí
creuar el mar,
viatjar de país en país. (x2)

A molts llocs has anat
de tots has tornat. (x10)

Català
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toca´m els ous maria

un dia la maria
va coneixer en joan,
a la porta de la discoteca
amb ullera i vacil·lant
en Joan i la maria:
-que fas aqui tot sol?
-doncs busco alguna tia per que em toqui aviat els ous!

toca´m els ous maria
veràs quina alegría
toca´m els ous joan
veurás quin joig que fan!

trevessant tot pel carrer
en joan n sap que fer
la maria se l´agafa
i s´en van cap a la platja
-que no
-que no
-que no
-que no
-que s´en van a la festa major
-que s´en van anar a la platja amb un quilo de formatge per tocar-li la patata i beneïr el
palmó
-peró que dius?que s´en van anar a les cabres dos rius.

toca´m els ous maria...

Català

toca´m els ous Maria!

Un dia la Maria va conèixer al Joan
a la porta de la discoteca amb la "ullera" i vacilan´t
i va dir la Maria: què fas aqui tot sol??
-Doncs busco a una tia per que em toqui aviat els ous!!

Toca´m els ous Maria, veuràs quina alegria,
toca´m els ous Joan, veuras quin goig que fan! (2x)

Travessant tot el carrer, en Joan no sap que fer,
la Maria se li agafa i se´n van cap a la platja.
-Que no! que no! que no! que no! que se´n van a la festa major!
-Que se´n van anar a la platja amb un quilo de formatge per tocar-li la patata i van
empalmaaaaaaaarrr!!
-però que dius?? que se´n van anar a les cales de dosrius!

Toca´m els ous Maria...

Toca´m els ous Maria...

-quin fred fa!, quin fred fa!, quin fred fa!, quin fred fa!...
-Cufoiiiii!!, Cufoiii!!
-Foc! foc! foc! foc al foooorn!! foc! foc! foc! foc al foooorn!!
- El semàfor del fons està fos! el semàfor del fons està fos! fiqueu-hi un fusible! fiqueu-hi
un fusible! el semàfor del fons està fos!

....estos quiyo´ no saber cantaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrr

Català

Tornarem

_______________Lam
Quan has tocat el cel
_______Sol_____Do
i sents a prop l’infern
_____________Sol
camines sense fe, sense destí,
______Lam_Mi
sense saviesa.

Català

_________________Lam
Fugint del que no entens,
________Sol_____Do
fugint d’aquest present,
________________Sol
pensar en aquells anhels
_________________Lam_______Mi
és l’única forma que tens de continuar.

_____Lam_________________Rem
Tornarem a ser grans, hi tornarem,
_______Sol____________Do___Mi
quan sortim d'aquesta tempesta
__________Lam______________Rem
que amaguem rere rostre indiferent.
_________________Mi___________Lam
Però cou i ens fa sentir que hi tornarem.

__________________Lam
Trencar aquest desencert
__________Sol___Do
comença en un mateix.
_____________Sol
Tornem a les arrels,
________________________Lam_Mi
als somnis que ens van veure néixer.

________________Lam
És temps de ser valents,
__________Sol_____Do
és temps de ser conscients
_____________Sol
que cal cor i cervell,
_________________Lam
i no volem perdre ningú
___________Mi
en aquest camí.

_____Lam_________________Rem
Tornarem a ser grans, hi tornarem,
_______Sol____________Do___Mi
quan sortim d'aquesta tempesta
__________Lam______________Rem
que amaguem rere rostre indiferent.
_________________Mi___________Lam__Sol
Però cou i ens fa sentir que hi tornarem.

Do
Rere els núvols hi ha,
____________________Mi
rere els núvols hi ha un sol tan gran
_____Fa___________________Do__Sol
que mai ningú no el podrà amagar.

Do
Rere els dubtes hi ha,
_________________Mi
rere els dubtes hi ha la veritat.
Fa
Creu-me, creu-me, creu-me.
_______Mi
Tenim futur.

(Solo)
Lam__Rem__Sol__Do_Mi
Lam__Rem__Mi

_____Lam_________________Rem
Tornarem a ser grans, hi tornarem,
_______Sol____________Do___Mi
quan sortim d'aquesta tempesta
__________Lam______________Rem
que amaguem rere rostre indiferent.
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____Sol_______________________Mi
Però cou i ens fa sentir que hi tornarem.

_____Lam_________________Rem
Tornarem a ser grans, hi tornarem,
_______Sol____________Do___Mi
quan sortim d'aquesta tempesta
__________Lam______________Rem
que amaguem rere rostre indiferent.
_________________Mi___________Lam
Però cou i ens fa sentir que hi tornarem.

Tornarem

Quan has tocat el cel,
i sents a prop l'infern,
camines sense fe,
sense destí, sense sabiesa.

Fugint del que no entens,
fugint d'aquest present,
pensar en aquells anhels,
és l'unica forma que tens,
de continuar...

Tornarem a ser grans, hi tornarem,
quan sortim d'aquesta tempesta,
que amaguem rere rostre indiferent,
pero cou i ens fa sentir que hi tornarem...

Trencar aquest desencert,
convesces d'un mateix,
tornem a les arrels,
dels somnis que ens van veure neixer.

És temps de ser valent,
és temps de ser concient,
que cal cor i cervell
i no volem predre ningú en aquest camí.

Tornarem a ser grans, hi tornarem,
quan sortim d'aquesta tempesta,
que amaguem rere rostre indiferent,
pero cou i ens fa sentir que hi tornarem...

Rere els nuvols hi ha,
rere els nuvols hi ha,
un Sol tan gran,
que mai ningú no podrà amagar.

Rere els dubtes hi ha,
rere els dubtes hi ha,
la veritat, creu-me, creu-me, creu-me,
tenim futur!!

Tornarem a ser grans, hi tornarem,
quan sortim d'aquesta tempesta,
que amaguem rere rostre indiferent,
que cou i ens fa sentir que hi tornarem...

Tornarem a ser grans, hi tornarem,
quan sortim d'aquesta tempesta,
que amaguem rere rostre indiferent,
però cou i ens fa sentir que hi tornarem...

Català

Trepitja fort

En Roc tot just ha arribat a la vida,
no s'imagina quina una ha organitzat.
Al seu voltant tot ha canviat de mida,
passant pel prisma d'uns ulls enamorats.

El pare que se'l mira i al·lucina,
no és cap joguina, que és viu i és de veritat.
Quan està sol amb ell, que ningú el mira,
és quan barrina, qui sap si l'entendrà.
A tu, petit vailet,
t'ensenyaré més del que he après,
li diu cantant...

Trepitja fort, Roc,
sigues més valent del que he estat jo.
Dibuixa'ls-hi un somriure,
que ningú et podrà dir no.
Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.
Trepitja fort, Roc, trepitja fort.

En Roc és fort com el seu nom indica,
no hi ha fita on no hi pugui arribar.
La mare l'ha portat a la piscina,
ja la domina molt millor que en Tarzan.
A tu, petit vailet,
t'ensenyaré més del que he après,
li diu cantant...

Trepitja fort, Roc,
sigues més valent del que he estat jo.
Dibuixa'ls-hi un somriure,
que ningú et podrà dir no.
cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.
Trepitja fort, Roc, trepitja fort.

(solo)

El teu vehicle és
un cotxet sense retrocés,
Sempre endavant.

Trepitja fort, Roc,
sigues més valent del que he estat jo.
Dibuixa'ls-hi un somriure,
que ningú et podrà dir no.
Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.
Trepitja fort, Roc, trepitja fort.

Trepitja fort, Roc,
sigues tot allò que vulguis ser.
Serà advocat, artista, o potser seràs bomber.
Doblegaràs la vida com un vaixell de paper,
trepitja fort, Roc, trepitja fort...

Català

Trepitja fort

TREPITJA FORT
       Re                 La                Sim Fa#m
En Roc tot just ha arribat a la vida
               Sol 	           Mim       La
no s'imagina quina una ha organitzat.
       Re                  La                  Sim Fa#m
Al seu voltant tot ha canviat de mida
                      Sol 	 Mim       La
passant pel prisma d`uns ulls enamorats
     Re               La                Sim Fa#m
El pare que se'l mira i al·lucina,
             Sol 	           Mim         La
no és cap joguina que es viu i és de veritat.
         Re                 La                     Sim Fa#m
Quan està sol amb ell, que ningú el mira
        Sol 	           Mim       La
és quan barrina, qui sap si l`entendrà
       Mim

Català
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"A tu, petit vailet,
                 Sol
t'ensenyaré més del que he après"
                 La
li diu cantant... uo ah ah
 	Re           La                 Sim                         Sol
Trepitja fort, Roc sigues més valent del que he estat jo.
Re          La               Sim                    Sol
Dibuixa'ls un somriure que ningú et podrà dir no
         Re	     La                 Sim             Sol
cavalcaràs la vida com un cavall de cartró
       Re         La       Sol         Re
trepitja fort, Roc, no tinguis por...
	Re      La                 Sim                    Sol
Trepitja fort,  Roc sigues tot allò que vulguis ser.
   Re            La                 Sim              Sol
Serà advocat, artista o potser seràs bomber.
              Re   La                Sim                Sol
Tu bregaràs la vida com un vaixell de paper,
    Re       La              Sol    Re
trepitja fort, Roc, trepitja fort.

En Roc que és fort com el seu nom indica
no hi ha una fita on no hi pugui arribar.
A mare l`ha portat a la piscina,
ja la domina molt millor que en Tarzan
"A tu petit vailet..."
Trepitja fort...

Trepitja Fort

TREPITJA FORT

Re La Sim Fa#m
En Roc tot just ha arribat a la vida
Sol Mim La
no s´imagina quina una ha organitzat.
Re La Sim Fa#m
Al seu voltant tot ha canviat de mida
Sol Mim La
passant pel prisma d`uns ulls enamorats
Re La Sim Fa#m
El pare que se´l mira i al·lucina,
Sol Mim La
no és cap joguina que es viu i és de veritat.
Re La Sim Fa#m
Quan està sol amb ell, que ningú el mira
Sol Mim La
és quan barrina, qui sap si l`entendrà
Mim
"A tu, petit vailet,
Sol
t´ensenyaré més del que he après"
La
li diu cantant... uo ah ah
Re La Sim Sol
Trepitja fort, Roc sigues més valent del que he estat jo.
Re La Sim Sol
Dibuixa´ls un somriure que ningú et podrà dir no
Re La Sim Sol
cavalcaràs la vida com un cavall de cartró
Re La Sol Re
trepitja fort, Roc, no tinguis por...
Re La Sim Sol
Trepitja fort, Roc sigues tot allò que vulguis ser.
Re La Sim Sol
Serà advocat, artista o potser seràs bomber.
Re La Sim Sol
Tu bregaràs la vida com un vaixell de paper,
Re La Sol Re
trepitja fort, Roc, trepitja fort.

En Roc que és fort com el seu nom indica
no hi ha una fita on no hi pugui arribar.

Català

A mare l`ha portat a la piscina,
ja la domina molt millor que en Tarzan
"A tu petit vailet..."
Trepitja fort...

TREPITJA FORT

En Roc tot just ha arribat a la vida,
no s´imagina quina una ha organitzat.
Al seu voltant tot ha canviat de mida,
passant pel prisma d´uns ulls enamorats.

El pare que se´l mira i al·lucina,
no és cap joguina, que és viu i és de veritat.
Quan està sol amb ell, que ningú el mira,
és quan barrina, qui sap si l´entendrà.
A tu, petit vailet,
t´ensenyaré més del que he après,
li diu cantant...

Trepitja fort, Roc,
sigues més valent del que he estat jo.
Dibuixa´ls-hi un somriure,
que ningú et podrà dir no.
Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.
Trepitja fort, Roc, trepitja fort.

En Roc és fort com el seu nom indica,
no hi ha fita on no hi pugui arribar.
La mare l´ha portat a la piscina,
ja la domina molt millor que en Tarzan.
A tu, petit vailet,
t´ensenyaré més del que he après,
li diu cantant...

Trepitja fort, Roc,
sigues més valent del que he estat jo.
Dibuixa´ls-hi un somriure,
que ningú et podrà dir no.
cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.
Trepitja fort, Roc, trepitja fort.

(solo)

El teu vehicle és
un cotxet sense retrocés,
Sempre endavant.

Trepitja fort, Roc,
sigues més valent del que he estat jo.
Dibuixa´ls-hi un somriure,
que ningú et podrà dir no.
Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró.
Trepitja fort, Roc, no tinguis por.

Trepitja fort, Roc,
sigues tot allò que vulguis ser.
Serà advocat, artista, o potser seràs bomber.
Doblegaràs la vida com un vaixell de paper,
trepitja fort, Roc, trepitja fort...

Català

Trepitja fort

En Roc tot just ha arribat a la vida,
no s´imagina,
quina una ha organitzat,
al seu voltant tot ha canviat de vida,
passant pel prisme d´uns ulls enamorats.

El pare que se´l mira i al·lucina,
no és cap joguina,
que és viu i és de veritat,
quan esta sol amb ell que ningú el mira,
és quan barrina qui sap si l´entendrà.

(torn)

Català
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A tu petit bailet t´ensenyaré més del que he après
i diu cantant uoo,uaa:
Trepitja fort Roc sigues més valent del que he estat jo,
dibuixal´s-hi un somriure que ningú et podrà dir no,
cabalcaràs la vida com un caball de cartró,
Trepitja fort Roc, trepitja fort.

Tu

Tu, et presentes a casa meva sense avisar;
tal com vens te´n vas, com ho sents t´ho fas
i no perds el temps en parar i pensar el que tens i el que tindràs. Tu vols ser lliure.

Jo, que pensava que aquestes coses
són d´una altra edat;
que entregar-se sense pensar-ne
era poc més que un impossible
doncs jo era lliure i ara sóc teu.

I ara ja sé que jo mai no podré ser
el que era ahir, abans de veure tu com ets.
un bon amic que va dir-me:
pensa, has de ser tu mateix.

Tu, res no ets més que tu,
no ets menys que ningú,
no has d´anar perdut.
Sé que tot ho pots fer,
que no costa gens, has de tenir fe.

Jo, em pregunto quant de temps em podré resistir
sense dir que sí als encants de la teva pell,
els dies passen però el desig no s´esvaeix.

Tu, algun dia creuràs
que fa temps que ja t´he oblidat;
potser sigui veritat que pugui canviar,
potser sigui veritat, tot té un final.

Tu, res no ets més que tu...

Català

Tu ets la llum

Feia temps que de tu em parlaven
però el meu cap a altres llocs estava
pensaments de tu en tenia
però estimar-te, jo no en sabia.

A poc a poc en tu jo vaig creure
tot vaig deixar-ho per venir a veure´t
i ara sé que si et vull trobar sempre t´hauré de buscar.

I per què així, tan difícil
és la vida el que em queda
la regalo, no m´importa
si tu volguessis
creuaria pel temps per estar amb tu
abans de l´hora per sempre.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.
Sento el cor el sento a dintre
sento algú a dins meu que crida
diu que segueixi encara que em senti feble.

Català

passaré per mar, terra i aire
lluitaré sempre amb el diable
tu només fes quetingui forces
i ni cent homes podran parar-me

Si em dius que em posi al foc, jo em cremo
si em dius que em tiri al pou, m´ofego
si em dius corre, jo més depressa
si em dius calla, escoltaré.

Tan sols parla, tan sols guia´m
tan sols porta´m, tan sols digue´m
com buscar-te, com trobar-te
si tu volguessis
creuaria pel temps per estar amb tu
abans de l´hora i per sempre.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar
sento el cor, el sento a dintre
sento algú dins meu que crida
diu que segueixi
encara que em senti feble.

Tant se val si d´un gra
se´m fa una muntanya, tan se val
el que hagi d´aguantar per tu
no m´importa que hagi de deixar
la porta ben oberta, si es el que tu vols.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.
Sento el cor, el sento a dintre
sento algú dins meu que crida
diu que segueixi encara que em senti feble.

Tu ets la llum

Feia temps que de tu em parlaven
però el meu cap a altres llocs estava
pensaments de tu en tenia
però estimar-te, jo no en sabia.

A poc a poc en tu jo vaig creure
tot vaig deixar-ho per venir a veure´t
i ara sé que si et vull trobar sempre t´hauré de buscar.

I per què així, tan difícil
és la vida el que em queda
la regalo, no m´importa
si tu volguessis
creuaria pel temps per estar amb tu
abans de l´hora per sempre.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.
Sento el cor el sento a dintre
sento algú a dins meu que crida
diu que segueixi encara que em senti feble.

Passaré per mar, terra i aire
lluitaré sempre amb el diable
tu només fes quetingui forces
i ni cent homes podran parar-me

Català
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Si em dius que em posi al foc, jo em cremo
si em dius que em tiri al pou, m´ofego
si em dius corre, jo més depressa
si em dius calla, escoltaré.

Tan sols parla, tan sols guia´m
tan sols porta´m, tan sols digue´m
com buscar-te, com trobar-te
si tu volguessis
creuaria pel temps per estar amb tu
abans de l´hora i per sempre.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar
sento el cor, el sento a dintre
sento algú dins meu que crida
diu que segueixi
encara que em senti feble.

Tant se val si d´un gra
se´m fa una muntanya, tan se val
el que hagi d´aguantar per tu
no m´importa que hagi de deixar
la porta ben oberta, si es el que tu vols.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.
Sento el cor, el sento a dintre
sento algú dins meu que crida
diu que segueixi encara que em senti feble.

Tu ets la llum

Feia temps que de tu em parlaven :P
però el meu cap a altres llocs estava  :O
pensaments de tu en tenia  (L)
però estimar-te, jo no en sabia.  :(

A poc a poc en tu jo vaig creure  :)
tot vaig deixar-ho per venir a veure´t  :P
i ara sé que si et vull trobar sempre t´hauré de buscar. :´(

I per què així, tan difícil
és la vida el que em queda
la regalo, no m´importa
si tu volguessis
creuaria pel temps per estar amb tu
abans de l´hora per sempre.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.
Sento el cor el sento a dintre
sento algú a dins meu que crida
diu que segueixi encara que em senti feble.

passaré per mar, terra i aire
lluitaré sempre amb el diable
tu només fes quetingui forces
i ni cent homes podran parar-me

Si em dius que em posi al foc, jo em cremo

Català

si em dius que em tiri al pou, m´ofego
si em dius corre, jo més depressa
si em dius calla, escoltaré.

Tan sols parla, tan sols guia´m
tan sols porta´m, tan sols digue´m
com buscar-te, com trobar-te
si tu volguessis
creuaria pel temps per estar amb tu
abans de l´hora i per sempre.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar
sento el cor, el sento a dintre
sento algú dins meu que crida
diu que segueixi
encara que em senti feble.

Tant se val si d´un gra
se´m fa una muntanya, tan se val
el que hagi d´aguantar per tu
no m´importa que hagi de deixar
la porta ben oberta, si es el que tu vols.

Tu ets la llum, tu ets el camí
tu ets la fi del meu destí
i quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar.
Sento el cor, el sento a dintre
sento algú dins meu que crida
diu que segueixi encara que em senti feble.

    MaI DxArE kE TsKaPiS dL mEu kOR nKaRA kE Tu VuLguIsS !! :(  ** tsTimMuUuU
mAxXxAaa **

T´estimo (Maite Zaitut)

T´estimo (Maite Zaitut) - Lax´n´busto {Altres cançons de Nadal 4}

De colors són els meus somnis
Tot i que ja m´he llevat
I la son no ve a veure´m
quan la lluna s´ha aixecat

Salto i salto sobre els núvols
sembla que pugui volar
El meu cor fa pampallugues
i no deixa de ballar

Quan posem els peus enlaire
quan posem el cap per avall
quan et crido a la muntanya
i l´eco em va contestant

Quan et faig amb margarides
una pulcera de colors
vull mirar-te als ulls i dir-te
que el que sento és això:

T´estimo molt, jo a tu t´estimo molt
Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist
Un dia gris el pintes de colors
Fins a la Lluna i tornar t´estimo jo!

Els meus ulls són com bombetes
Els meus llavis riuen fort
no puc amagar el que sento
quan em mires tant d´aprop

Ara ja no sé què em passa
el cos m´està tremolant
el meu cor fa pampallugues
i no deixa de ballar

Català
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Quan s´uneixen els colors
per fer l´arc de Sant Martí
quan escrius amb el teu dit
el meu nom en el mirall

Li dono canya a la ràdio
i és com tu aquesta cançó
vull mirar-te als ulls i dir-te
que el que sento és això:

T´estimo molt, jo a tu t´estimo molt
Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist
Un dia gris el pintes de colors
Fins a la Lluna i tornar t´estimo jo!

Maite zaitut, maite maite zaitut
Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist
Un dia gris el pintes de colors
Fins a la Lluna i tornar t´estimo jo!

T´estimo molt, jo a tu t´estimo molt
Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist
Un dia gris el pintes de colors
Fins a la Lluna i tornar t´estimo jo!

Fins a la Lluna i tornar t´estimo jo
Fins a la Lluna i tornar... t´estimo jo!

Molt... molt... Maite zaitut.

T´estimo (Maite zaitut)

De colors són els meus somnis,
tot i que ja m´he llevat,
i la son no ve a veure´m
quan la lluna s´ha aixecat.

Salto i salto sobre els núvols,
sembla que pugui volar.
El meu cor fa pampallugues
i no deixa de ballar.

Quan posem els peus enlaire,
quan posem el cap per avall,
quan et crido a la muntanya
i l´eco em va contestant.

Quan et faig amb margarides
una polsera de colors
vull mirar-te als ulls i dir-te
que el que sento és això:

T´estimo molt, jo a tu t´estimo molt!
Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist:
un dia gris el pintes de colors.
Fins a la lluna i tornar t´estimo jo!

Els meus ulls són com bombetes,
els meus llavis riuen fort,
no puc amagar el que sento
quan em mires tan d´aprop.

Ara ja no sé què em passa:
el cos m´està tremolant,
el meu cor fa pampallugues
i no deixa de ballar.

Quan s´uneixen els colors
per fer l´arc de Sant Martí,
quan escrius amb el teu dit
el meu nom en el mirall.

Li dono canya a la ràdio
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i és com tu aquesta cançó.
Vull mirar-te als ulls i dir-te
que el que sento és això:

T´estimo molt, jo a tu t´estimo molt!
Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist:
un dia gris el pintes de colors.
Fins a la lluna i tornar t´estimo jo!

Maite zaitut, maite maite zaitut!
Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist:
un dia gris el pintes de colors.
Fins a la lluna i tornar t´estimo jo!

T´estimo molt, jo a tu t´estimo molt!
Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist:
un dia gris el pintes de colors.
Fins a la lluna i tornar t´estimo jo!

Fins a la lluna i tornar t´estimo jo!
Fins a la lluna i tornar... t´estimo jo!

Uooo, uooo, maite zaitut.

Umba Parumba

No tots els dies a la tribu dels Parumba
hi ha la notícia que una nova vida ve.
I allí a Tanzània, molt a prop del llac Victòria,
ja feia temps que esperaven un nou Rei.
I quan va néixer li van posar Umba,
i així als Parumba la rima feia contents,
però quan va créixer van veure que la misèria
amb ells sempre hi seria, potser no era tnt bon Rei.
Sempre amb les dones ocupat,
doncs el que duia entre les cames era preocupant.
La pèrdua d´oli era constant,
doncs al poblat totes li anaven cantant...
Umba Parumba, escull qualsevol mossa
Umba Parumba, tu ets qui la tens més gran
Umba Parumba, no és que la tinguis grossa,
Umba Parumba, és que la tens gegant.
Un dia el bruixot allí als peus del Kilimanjaro
li va dir que allò no podia continuar.
Però a un safari va conèixer a uns francesos
i amb ells a Europa a buscar sort s´hi va enrolar.
Va passar el temps, no trobava feina,
ell, tot un rei, es començava a desesperar.
"És hora ja", va dir "de treure l´eina, doncs si vull tornar uns calers hauré d´arraconar".
I així va triomfar en el porno,
quan la vida es buscava un director s´hi va fixar.
Tothom tenia l´Umba a casa
i mitja Europa ja li deia tot cantant...
Umba Parumba pots fer qualsevol cosa,
Umba Parumba, tu ets qui la té més gran.
Umba Parumba, no és que la tinguis grossa,
Umba Parumba, és que la tens gegant.
És que la tens gegant.
Va arribar a ser tota una estrella
i quan va tornar al poblat la cosa no havia canviat.
Sí, van sortir de la misèria,
però a la tribu les noies seguien cantant...
Umba Parumba, escull qualsevol mossa,
Umba Parumba, tu ara ets el sobirà,
Umba Parumba, i el que la té més grossa
Umba Parumba, ets l´orgull dels Africans.
És que la tens gegant...
L´orgull dels Africans...
I això no hi ha qui ho pari, qui ho pari,
qui ho pari, qui ho pari,
qui ho pari, qui ho pari,
compare qui ho pari...
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Una altra vegada

Que curiós és el destí,
me n´adono una nit,
el temps tot ho ha canviat,
però en el fons què ha passat?
No ho sé,
però ho descobriré...

Sóc dins de l´infinit,
sense principi ni fi,
quan em sembla veure llum,
tot es converteix en fum.
Ja ho sé, costa de veure-ho.

Ja n´estic fart, perquè esperar?
Això ja no ho puc controlar.
Ja no puc més,
estic desfet,
i cada dia és el mateix.
Una vegada una altra vegada i sempre una altra, una altra, una altra...
Avui ho tallo però hi torno i callo,
aquesta merda em posa bé!!!

Un i un mai faràn tres,
però insisteixo com si res,
i quan ja no et creu ningú,
veure realment que el merda ets tu!
Ja ho sé, faves comptades!

Però al final d´aquest camí,
sabré del cert si he mentit.
Es pot lluitar amb el distí,
no es pot fer amb l´esperit.
Ja ho sé,
la veritat.

Ja n´estic fart, perquè esperar?
Això ja no ho puc controlar.
Ja no puc més,
estic desfet,
i cada dia és el mateix.
Una vegada una altra vegada i sempre una altra, una altra, una altra...
Avui ho tallo però hi torno i callo,
aquesta merda em posa bé!!!

Català

una altre vegada

Que curiós és el destí
me n´adono una nit,
el teps tot ho ha canviat
però en el fons que ha passat?
no ho se... però ho descubriré.

Soc a dins de l´infinit
sense principi ni fi,
quan em sembla veure llum
tot es converteix en fum

Ja ho se, costa de veure´ho
Ja n´estic fart, perquè esperar?
Això ja no ho puc controlar,
ja no puc més, estic desfet,
i cada dia és el mateix.

una vegada, una altre vegada,
i sempre un altre, un altre, un altre...
avui ho tallo però hi torno hi callo
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aquesta merda em posa bé!

Un i un mai faran tres
però insisteixo com si res
i quan ja no et creu ningú
veus realment que un merda ets tu.
Ja ho se... fabes comptades...

Però al final d´aquest camí
sabré del cert si hem mentit,
es pot lluitar amb el destí,
no ho pots fer amb l´esperit
Ja ho se... la veritat

Ja n´estic fart, perquè esperar
això ja no ho puc controlar,
ja no puc més, estic desfet
i cada dia és el mateix

Una vegada, un altre vegada
i sempre un altre, un altre, un altre...
Avui ho tallo però hi torno i callo,
aquesta merda em posa bé!

Ja n´estic fart, perquè esperar
això ja no ho puc controlar,
ja no puc més, estic desfet
i cada dia és el mateix

Una vegada, un altre vegada
i sempre un altre, un altre, un altre...
Avui ho tallo però hi torno i callo,
aquesta merda em posa bé!

Una altre vegada

LAX´N´BUSTO
===========

UN ALTRE VEGADA
---------------

Mim Do Re Si (2)

e|-----2--3--------2--3-------2--3---------|
B|--5--------5--5--------5--5-------5--4---|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

(Tocant les primeres cordes)

Mim             Do
Que curiós és el destir.
Mim         Do
Me n´adono una nit
Mim                 Do
el temps tot ho ha canviat
Mim                     Do
però en el fons que ha passat?

(Tocant totes les cordes)
      Mim   Do                  Re    Si
No ho séeeeeeee però ho descobriré

(Tocant les primeres cordes)

Mim            Do
Sóc a dins de l´infinit
Mim         Do
sense principi ni fi
Mim             Do
quan em sembla veure-hi llum
Mim           Do
tot es converteix en fum
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(Tocant totes les cordes)
Mim      Do             Re       Si
ja ho sé costa de veure-ho

            Mim             Do
Ja n´estic fart perquè esperar?
        Re              Si
Això ja no ho puc controlar!
          Mim           Do
Ja no puc més, estic desfet
        Re          Si
i cada dia és el mateix.
      Mim              Do
Una vegada una altra vegada
             Re                   Si
i sempre una altra, una alta, una altra.
        Mim                Do
Avui ho paro però torno hi tall
        Re            Si   Do  Re
aquesta merda em posa bé.

(Tocant les primeres cordes)

Mim          Do
Un i un mai faran tres
Mim              Do
però insisteixo com si res
Mim             Do
i quan ja no et creu ningú
Mim                    Do
veure realment que el merda ets tu

(Tocant totes les cordes)

Mim     Do         Re   Si
ja ho sé faves comptades

(Tocant les primeres cordes)

Mi               Do
Però al final d´aquest camí,
Mi            Do
sabré del cer si he mentit
Mi                Do
es pot lluitar amb el destí
Mi                Do
no es pot fer amb l´esperit

(Tocant totes les cordes)
      Mim Do           Re   Si
ja ho séeeeeeee la veritat.

Mim Sib (Repetidament)
Mim Si

            Mim             Do
Ja n´estic fart perquè esperar?
        Re              Si
Això ja no ho puc controlar!
          Mim           Do
Ja no puc més, estic desfet
        Re          Si
i cada dia és el mateix.
      Mim              Do
Una vegada una altra vegada
             Re                   Si
i sempre una altra, una alta, una altra.
        Mim                Do
Avui ho paro però torno hi tall
        Re            Si   Do  Re
aquesta merda em posa bé.

Pol Santaló ---planeta-eskoria666@hotmail.com ---

Vas tot sol

Vas tot sol,
ja t´hi vas trobant
al teu cor hi ha manca d´esperança
atrapat en la ignorància.
I sol, ja comences a no creure en res,
millor empassar-s´ho amb elegància
fer el cor fort sempre a distància
i veus que el temps, tot ho va canviant
no hi ha un sol estat on poder restar

Ets tant petit allà al mig de l´infinit
que per molt que faci l´home,
per molt que s´avanci l´obra,
creus que tu ja no ho veuras.

Per sobre del vent, per sobre del mar
sobre del fons de tot, per sobre d´aquest món.

Per sobre del vent, per sobre del mar
sobre del fons de tot, tu saps que estas per sobre d´aquest món!

Pots estar, un moment content d´haver nascut
com el sol ponent noeix la lluna,
no s´inverteix tot d´una
i de nou, ara es repeteix
sembla un mirall davant d´un altre
repetint deu mil imatges
ets a orient, tornaras a occident
i el camí al revés tornaràs a fer
igual que el vent, aniras fent i desfent
i per molt que faci l´home,
per molt que s´avanci l´obra
creus que tu ja no ho veuras

Per sobre del vent, per sobre del mar
sobre del fons de tot, per sobre d´aquest món.

Per sobre del vent, per sobre del mar
sobre del fons de tot, tu saps que estas per sobre d´aquest món!

Català

Veig, sento i penso

Veig, sento i penso que enganyes el cor
i prens camins que no et porten enlloc.
I et veig trempejar el temps amb més temps,
quan saps que passa de pressa i corrents,
quan saps que passa de pressa i corrents.

Tens sort, obre bé els ulls.
No et deixis perdre
aquesta oportunitat.
Saps que sóc a l´altre costat
del món dels homes sense cap
al que no penso mai tornar
no tinc res a justificar.

Quan siguis al sol
seré allà esperant.
Deixa que t´estimi
i tots dos navegant
farem del camí
el nostre millor destí.

Veig, sento i penso que ja et conec
i que han fugit els somnis que hem compartit
Busco dreseres per recobrar
falses promeses i fer-les realitat
falses promese i fer-les realitat.

Tornem a començar,
no ens deixem perdre
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aquesta oportinutat.
El mestre ara és el passat
que ens ha enssenyat com ser més forts,
com esborrar els pitjors errors,
sense res a justificar.

VEIG, SENTO I PENSO (PEMI ROVIROSA)

VEIG, SENTO I PENSO (PEMI ROVIROSA)

Veig, sento i penso que enganyes el cor
i prens camins que no et porten enlloc.
I et veig trampejar el temps amb més temps,
quan saps que passa de pressa i corrents,
quan saps que passa de pressa i corrents.
Tens sort, obre bé els ulls.
No et deixis perdre
aquesta oportunitat.
Saps que sóc a l´altre costat
del món dels homes sense cap
no tinc res a justificar.

Quan siguis al sol
seré allà esperant.
Deixa que t´estimi
i tots dos navegant
farem del camí
el nostre millor destí.

Veig, sento i penso que ja no et connec
i que han fugit els somnis que hem compartit.
Busco dreceres per recobrar
falses promeses i fer-les realitat,
falses promeses i fer-les realitat.

Tornem a començar,
no ens deixem perdre
aquesta oportunitat.
El mestre ara és el passat
que ens ha ensenyat com ser més forts,
com esborrar els pitjors errors,
sense res a justificar.

Català

Viu la vida amb mi

Quan..... tan evident
Quan no compti quanta pasta tens,
Si arriba un dia aquest moment,
Al mon s’hi podrà viure.

Si no saps el que vols,
Si res no t’està bé,
Tan sols queda un consol,
Uneix-te a mi.

Ni cridar,
Ni lluitar,
Ni la força d’un sol puny,
Ni abraçar la foscor,
Ni sentir-te exclòs del món,
Res d’això no et fa sentir millor,
Res d’això no va amb tu,
Mai més res no et farà por,
Viu la vida amb mi.
Si no saps el que vols,
Si res no t’està bé,
Tan sols queda un consol,
Uneix-te a mi.

Si tu saps que jo no et fallaré,
Si jo sé que tu no em fallaràs,
La vida es fa simple en un món

Català

tan complicat.

Mira’t cara a cara davant del mirall.
Comença el dia amb força dins
d’un món real.
Jo hi vull viure amb tu..., hi viuré amb tu.

Ni cridar,
Ni lluitar,
Ni la força d’un sol puny,
Ni abraçar la foscor,
Ni sentir-te exclòs del món,
Res d’això no et fa sentir millor,
Res d’això no va amb tu,
Mai més res no et farà por.

Ni cridar,
Ni lluitar,
Ni la força d’un sol puny,
Ni abraçar la foscor,
Ni sentir-te exclòs del món,
Res d’això no et fa sentir millor,
Res d’això no fa per tu,
Mai més res no et farà por,
Viu la vida amb mi,
Viu la vida amb mi,
Viu la vida amb mi.

Vull pau

Potser no és amor el que ella m´ha donat
potser el que jo portava dins no era en el seu cor
però ara és massa tard, no hi ha res més al mon
que pugui fer-me creure en el que sóc.

I encara puc sentir, i encara ara jo puc dir
que tot el que ha passat no significa res per mi
vull fer-la meva tal com un dia em vaig dir
quan et miro als ulls jo crec que diu que...

I es que no va fer promesa d´un amor d´aquells per sempre
diu que té la vida entesa a la seva manera
vull, jo vull pau, vull però ella no ho és
jo no puc odiar i al mateix temps estimar
i al mateix temps estimar.

I van passant els dies, i ja han passat uns anys
i va passant la vida i ella és igual que abans
algú va dir-me que l´odi i l´amor son notes d´una mateixa cançó.

I es que no fa mai promeses d´un amor d´aquells per sempre
diu que té la vida entesa a la seva manera
vull, jo vull pau, vull però ella no ho es
jo no puc odiar i al mateix temps estimar
i al mateix temps estimar.

Vull, jo vull pau, vull però ella no ho és
jo no puc, no puc, no puc odiar i al mateix temps estimar
i al mateix temps estimar.

Lletra i Música: J.Rovira

Català

Led Zeppelin

Pàgina 1136 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Led Zeppelin

Stairway to heaven

There's a lady who's sure all that
Glitters is gold.
And she's buying a stairway to heaven.
And when she gets there she knows
If the stores are closed.
With a word she can get what she came for.
There's a sign on the wall
But she wants to be sure.
Cause you know sometimes words have
Two meanings.
In a tree by the brook there's a songbird
Who sings sometimes.
All of our thoughts are misgiven.
There's a feeling I get when I look
To the West.
And my spirit is crying for leaving.
In my thoughts I have seen rings of smoke
Through the trees.
And the voices of those who stand looking.
And it's whispered that soon if we all
Call the tune.
Then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn for those
Who stand long.
And the forests will echo with laughter.
And it makes me wonder.
If there's a bustle in your hedgerow
Don't be alarmed now.
It's just a spring clean for the May-queen.
Yes there are two paths you can go by.
But in the long run.
There's still time to change the road you're on.
Your head is humming and it won't go
-In case you don't know.
The pipers calling you to join him.
Dear lady can you hear the wind blow.
And did you know
Your stairway lies on the whispering wind.
And as we wind on down the road.
Our shadows taller than our soul.
There walks a lady we all know.
Who shines white light and wants to show.
How everything still turns to gold.
And if you listen very hard
The tune will come to you at last.
When all are one and one is all.
To be a rock and not to roll.

Anglès

Stairway To Heaven

There´s a lady who´s sure
All that glitters is gold
And she´s buying a stairway to heaven.
When she gets there she knows
If the stores are all closed
With a word she can get what she came for.
Ooh, ooh, and she´s buying a stairway to heaven.

There´s a sign on the wall
But she wants to be sure
´Cause you know sometimes words have two meanings.
In a tree by the brook
There´s a songbird who sings,
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it makes me wonder.

There´s a feeling I get
When I look to the west,
And my spirit is crying for leaving.

Anglès

In my thoughts I have seen
Rings of smoke through the trees,
And the voices of those who stand looking.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it really makes me wonder.

And it´s whispered that soon
If we all call the tune
Then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn
For those who stand long
And the forests will echo with laughter.

If there´s a bustle in your hedgerow
Don´t be alarmed now,
It´s just a spring clean for the May queen.
Yes, there are two paths you can go by
But in the long run
There´s still time to change the road you´re on.
And it makes me wonder.

Your head is humming and it won´t go
In case you don´t know,
The piper´s calling you to join him,
Dear lady, can you hear the wind blow,
And did you know
Your stairway lies on the whispering wind.

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul.
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How ev´rything still turns to gold.
And if you listen very hard
The tune will come to you at last.
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll.

And she´s buying a stairway to heaven.

Lee Ann Rimes

But I Do Love You (B.S.O "Coyote Ugly") versió en castellà

---------------------------------------------------
Do* com aquest-> x32030
Dosus4 com aquest-> x32000
--------------versió en castellà per Oxo-----------
INTRO:
Sol Fa Do Do* Do Dosus4 Do Dosus4 (x2)

1ªESTROFA:
    Imaginar y volver a soñar,
Sol    Fa Do Do*   Do Dosus4 Do Dosus4
    girarte más sin que te oigan llegar,
Sol    Fa   Do  Do*    Do    Dosus4  Do Dosus4
    volver atrás, no es fácil escapar,
Sol    Fa    Do   Do*        Do   Dosus4
    y lo siento ya...
Do Dosus4 Sol Fa Do Do* Do Dosus4
    y lo siento ya...
Do Dosus4 Sol Fa Do

2ªESTROFA:
    Construiré más barcos de papel,
Sol      Fa Do Do*        Do Dosus4 Do Dosus4
    desafiaré hasta mi propia ley,
Sol    Fa  Do   Do*   Do Dosus4 Do Dosus4

Castellà
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    no sé qué hacer, no sé si seguir
Sol    Fa        Do  Do*      Do Dosus4
    sonriendo así...
Do Dosus4 Sol Fa Do Do* Do Dosus4
    sonriendo así...
Do Dosus4 Sol Fa Do Do* Do Dosus4 Do Dosus4

CHORUS:
    Talvez no sea nunca lo que quiero ser
Lam                    Mi
pero ahora no es momento de decir cuánto lloré
     Do                       Sol
creo que tú eres como yo y sabaes que
         Lam                          Rem
vemos cosas que no son, que no son...
                   Lam         Mi

3ª ESTROFA (tocar igual que la 2ª):
    Olvídate de todo lo demás,
    yo treparé el  muro de la verdad,
    escaparé, descubriré algun lugar
    donde pueda estar...
    donde pueda estar...

(repetir CHORUS)

4ª ESTROFA:
    Acércate y vamos a volar,
Sol   Fa  Do  Do*    Do  Dosus4 Do Dosus4
    tal para cual, juntos hasta el final,
Sol    Fa     Do   Do*       Do Dosus4 Do Dosus4
    abrázame, que quiero soñar
Sol    Fa Do  Do*        Do Dosus4
    que conmigo estás,
Do Dosus4 Sol Fa  Do  Do* Do Dosus4
    que conmigo estás,
Do Dosus4 Sol Fa  Do  Do* Do Dosus4
    que conmigo estás,
Do Dosus4 Sol Fa  Do  Do* Do Dosus4
    que conmigo estás.
Do Dosus4 Sol Fa   Do

Lennon, John

Give Peace a Chance

Ev´rybody´s talking about
Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism
This-ism, that-ism
Isn’t it the most
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Ev´rybody´s talking about
Ministers, Sinisters, Banisters and canisters,
Bishops and Fishops and Rabbis and Pop eyes,
And bye bye, bye byes.
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Let me tell you now
Ev´rybody´s talking about
Revolution, Evolution, Mastication, Flagelolation, Regulations.
Integrations, Meditations, United Nations, Congratulations
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Oh Let’s stick to it

Anglès

Ev´rybody´s talking about
John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy smothers, Bob Dylan,
Tommy Cooper, Derek Tayor, Norman Mailer, Alan Ginsberg, Hare Krishna,
Hare Krishna
All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Imagina (Imagine)

Pensa que no hi ha un cel,
intenta-ho que és senzill.
L´infern no ñes sota nostre,
damunt sols hi ha infinit.
Pensa en l´avui on viu
un món ple de gent.

No caldrien països,
si l´home no en volgués.
Ni morir per banderes,
ni religions, ni res.
Pensa que el món podira
ser feliç amb pau.

Uh,uh,uh,uh,uh,
em pots dir que somnio,
però en això no estic pas sol.
Sé que algun dia això canviarà
i aquest món serà un i prou.

No cal tenir riqueses,
ho pots imaginar?
NI gana ni avarícia
van amb la humanitat.
Pensa que el món pòdria
viure en germanor.

Uh,uh,uh,uh,uh,
em pots dir que somnio,
però en això no estic pas sol.
Sé que algun dia això canviarà
i aquest món serà un i prou.

Català

Imagine

Imagine there´s no heaven
It´s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there´s no countries
It isn´t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I´m a dreamer
But I´m not the only one
I hope someday you´ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I´m a dreamer
But I´m not the only one
I hope someday you´ll join us
And the world will live as one

Anglès
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Lertxundi, Benito

Baldorba

Ezkil gabeko elizen
eremu emankorra,
giza murzuriko
zure ardientzat.

Oi Baldorba!
eguzki eta haize idor,
mahats-ardo ibai,
galburuarena.

Lur gorri, harri landu,
mailu eta xixelaren kantu.
Gitarrazko alakiketan,
Armeniako kanun ahots urratuan.

Oi Baldorba!
esazu nor zen bidetik
baztertu zintuen madarikatua!

Zure irriño erromanikoa
erdi izoztu eta leloturik
utzi zuen madarikatuaren
izena nahi dut.

Oi Baldorba!
esazu nor zen bidetik
baztertu zintuen madarikatua!

Oi Baldorba!
zutaz oroit eta
zuri nagozu.

Kantu bat laburra da eta
pentsa zuk,
esaten ez dizudan hartaz.

Oi Baldorba!
esazu nor zen bidetik
baztertu zintuen
madarikatua.

Euskera

Lexus

Potser demà

potser demà no hi haurà demà,
si avui arriba el final.
tot el temps que junts hem passat,
ara només podrem recordar.

Català

erem amics, no erem amants
i el més enllà ens va distanciar
però per tornar a estar al teu costat
no passaré del límit marcat.

si em busques no em trobes
potser demà tinc pressa
si mires la vida darrere la finestra
potser demà ja és massa tard
per dir-nos tota la veritat,
almenys que ens quedi l'amistat
i aixi et tinc al meu costat,
així et tinc al meu costat.

cap moment vivim l'amistat,
tot ha acabat per un pas en fals,
les ombres et vindran a trobar
i et buscare en la soletat

és el joc de perdre o guanyar
si vols jugar hauràs d'arriscar
jo ja ni sé com compassar,
que sempre més t'haure d'estimar.

si em busques no em trobes
potser demà tinc pressa
si mires la vida darrere la finestra
potser demà ja és massa tard
per dir-nos tota la veritat,
almenys que ens quedi l'amistat
i aixi et tinc al meu costat,
així et tinc al meu costat.

buscant camins, buscant solucions
per arreglar problemes d'amor,
si el futur ens enganya a tots dos,
en el passat trobar-hi consol.

potser demà serà del final
si ja no hi ha res més a parlar,
i en l'aire, la soletat,
et necessito al meu costat.

si em busques no em trobes
potser demà tinc pressa
si mires la vida darrere la finestra
potser demà ja és massa tard
per dir-nos tota la veritat,
almenys que ens quedi l'amistat
i aixi et tinc al meu costat,
així et tinc al meu costat.

Qui Pogués

Perdut en un descampat
Com un cowboy de ciutat
Si pogués tenir
Algú aquí amb mi

Jo no soc un príncep blau
ni tinc ales per volar
però si véns amb mi
et prometo ser feliç

Qui pogués estar amb mi
Qui pogués fins l´infinit
Qui pogués, qui pogués
Qui pogués fins a la fi
Qui pogués mostrar el camí
Qui pogués unir el destí
Qui pogués, qui pogués
Qui pogués fins a la fi

També soc un despistat

Català
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Tinc complex de Peter Pan
Però si estàs amb mi
No seré un cretí

Mai no he estat un triumfador
A futbol soc el pitjor
Però si véns amb mi
Guanyarem tots els partits

Qui pogués estar amb mi
Qui pogués fins l´infinit
Qui pogués, qui pogués
Qui pogués fins a la fi
Qui pogués mostrar el camí
Qui pogués unir el destí
Qui pogués, qui pogués
Qui pogués fins a la fi

Qui pogués estar amb mi
Qui pogués fins l´infinit
Qui pogués, qui pogués
Qui pogués fins a la fi
Qui pogués mostrar el camí
Qui pogués unir el destí
Qui pogués, qui pogués
Qui pogués fins a la fi

Saps

Saps que la vida va amuntegant
sentiments que desordenant
la teva ment no pot aturar
tot el que tu sents.

Si saps que no és fàcil poder canviar
quan el cor fa força i estreny els sentiments.
No importa qui ets,
només què sents.

I ara sé que això no es pot canviar
perquè és equivocat
si sentir és tan normal.
I per què algú pot jutjar
el que no fa cap mal.
No deixis perdre ni un moment,
ni vulguis parar el que sents.

Saps que tortura viure amb l´engany
deixa despertar l´interior
i l´univers
restarà obert a un món transparent.

Si saps que la vida et va passant
i el que perds mai més tornarà.
No hi pensis més, no importa qui ets
només què sents.

I ara sé que això no es pot canviar
perquè és equivocat
si sentir és tan normal.
I per què algú pot jutjar
el que no fa cap mal.
No deixis perdre ni un moment,
ni vulguis parar el que sents.

Sé que això no es pot canviar.
La vida es va escapant
pensant el què diran.
I encara que costi més
confessar tal com ets.
No deixis perdre ni un moment,
deixa sortir el que sents.

I encara que et costi

Català

no deixis perdre ni un moment,
ni vulguis parar el que sents.

Sense

Vas marxar un matí,
el balcó segueix plorant amb mi.
Vas tirar-te sense cap permís
i el silenci es va fer al cinquè pis.

Al quarto de bany
continua moll el teu raspall
i l´olor del teu jersei em fa
viatjar entre els records d´abans.

I el dilluns no hi ha ningú,
el dimarts es fa tan dur
quan em trobo lluny de tu.
I el dimecres cap al vespre
vaig sentint per les parets del meu amor
que crida estant tot sol.

I et dic sense,
sense vida, sense pau i ara sense,
sense dir-te que t´estimo perquè sense,
sense ganes d´oblidar-te, sense temps per explicar-te
que et tinc aquí arrelada en el meu cor.

I ara on estàs,
ei, si véns, tanca la porta amb clau
que a les nits sempre oberta està
per si tornes i no pots entrar.

I el dijous no hi ha ningú,
el divendres es fa dur
em trobo tan lluny de tu.
I el dissabte vaig pensant que potser aquest diumenge tornaràs
quan sé que no és veritat.

I et dic sense,
sense vida, sense pau i ara sense,
sense dir-te que t´estimo perquè sense,
sense ganes d´oblidar-te, sense temps per explicar-te
que et tinc aquí ubicada.
I et dic sense,
sense vida, sense pau i ara sense,
sense dir-te que t´estimo perquè sense,
sense ganes d´oblidar-te, sense temps per explicar-te
que et tinc aquí arrelada en el meu cor.

Català

sent amb mi

tu em fas sentir
que ara no hi ha més mancansses.
sense permís
omple una vida solitaria
fes-ho per mi
que ara encara em sento feble

      sent amb mi
      fins la fi.
      sé que ets tu
      només tu.

No diguis res
que el silenci no m´espanta.
Ja ho puc saber,
la mirada sempre et delata.
Fes-ho per mi,
que ara encara em sento feble.

     Sent amb mi,
     fins a la fi.

Català
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     Sé que ets tu,
     només tu.

No busquis més
sóc la peça que et faltava.
Puc intuir
que ara no hi ha res que ens separa.
Fes-ho per mi,
que ara encara em sento feble.

     Sent amb mi,
     fins a la fi.
     Sé que ets tu,
     només tu.

S´està fent fosc

No diguis res més
entre silencis ja parlem
que les ferides duren més
quan s´atura el temps.
No trenquis la pau
que ara mateix podem trobar
en el fons d´aquest oceà de mentides.

I mentre el món es mou
jo em quedo sol.

I a Tàrrega ja s´està fent fosc
no queda res d´allò que sóc,
acaba amb aquesta amargor.
La boira ja ho inunda tot
i la humitat em cala el cos,
abraça´m i abriga el dolor.

No queda més temps
per desitjar el que mai no tindré
per intentar el que mai no seré,
per no ser res.

I mentre el món es mou
jo em quedo sol.

I a Tàrrega ja s´està fent fosc
no queda res d´allò que sóc,
acaba amb aquesta amargor.
La boira ja ho inunda tot
i la humitat em cala el cos,
abraça´m i abriga el dolor.

Català

Lighthouse family

High

When you´re close to tears remember
someday it´ll all be over
One day we´re gonna get so high
Though it´s darker than December
what´s ahead is a different color
One day we´re gonna get so high

And at the end of the day remember the days

Anglès

when we were close to the end
and wonder how we made it through the night
At the end of the day
we remember the way
we stayed so close to the end
we´ll remember it was me and you
Cause we are gonna be forever you and me
you will always keep it flying high in the sky
of love

Don´t you think it´s time you started
doing what we always wanted
One day we´re gonna get so high
Cause even the impossible
is easy when we got each other
One day we´re gonna get so high

And at the end of the day remember the days
when we were close to the end
and wonder how we made it through the night
At the end of the day
remember the way
we stayed so close to the end
we´ll remember it was me and you
Cause we are gonna be forever you and me
You will always keep it flying high in the sky
of love
Cause we are gonna be forever you and me
You will always keep it flying high in the sky
of love
And at the end of the days remember the days
when we were close to the end
and wonder how we made it through the night
At the end of the day remember the way
we stayed so close to the end
we´ll remember it was me and you
Cause we are gonna be forever you and me
You will always keep it flying high in the sky
of love
Cause we are gonna be forever you and me
You will always keep it flying high in the sky
of love
Cause we are gonna be forever you and me
You will always keep it flying high in the sky
of love
Cause we are gonna be forever you and me
You will laways keep it flying high in the sky
of love
Cause we are gonna be forever you and me
You will always keep it flying high in the sky
of love

Postcards from heaven

If you never, say goodbye
To the best thing in your life
There are things you don´t appreciate
At all
So it´s best that you don´t try
Holding back the time
Are you ever, gonna be
Quite satisfied
(Chorus)
Postcard from heaven
Go to where you belong
Never find the perfect situation
Till you know where your from
If you ever, say goodbye
No regrets, I won´t ask why
And I wish you all the best love
In the world
Should you ever, change your mind
Holding back the sunshine
Why you ever, gonna be
Quite satisfied
(Chorus)

Anglès
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Postcard from heaven
Go to where you belong
Never find the perfect situation
Till you know where your from
(Repeat chorus twice)
(Fade)

Limp Bizkit

Behind blue eyes

no one knows what it´s like
to be the bad now
to be the sad now
behind blue eyes

and no one knows
what it´s like to be hated
to be faded to telling only lies
:
but my dreams they aren´t do somentime
as my conscious seems to be
I have hours, only lonely
my love is vengeance
that´s never free

no one knows what it´s like
to feel these feelings
like I do, and I blame you!

no one bites back as hard
on their ranger
none of my pain woe
can show through

but my dreams they aren´t do somentime
as my conscious seems to be
I have hours, only lonely
my love is vengeance
that´s never free

discover l.i.m.p.y
discover l.i.m.p.y
discover l.i.m.p.y
discover l.i.m.p.y

no one knows what its like
to be mistreated, to be defeated
behind blue eyes
no one know how to say
that they’re sorry and don´t worry
I´m not telling lies

but my dreams they aren´t do sometime
as my conscious seems to be
I have hours, only lonely
my love is vengeance
that´s never free

no one knows what its like
to be the bad man, to be the sad man
behind blue eyes

Anglès

My way

"My Way"

special, you think your special you do,
i can see it in your eyes i can see it when you laugh at me look down
on me and, you walk around on me just one more fight
about your leadership and i will straight up leave your shit
cause i´ve had enough of this and now i´m pissed (yeah)
this time i´m a let it all come out this time i´m a stand up
and shout i´m a do things my way,
it´s my way, my way
or the highway this time i´m a let it all come out this time
i´m a stand up and shout i´m a do things my way,
it´s my way, my way
or the highway just one more
fight about a lotta things and i will give up everything to be on my own again,
free again this time i´m a let it all come out this time
i´m a stand up and shout i´m a do things my way,
it´s my way, my way
or the highway this time i´m a let it all come out this time
i´m a stand up and shout i´m a do things my way,
it´s my way, my way
or the highway someday you´ll see things my way cause you never know,
no ya never know when your gonna go someday
you´ll see things my way cause you never know,
no ya never know when your gonna go just one more fight
and i´ll be history yes i will straight up leave your shit
and you´ll be the one who´s left missing me (yeah)
this time i´m a let it all come out this time
i´m a stand up and shout i´m a do things my way,
it´s my way, my way
or the highway this time i´m a let it all come out this time i´m a stand up
and shout i´m a do things my way,
it´s my way, my way
or the highway someday you´ll see things my way cause you never know,
when ya never know when your gonna go someday
you´ll see things my way cause you never know,
when ya never know

Anglès

Take a Look Around

All the teachin´ in da world today
All the little girls fillin´ up da world today
When the good comes to bad, the bad comes to good
But I´m a live my life like i should
Now da critics wanna hit it
This hit? How we did it, just because they don´t get it
But I´ll stay fitted, new era commited
Now this red cap gets a rap from these critics

But do we always gotta cry
Do we always gotta live inside a lie
Life´s just a blast cuz its movin´ really fast
So ya better stay on top or life´ll kick you in the ass
Follow me into a solo
Remember that, kid, so whatcha wanna do
And where ya gonna run when your stari´n down the cable of my mic
Pointed at yo grill like a gun
Limp Bizkit is rockin´ the set
It´s like russian roulette when you´re placin´ your bet
So don´t be upset when you´re broke and you´re done
Cuz I´m a be the one till I jet

I know why you wanna hate me
Cuz hate is all the world has even seen lately
And now you wanna hate me
Cuz hate is all the world has even seen lately

Does anybody really know the secret
Or the combination for this life and where they keep it
It´s kinda sad when you don´t know the meaning
But everything happens for a reason

Anglès
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I don´t even know what i should say
Cuz I´m an idiot, a loser
A microphone abuser
I analyze every second I exist
Beatin´ up my mind every second with my fist

And everybody wanna run
Everybody wanna hide from da gun
You can dig a rat through this life if you want
But you can´t dig the edge off a knife (no sir)
And now you want your money back
But you´re denied, cuz your brain´s fried from the sack

And there aint nothin´ i could do
Cuz life is a lesson, you´ll learn it when you´re through

I know why you wanna hate me
Cuz hate is all the world has even seen lately
And now you wanna hate me
Cuz hate is all the world has even seen lately

Now... I... know... why (now I know why you wanna hate me)

I know why you wanna hate me
Cuz hate is all the world has even seen lately
And now you wanna hate me
Cuz hate is all the world has even seen lately

Living

El meu jardí

Mentides que cauen com gotes de por,
promeses tan buides marxen per l´horitzó,
paraules que cremen paraules de dolor,
somnis que s´en van com fulles a la tardor.

Quan jo marxi qui quedarà?
per cridar allò que ens fan callar.
Quan jo marxi qui quedarà?
per pintar allò que vem somiar.

Cançons que ens surten de molt endins del cor,
cantics que parlen dels nostres records,
silencis que vénen silencis que ja hi són,
mirades que porten la roja llum de l´amor.

Quan jo marxi..

Tot caminant en plena nit,
un vell somni ve a parlar amb mi,
canta versos pel meu jardí,
i cada flor es reflexa en mi..

Pensaments que transmeten unes emocions,
respostes que ens duen a un ambient de calor,
sentiments que venen, sentiments per l´acció,
missatges que integren les nostres intencions.

Quan jo marxi..
Tot caminant..

Tot caminant en plena nit,
un vell somni ve a parlar amb mi,
canta versos pel meu país,
i cada plor es reflexa en mi.

Català

Quan jo marxi..

Tot per tu

De la boca em surt desesperat,
com si m´hagués de quedar sense vida,
la cançó que tu vas inspirar,
i que boja la meva veu crida.

Sento que per dins moro de pena,
si no et tinc per sempre al meu costat,
recorda´m que jo per tu sentia,
que els meus ulls de plorar s´han cansat.

I em trobo que,
les coses per tu no han canviat,
que les grans escenes de petons,
s´han oblidat, per sempre més!

No sents, que la meva veu et crida?
vol tornar a començar,
jo faré nit aquest dia,
prometo donar-ho tot per tu!

M´he passat ja més de mitja vida,
omplint de cançons tots aquells fulls,
i ara que per fi he trobat on eres,
i he tornat a perdre´m pels teus ulls.

Em trobo que..
No sents..

No vull res més que estar aquí,
ara que per fi ja t´he trobat!!

No sents..

Català

Llach, Lluis

A cara o creu

Vols la vida i l'has jugada
vols somriure i tens un plor
vols l'amor d'una vegada
quan estimes de debò.

Però ja saps que cada dia
té el seu temps de llum i dol
n'has de prendre el que en venia
has de rebre pluja i sol.

Voler callar i passar de llarg
saber empassar-se un gust amarg
o cridar fort per tot arreu
viure la vida cara o creu.

De les runes d'una guerra
moltes pedres trobaràs
sota el sol sobre la terra
no són res, són un mal pas.

Però les prens una per una
i amb la teva voluntat
pots alçar sobre la runa
una nova gran ciutat.

Voler callar i passar de llarg

Català
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saber empassar-se un gust amarg
o cridar fort per tot arreu
viure la vida cara o creu.

A cavall del vent

Sé que això és un adéu
on no hi mànquen plors
ni el soroll dels mots.

Sé que el temps llevarà
un mur silenciós
d´oblids i records.

Però, em crida, crida el vent,
i amb ell m´en vaig.
Però, em crida, crida el vent,
i m´en vaig amb ell.

Sé que em tingut la raó
i només per això,
tornaria a estimar-te.

Sé que els acords que escric
són per tenir aquí
la teva semblaça.

Però, em crida, crida el vent,
i m´en vaig amb ell
Però, em crida, crida el vent,
i m´en vaig amb ell.

Sé que això és un adéu
on no hi mànquen plors
ni el soroll dels mots.

Però, em crida, crida el vent,
i m´en vaig amb ell
Però, em crida, crida el vent,
i m´en vaig amb ell.

Català

A Cavall del vent

Sé que això és un adéu
on no manquen plors
ni el soroll dels mots.

Sé que el temps llevarà
un mur silenciós
d´oblits i records.

Però em crida, em crida el vent
i me´n vaig amb ell.

Sé que hem tingut la raó
i, només per això,
tornaria a estimar-te.

Sé que els acords que escric
són per tenir aquí
la teva semblança.

Però em crida, em crida el vent
i me´n vaig amb ell.

Sé que això és un adéu
on no manquen plors
ni el soroll dels mots.

Però em crida, em crida el vent
i me´n vaig amb ell.

Català

A força de nits

A força de nits m´estimo la vida
i d´ella en vaig fent la millor amiga,
a cop de veritats, a cop de mentides,
un poc em fa mal, un poc em fascina.

A força de nits invento les albes
que cada matí desvetllen la plana,
i espero el seu crit que em digui "és ara",
per ser al seu costat si serveixo encara.

I mentres, aprenc el preu d´un anhel,
l´espasme del plor, l´alfabet del crit,
i així faig del temps el meu aliat
que cada segon m´acosta al demà.

A força de nits envejo el nou dia,
malgrat els botxins de raons i de vides.
No oblideu cap nom; caldrà fer memòria
per no repetir el pas d´una història.
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A la taverna del Mar

A la taverna del Mar hi seu un vell
amb el cap blanquinós deixat anar;
té el diari al davant perquè ningú no li fa companyia.

Sap el menyspreu que els ulls tenen pel seu cos,
sap que el temps a passat sense cap goig,
que ja no pot donar l'antiga frescor d'aquella bellesa que tenia.

És vell, prou que ho sap; és vell, prou que ho nota.
És vell, prou que ho sent cada instant que plora.
És vell, i té temps, massa temps per a veure-ho.
Era, era quan era ahir encara.

I se'n recorda del seny, el mentider,
com el seny li va fer aquest infern
quan a cada desig li deia "demà tindràs temps encara".

I fa memòria del plaer que va frenar,
cada albada de goig que es va negar,
cada estona perduda que ara li fa escarni del cos llaurat pel anys.

És vell, prou que ho sap; és vell, prou que ho nota.
És vell, prou que ho sent cada instant que plora.
És vell, i té temps, massa temps per a veure-ho.
Era, era quan era ahir encara.

A la taverna del Mar hi seu un vell
que, de tant recordar, tant somniar,
s'ha quedat adormit damunt la taula.
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A les cinquanta estrelles (Dona)

Dona, avui t´escric,
ara que puc encara,
potser demà
no et podré dir estimada.
Tinc el fusell, ai amor,
deixat sobre la taula,
i què et puc dir, ai amor,
que no dugui basarda.

Avui també, ai amor,
he disparat mil bales,
i porto el cos, ai amor,
ferit per mil mirades.
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No, no té ningú el dret a la matança!
Qui del meu cos n´ha fet unes balances?
M´arriba el clam
de dolor i fam,
morts amb ulls blancs
em són companys.

Faré un camí del que no hi ha tornada.
Oferiré el meu cos
perquè qualsevol bala
aturi el ritme del cor
que no ha viscut fins ara.

No, no té ningú el dret a la matança!
Qui del meu cos n´ha fet unes balances?
M´arriba el clam
de dolor i fam,
morts amb ulls blancs
em són companys.

A l´estació

T´he vist com sempre a l´estació, somriure net, avui de nou
esperes un tren misteriós que ve de lluny, si és que va enlloc.
Tothom et sap i, tendrament, et filen anys per a fer-te un temps,

quant de temps.

Dius que, a l´andana, no hi ets sol; viuen amb tu, ombres i jocs,
ombres d´adéus sense retorn, jocs de petons pels benvinguts
i, a dalt dels arbres més bonics, hi niuen els amors ferits,

per un tren,

que amb tu esperen el senyal de l´arribada d´aire nou,

d´un gest nou,
d´un pas nou,
d´un tren nou.

T´he vist de nou a l´estació i en tu m´he vist, a poc a poc,
buscant un tren misteriós, que ve de lluny, si és que va enlloc,
i veig com dormen els adéus, com neguitegen els retorns

per un tren.

Que finalment quan la tardor, pinta un cel nou a l´estació,
tots esperem el pas d´un tren, que va molt lluny, si ve d´enlloc.
Els uns perquè ens arribes tu, els altres perquè se´ns enduu

aquell tren.

I amb tu esperem el senyal de l´arribada d´aire nou,

d´un gest nou,
d´un pas nou,
d´un tren nou.
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Abril 74

Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca
digueu-li que la vull
però no puc anar a estimar-la.
Que encara hi ha combat.

Companys, si coneixeu el cant de la sirena
allà enmig del mar
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jo l'aniria a veure.
Però encara hi ha combat.

I si un trist atzar m'atura i caic a terra
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat.

Companys, si busqueu les primaveres lliures
amb vosaltres vull anar
que per poder-les viure
jo me n'he fet soldat.

I si un trist atzar m'atura i caic a terra
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat.
Quan guanyem el combat.

------------------------------------------------------------

[La]Companys, si sa[Mi]beu on dorm la lluna [Re]blanca
digueu-li que la [Sim]vull
però no puc anar a esti[Mi]mar-la.
Que encara hi ha com[La]bat.

Companys, si conei[Mi]xeu el cant de la si[Re]rena
allà enmig del [Sim]mar
jo l'aniria a [Mi]veure.
Però encara hi ha com[La]bat.

I [Lam]si un trist atzar m'atura i caic a [Do]terra
porteu tots els meus [Sol]cants
i un [Mi]ram de flors ver[Lam]melles
a [Fa]qui tant he esti[Mi]mat.
si [Mi7]guanyem el com[La]bat

Companys, si bus[Mi]queu les primaveres [Re]lliures
amb vosaltres vull a[Sim]nar
que per poder-les [Mi]viure
jo me n'he fet sol[La]dat.

I [Lam]si un trist...

Adéu-siau

Que res no tinc per a dir
que no m´ho diguis tu
i així tot el que et dic
tens sabut.

I abans de descobrir
l´inútil del meu cant
me´n vaig fins un altre any,
bona sort.

Jo em distreuré seguint el rastre a uns acords,
no fos que se´m perdés una cançó
i no conec un camí millor
que m´acostés a tu.

Cavalls de núvols blancs
i llàgrimes d´estels
mil lliris navegant
com vaixells.

I és clar que amb el que escric
t´ho hauràs de fer tot sol
i et queda tant per dir,
bona sort.

Jo, amb el vostre permís, seguiré el rastre a uns acords
que jugant s´han donat a un cos bonic
i no conec un camí millor que em pugui acostar fins a tu.

Que res no tinc per a dir
que no m´ho diguis tu
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i així tot el que et dic
tens sabut.

Adéu-siau

ADÉU-SIAU
=========
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició:1984
Discografia: T´estimo (1984)

Fa
Que res no tinc per a dir
    Lam
que no m’ho diguis tu
    Re
i així tot el que et dic
        La
tens sabut.

I abans de descobrir
l’inútil del meu cant
me’n vaig fins un altre any,
bona sort.

Do                          Sol
Jo em distrauré seguint el rastre a uns acords,
         Do                   Mi
no fos que se’m perdés una cançó,
Mim           La      Do   Sol
i no conec un camí millor
           Si7   Mi
que m’acostés a tu.

Cavalls de núvols blancs
i llàgrimes d’estels,
mil lliris navegant
com vaixells.

I és clar que amb el que escric
t’ho hauràs de fer tot sol,
i et queda tant per dir,
bona sort.

Jo, amb el vostre permís, seguiré el rastre a uns acords
que jugant s’han donat a un cos bonic
i no conec un millor camí que em pugui acostar fins a tu.

Que res no tinc per a dir
que no m’ho diguis tu
i així tot el que et dic
tens sabut.

*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Acords: Llibre “Poemes i cançons”
Adaptació: Xavier M
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Al carrer dels Quatre Llits

Al carrer dels Quatre Llits
quan la ciutat no vol dormir,
quatre retalls de somni
que els anys no han envellit
fan carrera d´amors clandestins, segles,
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mentre els seus ulls inquiets vetllen
amb el gest sempre a punt per fugir.

Són la puta Llibertat
i la puta Germanor
que per les cantonades
donen de franc l´amor,
han vingut fins aquí rodant món, pobres,
a la ciutat exultant, soles,
a buscar vells amants, nous amics.

Però qui són
aquesta gent que fatxendeja tant,
cap on van
mostrant el cos tan bell com agressiu.

Ens diuen que ells són els atletes
que ens fan senyal d´un demà molt més feliç,
però de l´enllà del temps
no els recordem fent l´amor en els nostres llits.

No són ells qui esperem...

Al carrer dels Quatre Llits
quan la ciutat no vol dormir,
la gent senzilla busca
l´escalfor del seu pit
i entre els pobres llençols hi faran festa,
cossos humils que inventant gestes
es converteixen en déus de la nit.

Ballen junts la puta Cultura
i el xapero Benestar,
en la nit tèbia es gronxen
obrint un màgic vals,
que per ells tot el món és un sol ritme,
plens d´orgull revoltat viuen
conjurant el futur amb les mans.

Però vindran
els nostres atletes que esperem fa temps
i ompliran
l´ample horitzó amb llum de dignitat.

Atletes de la pau, de les idees,
atletes del somni d´un món millor,
atletes del cor fratern, dels sentiments,
atletes del gest bondadós.

Aquests són els qui esperem!

Al carrer dels Quatre Llits
quan la ciutat ja s´ha adormit,
les quatre meuques soles
saluden el matí
i a pas lent fan camí cap el nou dia
mentre al fons dels seus ulls brilla
la llum que les ha dut fins aquí.

Atletes de la pau, de les idees,
atletes del somni d´un món millor,
atletes del cor fratern, dels sentiments,
atletes del gest bondadós.

Aquests són els qui esperem!

Un pont de mar blava,
l´ombra dels déus ran de l´aigua,
tornaveu de misteris,
port de vents i de calmes.

Al Teatre

Quan tancarem
les llums d´aquesta escena
és que tindràs un lloc per mi...

quan desarem
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els cants i les disfresses
és que faràs un lloc per a mi

fa fred pels estels
pels estels fa fred
tu em mires sempre sense saber que
jo també et miro amb els meus ulls tan cecs

quan altres veus
millors que aquesta meva
facin festeta en el teu cor

i quedin lluny
els meus talents de fira
és que dins teu tindré un racó

pren-m´hi, pren-m´hi fort
pren-m´hi, pren-m´hi fort
m´has mirat sempre sense imaginar
que també et veig i així m´he enamorat

quan tot baixant
telons i bambolines
l´únic teatre sigui el món

ja no sabré
morir sense mentides
és que em faràs recer al teu cor

tinc tard, tinc tard, sol
fins mai, fins mai, sol
i mentre em mires pensant que no et veig
jo et miro, et sento i t´estimo en secret

de tants amors
que han vorejat la riba
l´últim que em queda és el teu

no em cal el cos
et prenc sols el somriure
hi ha poc camí i és tan breu...i en tinc prou

fa fred pels estels
pels estels fa fred
em mires sempre pensant que no et veig...

Alè

Ara que els meus ulls entreveuen
la serenor del meu capvespre
aprenc certesa en la veritat
que abans endevinava:
Jo només tinc un desitg d'amor,
un poble i una barca.

De tants ahirs que s'esllavisen
guardo regals que ni esperava
petxines plenes de bells tresors,
dolors que em fan mestratge,
que amb avarícia d'infant voraç
aplego en l'equipatge,
però només tinc un desig d'amor,
un poble i una barca.
Desig d'amor per no perdre mai
el plaer d'enamorar-te,
un poble que em deixi compartir
la joia d'estimar-se
i una barqueta, per si la mar
la mort vulgués donar-me.

Que amb això em basta
si amb mi tinc els astres,
astres càlids que em són lleials,
que de nit veig en el cel
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i de dia en tots vosaltres.

I tot passant les primaveres
la vida haurà de despullar-me
d'inútils túniques per al camí que
duu cap a l'essència
on només cal un desig d'amor,
un poble i una barca...

Arribar nu de formes vanes
al gest adust que tot ho acaba,
havent entès que per tant d'amor
la fi vols amagar-me.
Llavors potser si el cos m'ho permet,
et deixaré enganyar-me.
Me n'aniré amb un desig d'amor,
un poble i una barca.
Desig d'amor per no perdre mai
el plaer d'enamorar-te,
un poble que em deixi compartir la
joia d'estimar-se
i una barqueta, per si la mort
la mar volgués donar-me.

Digueu-els-hi estrelles!
Mátia, Mátia einai t'astéria!
¡Llamadles luceros!
Kacvkib! Etoiles! Ko àbim!

Digueu-els-hi estrelles!

Amor particular

Com t'ho podria dir
perquè em fos senzill, i et fos veritat,
que sovint em sé tan a prop teu, si canto,
que sovint et sé tan a prop meu, si escoltes,
i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho,
que em caldria agraïr-te tant temps que fa que t'estimo.

Que junts em caminat,
en la joia junts, en la pena junts,
i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots
i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc.
Per tot això i coses que t'amago
em caldria agraïr-te tant temps que fa que t'estimo.

T'estimo, sí,
potser amb timidesa, potser sense saber-ne,
t'estimo, i et sóc gelós
i el poc que valc m'ho nego, si em negues la tendresa;
t'estimo, i em sé feliç
quan veig la teva força, que empeny i que es revolta, que jo...

Que passaran els anys,
i vindrà l'adéu, com així ha de ser,
i em pregunto si trobaré el gest correcte,
i sabré acostumar-me a la teva absència.
Però tot això serà una altra història,
ara vull agraïr-te tant tamps que fa que t'estimo.

T'estimo, sí,
potser amb timidesa, potser sense saber-ne,
t'estimo, i et sóc gelós
i el poc que valc m'ho nego, si em negues la tendresa;
t'estimo, i em sé feliç
quan veig la teva força, que empeny i que es revolta, que jo...

T'estimo...
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Amor Particular

AMOR PARTICULAR
===============
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició: 1984
Discografia: T´estimo 1984; Camp del Barça 1985; Nu 1997.

Remaj7: X00222 ; 557675
Solmaj7: 220002

Remaj7
Com t’ho podria dir
           Solmaj7               Remaj7
perquè em fos senzill, i et fos veritat,
        Fa#m7                        Mim7
que sovint em sé tan a prop teu, si canto,
       La7                             Remaj7
que sovint et sé tan a prop meu, si escoltes,
        Si7                          Mim
i penso que no he gosat mai ni dir-t’ho,
            La7                               Sol     Re
que em caldria agrair-te tant temps que fa que t’estimo.

Que junts hem caminat,
en la joia junts, en la pena junts,
i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots
i en la nostra partida sempre m’has donat un bon joc.
Per tot això i coses que t’amago
em caldria agrair-te tant temps que fa que t’estimo.

    Sim
T’estimo, sí,
    Mim                  La7
potser amb timidesa, potser sense saber-ne.
   Sol Re         Sim
T’estimo, i et sóc gelós
    Mim                            La7
i el poc que valc m’ho nego, si em negues la tendresa;
   Sol Re         Sim
t’estimo, i em sé feliç
   Mim            La7
quan veig la teva força, que empeny i que es revolta, que
Re              La7   Re     La
jo... que jooooo ..... oooo-ooooo

Que passaran els anys,
i vindrà l’adéu, com així ha de ser,
i em pregunto si trobaré el gest correcte,
i sabré acostumar-me a la teva absència,
però tot això serà una altra història,
ara vull agrair-te tant temps que fa que t’estimo.

T’estimo, sí,
potser amb timidesa, potser sense saber-ne.
T’estimo, i et sóc gelós
i el poc que valc m’ho nego, si em negues la tendresa;
t’estimo, i em sé feliç
quan veig la teva força, que empeny i que es revolta, que jo...

*********************
Comentaris:
A la versió “Poemes i Cançons” està en to de Mi, (per tant hauries de posar una celleta al
2on trast de la guitarra per aconseguir el to original) els meus Re i Sol majors-7a, son
simplement 7es segons els “Poemes...”, a mi em sonen molt millor els acords maj,
especialment el Remaj7 si el fas al 5e trast (557675). Sort.
*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Acords: Llibre “Poemes i cançons”
Adaptació: Xavier M
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us
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comercial sense permís dels autors. Només per us privat.

Amor que m´ets amic

Segueixo viatge pel mar de l´afany,
buscant l´amor amic perdut
quan tempestes de corbs esquinçaren la llum.

Avui llanço la meva àncora al sorral dels estels,
la veig fendir l´enllà del cel
que, com un vell oracle, espurneja el teu nom.
Dormiré al seu recer, bon amic, amor meu.

Allende... Allende... Allende!

D´Iquique a Coquimbo ets dempeus,
de Talca fins Guanguali sou dempeus,
dempeus!

Dels jardins de Tabarka et portem llessamí
i l´or de l´olivar que a Delfos és dels déus,
d´Altea la flor del taronger adolescent.

Allende... Allende... Allende!

D´Arica fins Temuco ets dempeus,
de Chanco fins Taitao sou dempeus,
dempeus!

Ets escrit arreu:
en el cor del destí
i en el ventre les dones et porten, amic.
Tornaran a infantar una antiga esperança
entre els vells volcans i el mar de pau,
quan la història executi els qui et foren botxins,
quan els teus t´alliberin fent-se lliures per fi.

Allende... Allende... Allende!

Amor que m´ets amic d´aquell ahir,
amic que m´ets amor pel devenir,
dempeus!
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Aprendre

Aprendre
que res no acaba si dintre meu abans no acaba,
que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l´alba,
aprendre que l´esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà,
aprendre a estimar-se la vida quan la vida fa mal.

Aprendre
que, si un infant mata, la meva mà no és massa estranya,
que n´és de trist si un infant mata, enllà i aquí mor la tendresa,
aprendre que potser aquesta tristesa és nomès un refugi per no dir-se a un mateix
que és tant més trist, perquè és tan necessari, és tant més trist.

Aprendre
que en certesa res no tinc si no m´ho dones,
a fer que el cor sempre es commogui pel fràgil gest de la bellesa,
aprendre que sóc només si existeixes i és aquesta mesura la que vull i em defineix,
aprendre per saber-se desprendre, vet aquí el vell secret.

Aprendre...
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Aquell vaixell

No em cal per dir-te amor
ni el bell estel ni una rosa
ni oferir-te aquella flor
que del jardí és la més roja.

Vull l'amor silent
que, segur i valent,
trenca les cadenes per anar al ponent
i no té por a les penes
ni al destí cruent.
Així serà el teu, així serà el meu.

No em cal per dir-te amor
l'empar melós de la nit fosca,
ni em cal obrir el teu cos
mentre m'esmunyo entre les ombres.

Vull l'amor silent
que, segur i valent,
trenca les cadenes per anar al ponent
i no té por a les penes
ni al destí cruent.
Així serà el teu, així serà el meu.

No em cal per dir-te amor
ni el blau del mar ni aquelles ones
que es desfan en deu mil brots
en esclatar contra les roques.

Vull aquell vaixell
que, segur i valent,
trenca les tempestes
i se'n va al ponent
i no té por als vespres
ni al llampec roent.
Així serà el teu, així serà el meu.
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Ara mateix

Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a apedaçar.
Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert, i els anys passen
de pressa. De res a poc, i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de
silencis.
I som on som; més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus en terra i proclamar-nos
hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb
molts miralls mig estrafem la vida.
De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent malenconia que ens posem
per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim a penes el que tenim i prou: l'espai
d'història concreta que ens pertoca, i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos
dempeus altre vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, i via fora!, que tot està per
fer i tot és possible.

 1

Pensem-la clara aquesta quietud
que escampa tants de ressons impensats;
pensem-la clara i suggerent, que ens ompli
l'espai concret d'ara mateix, l'espai
en què no hi ha cap mena de sorpresa
i tot és vell, i trist, i necessari.
Vam girar full temps ha, i alguns s'entesten
a llegir encara la mateixa plana.

2
Potser el secret és que no hi ha secret
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i aquest camí l'hem fet tantes vegades
que ja ningú no se'n sorprèn; potser
caldria que trenquéssim la rutina
fent algún gest desmesurat, alguna
sublimitat que capgirés la història.

Potser, també, del poc que tenim ara
no sabem fer-ne l'ús que cal; qui sap!

3
Molt lentament giravolta la sínia
i passen anys, o segles, fins que l'aigua
s'enfila al cim més alt i, gloriosa,
proclama la claror per tots els àmbits.
Molt lentament davallen aleshores
els catúfols per recollir més aigua.

Així s'escriu la història. Saber-ho
no pot sobtar ni decebre ningú.

4
Massa sovint girem els ulls enrera
i el gest traeix angoixa i defallences.
L'enyor, voraç, ens xucla la mirada
i ens gela el moll del sentiment. De totes
les solituds, aquesta és la més fosca,
la més feroç, i persistent, i amarga.

Convé saber-ho i convé, d'altra banda,
pensar el futur lluminós i possible.

5
Qui sinó tots -i cadascú per torna-
podem crear des d'aquests límits d'ara
l'àmbit de llum on tots els vents s'exaltin,
l'espai de vent on tota veu ressoni?
Públicament ens compromet la vida;
públicament i amb tota llei d'indicis.

Serem allò que vulguem ser. Debades
fugim del foc si el foc ens justifica.

 6

Ni llocs ni noms ni espai suficient
per replantar l'arbreda, ni cap riu
que remunti el seu curs i ens alci el cos
per damunt de l'oblit. Tots sabem bé
que no hi ha camp obert per cap retorn
ni solc en mar a l'hora del perill.
Posem senyals de pedra pels camins,
senyals concrets, de fonda plenitud.

7
Compartirem misteris i desigs
d'arrel molt noble i secreta, en l'espai
de temps que algú permetrà que visquem.
Compartirem projectes i neguits,
plaers i dols amb dignitat extrema,
l'aigua i la set, l'amor i el desamor.

Tot això junt, i més, ha de donar-nos
l'aplom secret, la claredat volguda.

8
En clau de temps i amb molt de patiment.
Vet ací com podem guanyar el combat
que de fa tant de temps lliurem, intrèpids.
En clau de temps i potser en solitud,
acumulant en cadascú la força
de tots plegats i projectant-la enfora.

Solc rera solc pel mar de cada dia,
pas rera pas amb voluntat d'aurora.

9
Ni cap llevant luxuriós, ni cap
ponent solemne. Més ens val saber
que no hi ha grans misteris, ni un ocell
d'ales immenses que ens empari; res
d'alló que tants de cops han proclamat
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amb veu mesella foscos endevins.

Posem la mà damunt la mà i els anys
conferiran duresa a cada gest.

10
Vam preservar del vent i de l'oblit
la integritat d'uns àmbits, d'uns projectes
en què ens vèiem tots junts creixer i combatre.
I ara, quin fosc refús, quina peresa
malmet l'impuls de renovada fúria
que ens feia quasi delejar la lluita?

Del fons dels anys ens crida, barbullent,
la llum d'un temps expectant i frondós.

11
Convertirem els silencis en or
i els mots en foc. La pell d'aquest retorn
acumula la pluja, i els afanys
esborren privilegis. Lentament
emergim del gran pou, heures amunt,
i no pas a recer de cap malastre.

Convertirem el vell dolor en amor
i el llegarem, solemnes, a la història.

Arran de terra

Quan moriré porteu-me a l'Empordà
només a l'Empordà,
que no hi ha terra que a la meva carn
la sedueixi tant...
i abans que sigui massa tard
faig la reserva del forat.

Quan m'hi poseu feu el fotut favor:
arran de terra i prou
que aquesta plana és el dibuix dels déus
i no seré pas jo
qui trenqui el seu encert.
Ja us ho fareu si arribeu tard
que no em moureu del meu forat.

Arran de terra per a sentir els renecs
que diu la gent d'aquí
que diu la gent com jo
i sentir els peus dels infants que jugant
potser m'explicaran
camins que no he trobat.
Que quedi clar i ho deixo escrit
que un bon forat tindré per a mí.

Arran de terra perquè si em faig pols
la pluja em dugui al riu
i amb ell anar al meu mar
del mar a un núvol i que dolçament
sigui el llevant calent
que em torni al meu racó.
Ja us fotareu si arribeu tard
que no em treureu del meu forat.

Quan moriré porteu-me a l'Empordà
només a l'Empordà, porteu-me a l'Empordà,
que no hi ha terra que a la meva carn
la sedueixi tant...
i abans que sigui tard
reclamo el dret del meu forat.

Català

Astres

Neixen els astres
amb el teu primer batec de cor.
Neixen les albes
quan amb els teus ulls obres la llum.
Això tens, això sóc
de tant poc, alè immens.

Perquè de nit caces estels
enamorant dofins amb mirallets
al matí t'entristeix veure
el teu sostre desert.

Perquè a recer d'una gavina amiga
escrius pel cel la llibertat del vol
sents que aquest traç l'han esborrat
dels carrers del teu món.

Hi ha una aurora de geranis
en el ventre de la mar,
tens la vela blanca hissada
fa tants segles.

Perquè en el gest de l'univers
aprens la frevolesa del teu cos,
oblides que l'univers és només si tu ets.

Perquè sents com la vella dama dansa
ets generós esperant l'ultim pas
sabent que només seràs en allò
que els altres guardin de tu.

Hi ha un volcà d'escuma blanca
que als vaixells seveix de far,
el nodreixen els teus somnis
fa tants segles.

Neixen els astres amb el primer
batec del teu cor.
Neixen les albes quan obres la llum
amb els teus ulls.
Neix la primavera per al goig
del teu cos.
Neixen les roses perquè els teus dits
empaiten colors.
Això tens, això sóc,
alè immens, i tan poc!

Per si ve la nit al teu cor
pots trobar estels en els ulls
del carrer,
descobrir en la solitud
que només ets si els altres poden ser
aprendre a fer un niu amb les mans
per unes mans sense gest
ni escalfor,
trobar en el coratge tendresa
i en la humilitat fermesa.

Neixen els astres...

Català

Au blanca

(A Victòria dels Àngels, damunt les ales del cant)

Com una au blanca creuant la mar
només amb ales de tendresa,
així et sé en el teu vol.

Com una au blanca a l´horitzó,
fent-nos senyal de la Bellesa
que t´ha deixat el teu secret,

és així com et conec:
només per una veu que estima,

Català
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només per un batec en el teu cant.

Com una au blanca buscant recer,
fent niu per als seus amors més fràgils,
així et sé... com una au blanca.

Bambolines

Tornaré a dir el nom que et defineix:
ell només omple el meu espai.
Tornaré de nou a imaginar
la melodia que et pertany, i així
sentir el teu so que se´m fa amant.

Anirem plegats si ets absent
pels camins d´un petit país.
Cantaré el teu nom clau del secret
que, em fa sentir-te a frec de pell, i així
portar-te amb mi si ets absent.

I en Charlot que del cel mira
fa l´ullet i s´amoïna
per guarnir amb detalls el decorat:
Posa al cel quatre gavines,
el Montgrí de bambolina
i s´en va deixant-nos el seu cant.

Tornaré a dir el nom que et fa present
entre els alts rengles de xiprers
que plantaren savis els meus vells
per resguardar els fruit més ardents, i així
arrecorar-me en el teu bes.

Tornaré a dir el nom que et defineix
i del teu so seré amant.

Català

Bon senyor

Bon senyor: (quitequetacotecut).
T´escric submís, no vull pas, (quitequetacotecut).
Ofendre-us ni desobeir, però sabeu,
com que sempre m´escapceu,
vull consultar si aquests mots,
són d´agrat al vostre cor,
que tant poèticament va tallant.

I els mots són: (quitepan...)
no hi busqueu segona intenció
que no volen dir res, (quitepan...)
creieu-me que són inofensius i ben alienants.

Permeteu, jo diria que no us heu de molestar
bé sabeu que és gràcies a ma veu
que vos teniu tant bon treball,
i per tant jo diria que el meu pla és just i sa,
demanant un poc més de caritat
per aquests mots que he inventat airats.

I els mots són: (quitepan...)
no hi busqueu segona intenció
que no volen dir res, (quitepan...)
creieu-me que són inofensius i ben alienants.

Oh! No em digueu que tampoc passaran.
Oh! També aquests mots ha de tatxar?

Si voleu, si voleu
també els puc canviar: (quitepan...)

Català

Bressol de tots els blaus

El meu amic el mar
té la calma d'un déu adormit,
quan la meva nau busca recer
a l'illa del seu pit.

El meu amic el mar
té el coratge d'un déu exaltat,
i quan s'omple d'aire el meu velam
seguim un joc incert.

I, tanmateix, potser
el gep de l'onada acabarà
amb tot el meu somni desitjós
d'anar a aquell port d'atzars.

El meu amic el mar
és l'immens bressol de tots els blaus,
i en el seu va-i-vé de so i color
aprenc el poc que tinc.

És per això que mai
no em podré allunyar del seu batec,
i fidel viuré amarinat
fins acabar el vent.

Català

Cal que neixin flors a cada instant

Fe no és esperar,
fe no és somniar.
Fe és penosa lluita per l'avui i pel demà.
Fe és un cop de falç,
fe és donar la mà.
La fe no és viure d'un record passat.

No esperem el blat
sense haver sembrat,
no esperem que l'arbre doni fruits sense podar-lo,
l'hem de treballar,
l'hem d'anar regant,
encara que l'osada ens faci mal.

No somniem passats
que el vent s'ha emportat.
Una flor d'avui es marceix just a l'endemà.
Cal que neixin flors a cada instant.

Fe no és esperar,
fe no és somniar.
Fe és penosa lluita per l'avui i pel demà.
Fe és un cop de falç,
fe és donar la mà.
La fe no és viure d'un record passat.

Enterrem la nit,
enterrem la por.
Apartem els núvols que ens amaguen la claror.
Hem de veure-hi clar,
el camí és llarg
i ja no tenim temps d'equivocar-nos.

Cal anar endavant
sense perdre el pas.
Cal regar la terra amb la suor del dur treball.
Cal que neixin flors a cada instant.

-------------------------------------------------------------

[Sol]
Fe no és esperar,
fe no és somniar.
Fe és penosa lluita per l'a[Re]vui i pel demà.
Fe és un cop de falç,
[Sol]fe és donar la mà.
La [Do]fe no és viure [Re]d'un record pa[Sol]ssat.

Català
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No esperem el blat
sense haver sembrat,
no esperem que l'arbre doni [Re]fruits sense podar-lo,
l'hem de treballar,
[Sol]l'hem d'anar regant,
en[Do]cara que l'o[Re]sada ens faci [Sol]mal.

[Do]No somniem passats
que el vent s'ha emportat.
Una flor d'a[Re]vui es marceix [Sol]just a l'endemà.
[Re]Cal que neixin flors a cada ins[Sol]tant.

Fe no és...

Enterrem la nit,
enterrem la por.
Apartem els núvols que ens a[Re]maguen la claror.
Hem de veure-hi clar,
[Sol]el camí és llarg
i [Do]ja no tenim [Re]temps d'equivo[Sol]car-nos.

[Do]Cal anar endavant
sense perdre el pas.
Cal regar la [Re]terra amb la su[Sol]or del dur treball.
[Re]Cal que neixin flors a cada ins[Sol]tant.
[Re]Cal que neixin flors a cada ins[Sol]tant.

Camí cap el nou cant

Què diran els déus
si aturem el pas
o creiem que n´hi ha prou
amb el poc que hem avançat.

Ens diran: miserable d´aquell dissortat
que no té l´humilitat del constant començar.
Ai d´aquell, que no té més demà que l´avui,
que no prèn nou alè per anar més enllà.

El vent porta acords,
cal aprendre´n el so,
cada nota fer-ne un pas
del camí cap el nou cant.

Català

Campanades a morts

 -I-

Campanades a morts
fan un crit per la guerra
dels tres fills que han perdut
les tres campanes negres.

I el poble es recull
quan el lament s'acosta,
ja són tres penes més
que em de dur a la memòria.

Campanades a morts
per les tres boques closes,
ai d'aquell trobador
que oblidés les tres notes!

Qui ha tallat tot l'alè
d'aquests cossos tan joves,
sense cap més tresor
que la raó dels que ploren?

Assassins de raons, de vides,
que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies
i que en la mort us persegueixin les nostres memòries.

Català

Campanades a morts
fan un crit per la guerra
dels tres fills que han perdut
les tres campanes negres.

 -II-

Obriu-me el ventre
pel seu repòs,
dels meus jardins
porteu les millors flors.

Per aquests homes
caveu-me fons,
i en el meu cos
hi graveu el seu nom.

Que cap oratge
desvetlli el son
d'aquells que han mort
sense tenir el cap cot.

 -III-

Disset anys només
i tu tant vell;
gelós de la llum dels seus ulls,
has volgut tancar ses parpelles,
però no podràs, que tots guardem aquesta llum
i els nostres ulls seran llampecs per als teus vespres.

Disset anys només
i tu tant vell;
envejós de tant jove bellesa,
has volgut esquinçar els seus membres,
però no podràs, que del seu cos tenim record
i cada nit aprendrem a estimar-lo.

Qui ha tallat tot l'alé
d'aquests cossos tan joves,
sense cap més tresor
que la raó dels que ploren?

Assassins de raons, de vides,
que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies
i que en la mort us persegueixin les nostres memòries.

Campanades a morts
fan un crit per la guerra
dels tres fills que han perdut
les tres campanes negres.

 -IV-

La misèria esdevingué poeta
i escrigué en els camps
en forma de trinxeres,
i els homes anaren cap a elles.
Cadascú fou un mot
del victoriós poema.

Cançó a Mahalta

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.

No podem acostar les nostres vides calmes;
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.

En els meandres grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau.

I escolto la teva aigua tremolosa i amiga,
de la font a la mar, la nostra pàtria antiga.

Català
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Lletra: Màrius Torres

Cançó a Mahalta

CANÇO A MAHALTA
===============
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició:1974
Discografia: I si canto trist (1974), Nu (1977), Poetes (2004)

La                 Re       La               Re     La
Corren les nostres ànimes com dos rius paral•lels.
                 Fam#       Mi        Re     La
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.
                   Re         Mi              La
Corren les nostres ànimes com dos rius paral•lels.

No podem acostar les nostres vides calmes.
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.
No podem acostar les nostres vides calmes.

La       Fam#     Mi              Re       La
En els meandres grocs de lliris, verds de pau,
Dom#             Mi                    Re
sento, com si em seguís, el teu batec suau.
         Fam#     Mi              Re       La
En els meandres grocs de lliris, verds de pau,
Dom#             Mi                    Re
sento, com si em seguís, el teu batec suau.

I escolto la teva aigua tremolosa i amiga,
de la font a la mar, la nostra pàtria antiga.
I escolto la teva aigua tremolosa i amiga,

*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Adaptació: Xavier M
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us comercial sense permís dels
autors. Només per us privat.

Català

Cançó d'amor

Si avui parlo d'amor
és per dir-vos potser
sense força ni traça
que he fet tantes cançons
amagant veritats
sota un joc de paraules.
Potser no tinc raó,
però me cal dir-ho ara.

Parlaré de les lleis
que fan del nostre cos
tan grollera mentida,
que potser caldrà dir
que les lleis han confós
plus-vàlua amb familia.
No sé si tinc raó,
potser tu, potser jo.

I parlaré d'aquells
pels qui el cos és presó
de passions comdemnades
i en un llit clandestí

Català

quan per fi ve la nit
amagats s'amanyaguen.
No sé si tinc raó,
potser tu, potser jo.

L'amor és el plaer
gratuït i sincer
d'un joc ple de frisances,
un poema de pells
on el sexe és l'accent
d'un senzill llenguatge.
No sé si tinc raó,
potser tu, potser jo.

Si avui parlo d'amor
és per dir-vos potser
sense força ni traça
que faré mil cançons
amagant veritats
sota un joc de paraules.
És només per això
que me cal dir-ho ara.

Cançó d'amor a la llibertat

Ni sé com, Llibertat,
hem vestit la teva imatge en el temps;
per no haver-te conegut
t'hem ofert cançons d'amor
per a fer-te un poc menys absent.

La Llibertat
aquesta dama encadenada que ens està esperant.

I el teu nom, Llibertat,
poc a poc l'abarateixen, meu amor,
sabent-nos enamorats
venen ombres del teu cos
per calmar la nostra antiga sed,
però així no ets tu.

La Llibertat
aquesta dama encadenada que ens està esperant.

I potser, Llibertat,
ets un somni fet bandera, tant se val.
Cridarem sempre el teu nom
com si viure només fos
ésser pel·legrí a la teva font.

La Llibertat
aquesta dama encadenada que ens està esperant.

Català

Cançó de Nadal per a ningú

Sé que en un lloc lluny
potser algú hi haurà
que avui no obri
la botella de xampany.

Sé que en un lloc lluny
potser algú pensarà
que en altres racons
hi resten boques amb fam.

Però serà tan estranya gent
la que dubtarà un moment
per donar la mà
al que no és germà.

I els que amb gran soroll
volem fer un nou món
avui, aquesta nit direm no.

Català
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I pels que l´avui
és com el passat
tampoc trauran la seva mà.

I els que mudats
anem a "Missa del gall"
no resem amb altra cara
que no cal.

Fora de l´església
hi han homes ben cecs
la nostra boira els hi tapa
el camí del vent.

Però serà tan estranya gent
que amb la torxa cremi el vent
per donar la llum
entre tot el fum.

I els que hem cridat
tots som ben iguals
avui tancarem junts la porta.
I demà vindrà un nou despertar
ningú tindrà la cara roja.

Però sé que en un lloc lluny
potser algú hi haurà
que al veure´m digui,
calla, ningú ha escoltat.

Cançó de rem i de vela (n. XII)

(Lletra: Josep Maria de Sagarra)

Entre les barques quan passa l´amor
no duu la fúria de crits ni besades,
l´amor que passa a la vora del mar
és blau verdós i flexible com l´aigua.

Perquè a la platja hi arribi l´amor
hem de tenir una miqueta de calma,
i una gavina pel cel adormit,
una gavina i una aigua ben blava.

L´amor que passa a la vora del mar
vol que tot just es bellugui la barca,
vol a la vela una mica de vent,
però té por de sentir les onades.

Vol una galta que es deixi besar,
però que hi posi una certa recança;
l´amor que es diu a la vora del mar
és un amor de molt poques paraules.

Entre les barques quan passa l´amor
no vol ni plors ni gemecs ni rialles,
l´amor que passa a la vora del mar
és un sospir que batega com l´aigua.

Català

Cançó sense nom

On vas amb les banderes i avions
i tot el cercle de canons
que apuntes al meu poble?
On vas amb la vergonya per galó,
i en el fusell hi duus la por
que apuntes al meu poble?

On vas quan ja l'infant no vol jugar
perquè el carrer vessa de sang

Català

i ets tu qui l'omples?
On vas quan ja l'infant no pot mirar
ni el blau del mar,
ni aquest cel clar,
i ets tu qui el robes?

On vas amb les banderes,
on vas amb avions,
on vas, on vas?
On vas amb els fusells,
on vas amb els canons,
on vas, on vas...

Cançó sense nom

On vas amb les banderes i avions
i tot el crecle de canons
que apuntes al meu poble.

On vas amb la vergonya per galó
i en el fusell hi dus la por
que apuntes al meu poble.

On vas quan ja l´ infant no vol jugar
per que el carrer veça de sang
i ets tu qui l´ omples.

On vas quan ja l´ infant no pot mirar
ni el blau del mar ni aquell cel clar,
i ets tu que el borres.

On vas amb les banderes,
on vas amb els avions,
on vas, on vas.

On vas amb els fusells,
on vas ab els canons,
on vas, on vas.
,

Català

Cançó sense nom  ( On vas )

On vas amb les banderes i avions
i tot el cercle de canons
que apuntes al meu poble?

On vas amb la vergonya per galó
i en el fusell,hi duus la por,
que apuntes al meu poble?

On vas quan ja l´infant
no vol jugar
perquè el carrer
vessa de sang
i ets tu qui l´omples?

On vas quan ja l´infant
no pot mirar
ni el blau del mar
ni aquell cel clar
i ets tu qui el borres?

Català

Cançoneta (la gallienta)

La gallineta ha dit que prou,
ja no vull pondre cap més ou,
a fer punyetes aquest sou
que fa tants anys que m'esclavitza.

I si em venen ganes de fer-ne
em faré venir un restrenyiment
no tindrà cap més ou calent,

Català
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el que de mi se n'aprofita.

La gallina ha dit que no
visca la revulsió.

A canvi d'algun gra de blat
m'heu tret la força de volar
però us juro que s'ha acabat
tinc per endavant tota una vida
i no pateixo pel destí,
que un cop lliurada del botxí
no hi ha d'haver-hi cap perill
perquè m'entengui amb les veïnes.

I els galls que amb mi hauran de dormir
els triaré sans i valents
que n'estic farta d'insolvents
que em fan passar nits avorrides.
Que quedi clar per sempre més,
que jo de bleda no en tinc res,
i que posats a fer no em ve
d'un segon restrenyiment.

Cant de l'enyor

Ni que només fos
per veure't la claror dels ulls mirant el mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d'una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.
Ni que només fos
pel seu lliscar d'un temps perdut al teu costat.
Ni que només fos
recórrer junts el bell jardí del teu passat.
Ni que només fos
perqué sentissis com t'enyoro.
Ni que només fos
per riure junts la mort.

Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.
Ni que només fos
perquè sentissis com t'enyoro.
Ni que només fos
per riure junts la mort.

Català

Cant miner

Canta el miner al fons del seu gran forat
de dia o nit, tant li fa,
jo sento el clam que ressona a la vall
i que el vent em va portant.

Jo et grataré, terra, fins fer-te sang,
vull saber si saps plorar
com la mainada que a casa he deixat,
com jo, que m'estic matant.

Canta el miner al fons del seu gran forat,
ningú l'escolta, ell bé ho sap,
sols les parets de la cova tan gran
amb el plor es van tornant fang.

Català

Canto l´amor

(Lletra: Miquel Martí i Pol)

Canto l´amor
per dir-te com em plau l´atzar
que m´ha dut fins a tu
camins enllà.

Jo no et sabia i cap espai de mi
no em duia a creure en altres fites
que aquelles que deixaven
amb pas de vell astut i greu,
un llunyà senyal del temps
dibuixant damunt la neu
que el cor no pot
llançar ni refusar
perquè és l´eterna ruta de viure i d´estimar.
Tot era buit de mar i de perfum,
tot eren platges de miratge i fum,
com una estranya
llum esperada
que encén els ulls només un sol instant
més enllà dels càntics
que potser diuen altres coses
però són com un mirall opac,
lluny de tot,
lluny de l´esperança
de fer vibrar els sentits amb força
per convertir el desig en sang.
Vent i misteri
que el temps s´endú...

Canto l´amor
per dir que ara que t´he trobat
tot és sol i camí
que vull cantar.

L´ombra dels anys ja no em farà cap por
perquè de tu me´n ve la força
que res no podrà tòrcer
perquè és la veu d´algú que creu
que l´esforç més temptador
és el viure en la claror
dels ulls oberts
al foc que fa més clar
el risc de compartir-se
i el risc de somiar.
Tot serà goig de tu ara que els cors
bateguen junts sense cap llei d´esforç
i amb mans i boca
teixim la història
que ens mantindrà per sempre més units
sense la recança
del que hem deixat mentre ens buscàvem
per l´ample mar de tantes nits,
pell amb pell,
veu amb veu que clama
per un amor que no refusi
cap esperança i cap desig.
El temps ens crida,
tot és futur...

Canto l´amor
a l´ombra del meu somni encès...

Català

Cels Trencats

CELS TRENCATS
=============
Lletra: Josep Maria Andreu
Música: Lluís Llach
Edició:1970
Discografia: Movieplay SBP 10190 SG. (1970)

Mim

Català
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Riure!
                           Si7
Tenia tanta llum en el seu riure!
Mim
Viure!
                              Si7
Volia tot el món per a ésser lliure!
Mim
Era
                             Re
la força en cada brot de primavera
que es dóna a la vida.
Mim
Era
                    Si7             Mim
un cel com un vidre clar que es trencà.

Do                 Si7               Mim
Tots els cels trencats s´enduu el Firaire.
Do                Si7            Mim
Trossos n´han quedat per al meu aire.
Do      Do/B  Lam    Sol
Oh, mai, mai no s´apaga
                     Re
la llum d´una hora blava,
                Mim
ni el so d´una rialla
                Si7
que viu dintre meu!

Riure!
S´omplien les muntanyes del seu riure!
Viure!
Tenia a flor de pell el goig de viure!
Era
la sal del meu menjar i el vi que alegra
i els ulls il•lumina.
Era
un cel com un vidre clar
que es trencà.

Tots els cels trencats...

Riure!
Recordo les campanes del seu riure!
Viure!
Prenia amb els meus braços el seu viure!
Era
la veu, la llum i el joc de la riera
que salta i que dringa.
Era
un cel com un vidre clar
que es trencà.

*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Adaptació: Xavier M
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us comercial sense permís dels
autors. Només per us privat.

Com un arbre un

Com un arbre nu, com dibuix fet al vent,
com un arbre nu, jo l'ocell.

Com del mar un port,
món silent, cau d'amor,
com del mar un port, jo el vaixell.

L'infinit tot d'un cop, i el silenci absolut.
Som el món sencer i també el no-res.

Català

Obre els ulls: som el cos;
tanca els ulls: som l'esperit,
som la llum del sol, de la nit la foscor.

Com un llibre blanc on hi escric el teu nom,
com un llibre blanc, jo aquell mot...

Com una cançó, joc del so, joc del to,
com una cançó, jo l'acord.

L'infinit tot d'un cop, i el silenci absolut.
Som el món sencer i també el no-res.
Tanca els ulls: som l'esperit;
obre els ulls: som el cos,
som la llum del sol, de la nit la foscor

Companys, no és això

No és això companys, no és això
pel que varen morir tantes flors,
pel que vàrem plorar tants anhels.
Potser cal ser valents, altre cop
i dir no, amics meus, no és això.

No és això companys, no és això,
ni paraules de pau amb barrots
ni el comerç que es fa amb els nostres drets,
drets que són, que no fan ni desfan
nous barrots sota forma de lleis.

No és això companys, no és això;
ens diran que ara cal esperar.
I esperem, ben segur que esperem.
És l'espera dels que no ens aturarem
fins que no calgui dir, no és això.

Català

Cop de destral

El llit de fusta s'ha quedat sol,
l'home s'aixeca i espera
la llet bullida que es beu d'un glop,
i amb afany esmola l'eina.

Cop, cop, cop de destral
des del matí fins al final.
Fort, fort, cop de destral,
la fusta vella tallar-la cal.

Amb el sarró i amb el gos ja vell
travessa el bosc cada tarda,
i en el seu front d'arrugada pell
la neu s'hi posa gelada.

Cop, cop, cop de destral...

Van caient arbres i, quan és fosc,
pensa en la seva mainada,
no vol que passin la vida al bosc
com l'ha passada el seu pare.

Cop, cop, cop de destral...

Pensa en la dona i el temps passat,
i la destral ja li cansa.
Al cap dels anys, també s'ha tallat
tot el seu bosc d'esperances.

Cop, cop, cop de destral...

Català

Pàgina 1156 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Llach, Lluis

Corrandes d'exili

Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena,
lentament, sense dir res...
Si la lluna feia el ple
també el féu la nostra pena.

L'estimada m'acompanya
de pell bruna i aire greu
(com una mare de Déu
que han trobat a la muntanya).

Perquè ens perdoni la guerra,
que l'ensagna, que l'esguerra.
Abans de passar la ratlla,
m'ajec i beso la terra
i l'acarono amb l'espatlla.

A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida;
l'altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.

Avui en terres de França
i demà més lluny potser,
no em moriré d'enyorança
ans d'enyorança viuré.

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
"Com el Vallès no hi ha res"

Que els pins cenyeixin la cala,
l'ermita dalt del pujol;
i a la platja un tenderol
que batega com una ala.

Una esperança desfeta,
una recança infinita.
I una pàtria tan petita
que la somnio completa.

Lletra: Joan Oliver "Pere Quart". Música: Lluís Llach.

Català

Criatura dolcíssima

Criatura dolcíssima, que fores
la sola riba forta, un deix d'idea
la mà que entre les meues perdurava.

No sé si m'estimaves, t'estimava
i això era tot, i això era prou
i els nostres cossos obraven el llur glòria
criatura dolcíssima que fores.

Erem hostes del bes i la insistència
i et sabia ma carn maravellada
i argument negador de la nostàlgia.

Tenies dinou anys i a punt la joia
i esperança de mi en les teues galtes
jo t'intentava noms i altres carícies.

Vindrà l'hora de veure dins els versos
i algú dirà de mi heus aquí un home
que morí allarat en clars abismes.

Però no hi trobaran ta pau, tos muscles,

Català

la teva olor completa penetrant-me
ni hi llegiran ton nom amb un bell pànic.

Damunt d'una terra

Vailet, et diuen que a les guerres
tan sols hi ha tristeses,
no s'hi guanya mai.
Damunt d'aquesta terra encesa
tot allò que és feble
vol ignorar els mals.

I en Maurici va escoltant
però segueix a terra sense fer-ne cas,
perquè uns altres li han dit tant
que la seva vida és patir sota el fang...

Recorda les raons que un dia
varen canviar el signe
d'aquell temps passat.
Ell ha marcat la teva vida
amb una ferida
que tu has de curar.

I en Maurici va escoltant
i pensa que ja sap el perquè dels mals.
Però se'n torna, està dubtant,
i altres veus ressonen també al seu voltant.

Vailet, no siguis anarquista
i vés a la conquista
de l'honor més alt,
que al teu costat tindràs la força
que ens porta a l'ordre
i ens permet la pau.

I en Maurici sap molt bé
que, si només dubta, poca cosa té.
En Maurici sap què fer,
trobara els companys i sortirà al carrer

Català

Damunt d´una terra

Vailet(Em), et diuen que a les (G)guerres
tan sols hi ha tris(D)teses,
no s´hi guanya mai(Em).(B7)
Da(Em)munt d´aquesta terra en(G)cesa
tot allò que és (D)feble
vol ignorar els ma(Em) (B7)als.

I (Em)en Mau(B7)rici (Em)va escol(B7)tant
però(Em) segueix a (G)terra sense (D)fer-ne (Em)cas,
perquè uns (B7)altres li (Em)han dic(B7)tat
(Em)que la seva (G)vida és patir (D)sota el (Em)fang...

Recorda les raons que un dia
varen canviar el signe
d´aquell temps passat.
Ell ha marcat la teva vida
amb una ferida
que tu has de curar.

I en Maurici va escoltant
i pensa que ja sap el perquè dels mals.
Però se´n torna, està dubtant,
i altres veus ressonen també al seu voltant.

Vailet, no siguis anarquista
i vés a la conquista
de l´honor més alt,
que al teu costat tindràs la força
que ens porta a l´ordre
i ens permet la pau.

I en Maurici sap molt bé

Català

Pàgina 1157 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Llach, Lluis

que, si només dubta, poca cosa té.
En Maurici sap què fer,
trobara els companys i sortirà al carrer

Darrera les montanyes

DARRERA LES MUNTANYES
=====================
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició: 1979
Discografia: Somniem (1979)

Mim     Si7     Mim
Darrera les muntanyes
    Si7    Mim          Si7        Mim
amb la tristesa que em llaura els camps,
Re                 Sol
faig cançons d’enyorança
           Lam               Si7
per no oblidar-me del vostre cant.
Si7                  Mim
Qui m’ha fet tan llunyana
           Fa#7          Si7
si puc sentir-vos tan a prop?
Si7        Mim        Si7           Mim
Ai de tu, la més malaurada, ai de tu...

Darrera les muntanyes
encara canta el rossinyol.
Veu que els fills han d’anar a França
i, així, el seu arbre es desfulla en plor.
Si m’han fet pobre els lladres
també sóc pobre del vostre amor.
Ai de tu, la mes malaurada, ai de tu.

Darrera les muntanyes
visc la incertesa del meu destí,
però el camí que jo faci
enllà dels vespres us trobarà.
Adéu terres germanes,
canteu-me fort, que us vull sentir.

*********************
La cançó originàriament està en Fam, per adaptar-la a uns acords més senzills, la he
baixada mig to (fins a Mim), si la voleu tocar en la tonalitat original poseu una celleta al
primer trast de la guitarra
*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Acords: Llibre “Poemes i cançons”
Adaptació: Xavier M
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us comercial sense permís dels
autors. Només per us privat.

Català

Darrera les muntanyes

Darrera les muntanyes
amb la tristesa que em llaura els camps
faig cançons d'anyorança
per no oblidar-me del vostre cant.
qui m'ha fet tant llunyana
si puc sertir-vos tan aprop.
Ai de tu, la més malaurada, ai de tu.

Darrera les muntanyes
encara canta el rossinyol.
Veu que els seus fills han d'anar a França

Català

i així el seu arbre es desfulla en plor.
Si m'han fet pobre els lladres
també sóc pobre del vostre amor.
Ai de tu, la més malaurada, ai de tu.

Darrera les muntanyes
visc la incertesa del meu destí
però el camí que jo faci
enllà dels vespres un trobarà.
Adéu terres germanes,
canteu ben fort, que us vull sentir.
Ai de tu, la més malaurada, ai de tu.

Venim del Nord, venim del Nord.

Despertar

Obrir els finestrons i esperar un nou dia,
i trobar altre cop entelats els vidres,
com aquests meus ulls, que sovint obliden
que encara hi ha llum per adreçar la vida.

He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa.
He d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre,
mirar molt més enllà d'aquesta boira espessa.
He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina.

I el pas del temps, hores repetides,
va llaurant la pell cada cop menys lliure.
Sense guanyar res, perdre un tros de vida,
i anar cap al llit fent veure que es somnia.

He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa.
He d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre,
mirar molt més enllà d'aquesta boira espessa.
He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina.

I aquesta cadira coixa i atrotinada,
els vells finestrons i la llarga escala
són la gran mentida, perdre l'esperança.
Per això m'aixeco ara que puc encara.

He d'esborrar les nits de ràbia i de feblesa.
He d'esborrar el pensar que sempre ens toca perdre,
mirar molt més enllà d'aquesta boira espessa.
He d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina.

Català

Dibuix

Dibuix del teu cos, només fet amb só que mai no ha sabut trobar els teus mots,
trobar el teu pols. Dibuix.

I tot aixó és el teu cos quan descobreixo una nova dreçera a la teva pell, i en un
instant es fa present un univers on tot és nou per a tu i per a mi.

Dibuix del teu cos, fet només amb só que mai no he sabut trobar els teus mots.

Català

Dóna'm la mà

Dóna'm la mà
per fer camí
cap el gran llac dels somnis,
dóna'm la mà,
hi ha un horitzó
que ens crida de molt lluny.
Tot és pur com el silenci
que precedeix el cant
i el temps desfà tendrament els rulls
que han de dur al futur desitjat.
Dóna'm la mà

Català
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i així podrem
creure altre cop que
Tot el que hem volgut
només espera un gest
com si fos el vent
que amb el nostre esforç tenaç desfermarem.

Dóna'm el cor
per compartir
projectes i esperances,
dóna'm els ulls
i que el desig
ens marqui un nou destí.
Més ençà de la incertesa
que ens va marcir la veu
els dits pentinen de nou el mar
com un símbol viu i fidel.
Dóna'm la veu
i proclamem que
tot està per fer,
tot és possible avui,
fem sentir arreu
que s'exalta el vell desig d'un món millor.

Lletra: Miquel Martí i Pol
Música: Lluís Llach

El bandoler

Era el segle XIX,
i amb el nom d'en Joan Serra
es coneix un bandoler
per a tothom " en la Pera".

li agradava la sang,
i el xiprer encara recorda
tant gemecs que allà han pregat:
pietat, pietat.

- No em mateu,
que tinc dos fills i una esposa,
us daré tot mon diner,
però no em claveu eixa daga.

No en mateu,
us demano per ma mare!
- Reseu l'últim "Crec en Déu".
- Pietat, pietat.

L'endemà de bon matí
davant la Verge del Carme,
de genolls està pregant
i a dos ciris encén la flama.

Però ben entrada la nit
quan la lluna és com una daga
fendirà el cel un nou crit,
pietat, pietat.

- No em mateu,
que tinc dos fills i una esposa,
us daré tot mon diner,
però no em claveu eixa daga.

No em mateu,
us demano per ma mare!
-Reseu l'últim "Crec en Déu".
- Pietat, pietat.

Però en Joan Serra,
avui no ha tingut més sort,
dos soldats l'han pres ben fort
i ara jèu entre barrots.

Català

L'endemà de bon matí
veu la forca preparada,
en la Pera dóna un crit,
és l'última pregària.

-Quan jo sigui ben mort
i penjat de l'alta forca
i defalleixi mon cor
i m'aneu a posar a la fossa,

que algú resi una pregària
davant la Verge del Carme
i que dos ciris tinguin flama.
Ningú no ho va fer.

El bandoler

Era el segle XIX,
el seu nom Joan Serra
bandoler per vocació,
el seu mot: “en Lapera”.

Li agradava la sang
ben fresca i ben nova
per ferides brollant
i embrutint la roba.

Se sentien cridar
a les víctimes boges
per la por i el dolor
“pietat, pietat!”

- No em mateu!
Jo tinc dos fills i una esposa.
Us daré tot mon diner,
però no em claveu eixa daga!

- No em mateu!
Us demano per ma mare.
- Reseu l’últim “crec en Déu”.
- Pietat, pietat!

I poc a poc
va clavant-li punyalades,
el seu mot era “en Lapera”,
bandoler per vocació.

L’endemà
davant la Verge del Carme
hi ha un home que està pregant
de dos ciris encén la flama.

I així,
per camins i muntanyes
se senten els forts crits
de la gent que en Lapera mata.

- No em mateu!
Jo tinc dos fills i una esposa.
Us daré tot mon diner,
però no em claveu eixa daga!

- No em mateu!
Us demano per ma mare.
- Reseu l’últim “crec en Déu”.
- Pietat, pietat!

I altra cop
la Verge té una plegaria
i per l’ànima d’un mort
dos ciris ja tenen flama.

Però en Joan Serra
avui ja no ha tingut sort
dos soldats l’han agafat
i ara resta entre barrots.

I tothom de bon matí

Català
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veu la forca preparada,
en Lapera dóna un crit
es la última plegaria.

- Quan jo sigui ben mort
i penjat de l’alta forca
i defalleixi mon cor
i m’aneu a posar a la fossa
que algú resi una plegaria
davant la Verge del Carme
i que dos ciris tinguin flama.

Ningú ho va fer.

El bandoler

Lam  Mi      Lam
En el segle dinou
     Do      Fa   Do
amb el nom de Joan Serra
      Do    Fa    Mi7
es coneix un bandoler
    Lam     Mi    Lam
per tothom en Lapera.

Li agradava la sang
i el xipré encara recorda
tots aquells que allí han pregat:
pietat, pietat.
Lam Mi Lam
No em mateu,
Do Fa       Do       Mi
que tinc dos fills i una esposa,
 Lam
us daré tot mon diner,
           Rem   Fa    Mi7
però no em claveu eixa daga.
  Lam  Mi Lam
No em mateu,
    Do      Fa     Do
us deman-ho per me mare,
        Do      Fa     Do
Reseu l´últim crec en Déu,
Lam    Mi   Lam
Pietat, pietat
Però en Joan Serra,
avui no ha tingut més sort,
els soldats l´han près ben fort
i ara jeu entre barrots.
Però quan clareja la nit,
i amb la forca preparada,
en Lapera dóna un crit,
és la última pregària.
Quan jo sigui ben mort,
i penjat de l´alta forca,
i defalleixi mon cor,
i m´aneu a posar a la fossa.
  Lam     Mi      Lam
Que algú resi una pregària,
  Do      Fa     Do
davant la verge del Carme
Fa                             Mi
i que dos ciris tinguin flama,....
      Rem         Lam    Mi Do, Lam Mi Do
ningú ho va fer.

Català

El Cafè Antic

(Lletra: Miquel Martí i Pol i Lluís Llach)

Al Cafè Antic quan la cervesa
desvetlla somnis pels senzills
pugem les vinyes amb les estrelles
i fem l´amor als déus humils.

Ella té uns ulls de poesia,
tu el cos de cirerer florit,
alguns festegen la Maria
mentre jo et guanyo al parxís.

Però a Bòsnia ja no hi neixen les flors
mentre aquí és maig i en Sergi canta,
plora el vent i ens sagna el cor
per tant d´horror que ens separa.

Europa creix sobre els vostres morts
mercadejant sense vergonya,
però la fredor d´aquest guinyol
mai no hi serà al cafè nostre.

Al Cafè Antic el fum s´emporta
temors i angoixes nit enllà
mentre amb el ritme de les converses
roden les boles del billar.

I quan la lluna de Sant Antoni
busca el seu lloc entre els xiprers
el poble sembla que se n´adoni
que és allí dalt només per ell.

Però a Rio encara maten infants
i algú ha pagat per cada bala,
compra el seu viure el poderós
assassinant la misèria.

La nit estén el seu trist parany
sobre els "meninos" que tremolen,
rostres que escruten la foscor
cercant l´amor que enlloc troben.

Al Cafè Antic el temps reposa
i els dits no en compten el neguit
perquè les cartes damunt el marbre
fan un dibuix massa bonic.

Temps a venir quan la tendresa
de tots plegats sigui el coixí
unint els somnis amb les estrelles
recordarem el Cafè Antic.

Català

El cant dels ocells

(Lletra: tradicional adaptada per Lluís Llach)

En veure despuntar
el major lluminar
en la nit més hermosa

els ocellets cantant
a festejar-lo van
en sa veu melindrosa.

A l´alba partiran
Mediterrània enllà
amb ales amoroses

els ocellets cantant
el seu consol duran
als infants orfes de Bòsnia.

Català
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El jorn dels miserables

Que poques paraules tinc
i les que us dic són tan gastades...
Caldrà buscar nous camins
on no calguin les paraules.

Que poca força que tinc;
tants de cops l'he malmenada...
La vull tota per demà
quan la gesta porti l'alba.

Quanta ràbia que tinc,
potser cal ser gos des d'ara;
quanta ràbia que tinc
i no vull pas oblidar-la.

Que poca esperança tinc,
i potser caldrà deixar-la,
que no sigui que esperar
ens allunyi més dels actes.

Quanta misèria que tinc
sota els peus, damunt l'espatlla,
i la vull guardar amb mi
fins al jorn dels miserables.

Català

Ells són aquí

Ells són aquí, entre nosaltres,
potser en rostres innocents
vora la mare que bressola
el seu infant, un sol naixent.

Ells són aquí entre nosaltres,
en la joia del carrer,
prop del llit on, mor el pobre
que sols és ric per dir adéu,
vora del llit on mor el pobre
que es sap tan ric quan diu adéu.

Ells són aquí entre nosaltres,
desesperats al seu intern
desesperats en l´esperança
que el seu demà arribi prest.
El seu demà, tenebra blanca
on els seus ulls sanguinolents
disposen l´ordre de la vida
i de la mort si és convenient,
i de la mort si és convenient.

Ells són aquí entre nosaltres,
en la feblesa dels incerts
i en la feblesa esmolen dagues
i en la feblesa els fem valents.

Ells són aquí entre nosaltres,
amb l´ignorància feta llei,
la seva raó el fanatisme,
brutalitat el seu poder.

Ells són aquí entre nosaltres
però nosaltres on som?
A vosaltres ho pregunto
que sou amics, i que sou molts.
Ells són aquí entre nosaltres,
però nosaltres on som.
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Els meus ulls aquí

Quan el vent és l'antic amic
que davalla muntanyes per poder-te dur el seu bes
i en l'amor és brau i en el joc fidel
penso que he tingut sort de poder obrir els meus ulls aquí.

Quan el mar és l'antic amant
que et penetra les roques i amara la teva pell
i en l'amor és brau i en el joc fidel
penso que he tingut sort de poder obrir els meus ulls aquí.

Quan el temps... quan el temps...

Temps era temps, quan encara les bruixes
campaven dalt del campanar
i eren mestresses de nits i tempestes
amb línies de vols regulars.

Passeu nens, passeu, és com un guinyol,
hei, canta el gall, s'ha aixecat el teló
acte primer, a poc a poc surt el sol.

La plana es desvetlla i el Montgrí fa un gran badall.

Temps de fileres de carros mandrosos
que anaven buscant l'horitzó,
temps del llonguet i la bossa de cuiro
per anar a escola, i "cara al sol",
temps de dir, "mossen: fa més d'un mes
i no sé quants mals pensaments he tingut",
"Fes un promig, fes un promig".
Tocar les parts és un pecat, valga'm Déu,
deu mil inferns van cremant, valga'm Déu.
Ai, pels anys cinquanta la moral dins un bastó.
Temps de cinema a tres peles
amb dret a xiular pel retall del petó.
Mentre els avis practicaven llengües
amb els turistes dels contorns:
"Vus tiré tot druat
i després truas quilometres giré cap a la goix.
I ja ho trobareu, ja ho trobareu".
Veus com m'ha entès, el proper te'l fas tu:
Pssa, en francès qualsevol se'n surt.
Ai, pels anys cinquanta la saviesa dins el cor.

Quan el temps és l'antic company
que et fa ric en records i pobre en el que vindrà
i amb el vent tan brau i amb la mar fidel
penso que tindré sort si puc tancar els meus ulls aquí,
penso que tindré sort si puc tancar els meus ulls aquí.
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Els trens de Kosovo

Tornen el trens, plens de la pobra gent, pobra,
ulls que miren enlloc perquè vénen d´enlloc i enlloc veuen el seu destí.
Tornen els trens d´un món que tots pensàvem lluny
però ens desperta el "traquetreig" de rodes i de llops.
La negror d´un temps que és tan a prop,
la tristesa per no haver sabut dir prou...

Ploren els trens, van buits de la pobra gent, pobra,
que no tenen un nom, ni una casa, ni un foc on cremar tant de desesper.
Quan el dolor no té carnet, no té un nom,
esdevé el dolor de tots i tots en som partícips,
tots fem fila cap el vell exili,
si l´exili no el portem al cor.

Xisclen els trens,
quin és l´odi que els empeny,
quina la ràbia que emmetzina tant d´amor.
Som nosaltres a l´andana tot veient com passen?.
O hem pujat fa temps dalt de la màquina,
mentre anem contant els llargs vagons...
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Corren els trens, la llum de la pobra gent, pobra,
fa senyal d´un camí basardós i tenaç d´una Europa en plena nit.
Tornen els trens d´un temps que tots pensàvem lluny.
I ens desperta el "traquetreig" de rodes i de llops,
la negror d´un temps que és tan a prop,
la vergonya per no haver dit: Prou.

Embruix de Lluna

(Lletra: Miquel Martí i Pol i Lluís Llach)

Amb la lluna d´abril
visc converses de silencis,
ella sobre el coixí,
jo en un cel d´àngels intrèpids,
i li parlo de tu,
si ho sabessis, si ens veiessis,
de tu i de l´univers
que en el fons dels teus ulls
em convida a l´amor.

Quan d´esquena al Molló
la Mort baixa pel Cortiella,
sota el pont dels records
jo l´espero sense presses,
i li parlo de mí,
si ho sabessis, si ens veiessis,
quan em vol jo la prenc
i ballem lentament
per les aigües del temps.

Com l´encís diferent
d´un demà ple de força i llum,
pels camins costeruts
s´aprèn el goig de viure
ben lluny de tant neguit
que glaça els somnis i el cor;

aquí l´ombra del vent
desdibuixa el temor dels anys
i el passat és un gest
renovat per l´esperança
que escriu en l´aire net
el seu missatge d´amor.

Puja l´avi Pagès
a mig aire de la serra,
on l´espera el Treball
el seu vell amic de sempre,
i li parla de tu
si ho sabessis, si els veiessis
com se´n van somrient
pels estrets corriols
que han obert amb esforç.

La Natura m´acull
sense fer-me cap pregunta,
amb el seu dolç embruix
fa més plàcids els meus dubtes,
i li parlo de mi
si ho sabessis, si els veiessis,
i ella riu tendrament
compartint els secrets
que em llegit en el vent.

Tota veu és la veu
de la ruta que fem plegats
i el ressò persistent
de tot el que ens conforta
fa més dens l´àmbit de llum
on aprenem a estimar.

Més enllà del desig
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compartit i esperat per tots
hi ha la terra i la gent
i el goig de no sentir-se
mai sol en el camí
on aprenem a estimar.

En Quitero

Si pel carrer et trobes sol
pregunta per en Quítero
si el cap pelut et fa molt mal
pregunta per en Quítero.

Si no saps on anar a parar
demana per en Quítero
això és un nom molt mal trobat
però se li diu en Quítero.

És un home vell
que viu en un carrer vell
s'aguanta en un bastó vell
i seu en un banc molt vell.

Si passejant tu vas amb ell
seràs feliç amb en Quítero
sentiràs com tot és millor
sempre al costat d'en Quítero.

I tu riuràs, tu somniaràs
seràs quasi com en Quítero
amb el cap alt pujaràs a dalt
faràs com en Quítero.

I la gent riurà
quan us vegi passar
però tu no ajupis el cap,
és la enveja la que ho fa.
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Encara

Venim del Nord, venim del Sud, de terra endins, de mar enllà.
Trepitjades terres que en el pas dels segles no heu trobat repos.
Encara
cal obrir l'oracle de la nostra història per saber què som
Encara
esquinçades terres que heu vist les fronteres dins el nostre cos
Encara
escolteu la veu de tots aquells que creuen que és temps de cantar:

Venim del Nord, venim de Sud...

Trepitjades terres que vareu perdre a Almansa el vostre dret a ésser
Encara
si creiem que som, malgrat tantes nits que ens han allunyat
Encara
esquinçada llengua fidel testimoni del que encara som
Encara
escolteu la veu de tots aquells que creuen que és temps de cantar:

Venim del Nord, venim del Sud...

Trepitjades terres que heu plorat amb fills el dret d'existir
Encara
perquè avui és hora de poder lluitar pel que volem ésser
Encara
esquinçades terres que rebeu el dia amb els mateixos mots
Encara
escolteu la veu de tots aquells que creuen que és temps de cantar:

Venim del Nord, venim del Sud...

Esquinçades terres que heu vist les fronteres dins el vostre cos
Encara
trepitjades terres que vareu perdre a Almansa el vostre dret d'ésser
Encara
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esquinçada llengua, fidel testimoni del que encara som
Encara
perquè avui és l'hora de poder lluitar pel que volem ésser.
Venim del Nord, venim del Sud...

Ens veiem a Folegandros

Hauran quedat els fulls oberts
damunt la taula que potser
t´espera encara en un retorn incert.
El vell Kavafis i també
el teu Poeta que a l´Alguer
ens va commoure més enllà del cor.

Amb mi aprengueres de la mar,
jo amb tu el sentit de cada far
i així plegats vam ormejar un bell port
on la paraula i la passió,
els déus, uns versos i aquell cos
aixoplugaren somnis i cançons.

Ara sols queda la música, Eudald
ah, si no fos per la música, Eudald
que ens obre empares
a tantes ànsies
que omplen d´angoixa el cor.

Mira com sona la música, Eudald
encara ens queda la música Eudald
perquè ens commogui,
perquè ens uneixi,
perquè ens trasmudi enllà i més lluny,
lluny i enllà quan...

Amami Alfredo
I rodi el món...
Fa tant de fred al cor
si ens deixes sols.

I així tossuts anem sempre endavant
per por de morir-nos d´enyor i amistat
veient com l´amic se´n va...

Vivim com si no fos morint
que anem menant aquest camí
a un horitzó d´absències infinit.
Tu hi ets i em veus com vaig venint,
fes-me un recer Eudald, amic,
i encetarem el joc dels vells marins.
A Ítaca el gest pel bell retorn,
a Amalfi el full on deixar un nom
i a Ponza el lloc per viure en pau la mort.
I si cansats d´eternitat
a Folegandros fem un tast,
ja saps la plaça on hi reposa el Món...

Ah, si no fos per la música, Eudald,
mira com sona la música, Eudald,
que ens posa l´aire sota les ales
i així ens permet el vol...

Ah, que no pari la música, Eudald,
que se´ns emporti la música, Eudald,
perquè ens commogui,
perquè ens exalti,
perquè ens trasmudi enllà i més lluny,
lluny i enllà quan...

Amami Alfredo
i rodi el món...
fa tant de fred al cor
si em deixes sol...

així cansats i amarats de records,
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seguim inventant-nos que hi ha un horitzó
només per oblidar la mort...

Una cançó d´enyor com una bressola
perquè t´acaroni el cor en les llargues hores.

Escriu-me aviat

Escriu-me aviat.
No tardis més.
No deixis que l´angoixa em guanyi.
No facis de la soledad
la meva fidel companya.
Fes-me veure el teu cos
enmig de les teves paraules,
amb les "os" els teus ulls
i amb les "tes" les espatlles.

Escriu-me aviat,
cada mot un gest,
cada frase una mirada.
Escriu-me aviat
i en tant que puguis
omple el buit de les paraules.
Cada síl·laba un poc
de la persona aimada.

No facis de les ombres
el després de tantes besades.
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Esquizoclub

Vaig Rambla avall, de Liceu,
amb la Roser, que és diumenge.
Fem el posat europeu
tot i que ella és tan garrella.
D´en Verdi toquen tabarra
però, un cop a la setmana és bo,
si el teu badall saps fer a l´uníson
quan també el fa en Ferrusol...

Què faig aquí a l´autopista?
Què faig perdut a Dijon, sense tu ni torrons,
lluny de la meva casa,
lluny de la teva cuixa?
La Tracy Chapman em dóna el pitet:
lleteta negra per al meu blanc cafè.
Diu en Tom Waits que "li faig tilín".
A mí també, però està més bo l´Sting.

Vaig penetrant el Liceu:
hi haurà el tothom "de la crème"
Respira fondo, Roser:
sents el perfum de la reina...?

Així vindran els sociates
amb nou disseny d´aristocretins:
per fer oblidar antics posats de Lenins
broden negocis molt fins.

Què faig aquí a l´autopista?
Què faig perdut a Dijon, sense tu ni torrons,
lluny de la meva casa,
lluny de la teva cuixa?
La Tracy Chapman amaga el pitet,
Laureta negra, perquè passa fred.
En Waits m´agrada, però està tan prim!
Si bado en Rabi em fotrà l´Sting.

Sortim a ramats del Liceu,
culturitzats amb bacaines.
Fem el posat europeu
i estalviem els viatges.

Roser, anem cap a caseta
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que al "vidrio" tinc el Gazeta-sport
per netejar-me el cervell de pinyols
i retrobar-me els cognoms.

Què faig aquí a l´autopista?
Què faig perdut a Dijon, sense tu ni torrons,
lluny de la meva casa,
lluny de la teva cuixa?
La Tracy Chapman em dóna el pitet:
lleteta negra per al meu blanc cafè...

Et deixo un pont de mar blava

(Lletres: Miquel Martí i Pol i Lluís Llach.
Veus: Amina Alaoui, Lluís Llach, Nena Venetsanou)

Et deixo un pont de mar blava
que va del somni fins els teus ulls,
des d´Alcúdia a Amorgos,
del teu ventre al meu cor.

Et deixo un ram de preguntes
perquè t´emplenin els dits de llum
com la que encén l´esguard
dels infants de Sidó.

Un pont que ajudi a solcar
la pell antiga del mar.

Que desvetlli la remor de tots els temps
i ens ensenyi l´oblidat gest dels rebels,
amb la ràbia del cant,
amb la força del cos,
amb el goig de l´amor...

Un pont de mar blava per sentir-nos frec a frec,
un pont que agermani pells i vides diferents,
diferents.

Et deixo un pont d´esperança
i el far antic del nostre demà
perquè servis el nord
en el teu navegar.

Et deixo un vers a Sinera
escrit amb traç d´un blau lluminós
que cantava a l´Alguer
per cantar el seu enyor...

Et deixo l´aigua i la set,
el somni encès i el record.

I a Ponza la mort
per viure cara al mar... el mar... el mar.
l´espai ple de llum
on s´emmiralla el mar... elmar... el mar.

El blau del nostre silenci
d´on sempre neix la cançó.

Que desvetlli la remor de tots els temps
i ens ensenyi l´oblidat gest dels rebels,
amb la força del cant,
amb la ràbia del cos,
amb el goig de l´amor...

Un pont de mar blava per sentir-nos frec a frec,
un pont que agermani pells i vides diferents,
diferents.

Català

Fabià

Perquè arriba la llum
on hi havia sols ombres
potser és hora de dir
que l´esperança nova
no ens esborra el record
dels que han mort en silenci
en llits de solitud
i llençols de vergonya
amb un dolor atroç
per tot l´abandó nostre.

Perquè arriba la llum
on hi havia sols ombres
obrim portes al cant
d´una esperança nova
però sentim l´aflicció
de l´Àfrica que ens crida:
Qui és pobre en diners
no es pot comprar la vida.
Quan la misèria es déu
i la mort una eixida,
fem de la nostra sort
la dissort compartida...

Però tu i jo podem ser llum pels que lluiten
i han pogut vèncer la mort però no el rebuig
i esperen, sempre esperen la nostra mà feta llum

que tu i jo tenim l´amor, la llum bona,
i potser la malaltia és sobretot
la por nostra, la vergonya amb què encerclem llur dolor...

Perquè arriba la llum
on hi havia sols ombres
potser és hora de dir
que l´esperança nova
no esborra el turment
dels que moren silents
en llits de solitud
i llençols de vergonya
amb un dolor atroç
per tot l´abandó nostre.

Perquè hi ha un poc de llum
on hi havia sols ombres
caldrà doncs que refem
el sentit de les coses
fer del sexe i l´amor
un tresor sense normes,
un espai generós,
un sopluig per la joia.
És així de senzill,
cap secret ens fa nosa,
obrim portes al cant
per poder dir amb més força:

Però tu i jo podem ser llum pels que lluiten
i han pogut vèncer la mort però no el rebuig
i esperen, sempre esperen la nostra mà feta llum

que tu i jo tenim l´amor, la llum bona,
i potser la malaltia és sobretot
la por nostra, la vergonya amb que encerclem llur dolor...
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Fills d´Hiroshima

Digueu els noms, fills d´Hiroshima,
els noms complerts i a poc a poc
feu-vos presents a tot arreu,
i ompliu l´espai de l´univers.

Envaïu l´aire que respirem.
El sexe, els ulls, el nostre alè.
Burxeu la nàusea al nostre instint
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i transbalseu la nostra quietut.

Reagan mal actor, Andropov policia.
Mals actors, mal teatre, mal públic, teló.

Feu-nos valents, fills d´Hiroshima.
Des del temor del vostre infern,
per una humana convivència
pel somni ingenu de la pau.

Per una pau sense terror
ja no és possible l´ambigüitat
contra els voltors, vells i carronyers,
obrim trinxeres, queda poc temps.

Reagan policia, Andropov mal actor.
Mals actors, mal teatre, mal públic, teló.

Digueu els noms, fills d´Hiroshima,
ompliu l´espai que respirem
feu-nos valents, fills d´Hiroshima.
Per una pau sense terror.

Fins el mai

Vull estimar el teu cos fins el mai, fins cansar-me,
fer de la teva pell corriols i estimballs.
Jo vianant d´amor si tu ets el meu viatge
i assedegar-me del tot si tu ets la meva font.
Vull tot l´aroma fresc de la teva besada,
poder sentir els segons pel batec del teu cor,
jo mariner expert si tu ets la meva barca
i amarinar-me amb tu més enllà de l´horitzó.

Català

Fins el Mai

FINS EL MAI
===========
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició:1975
Discografia: Viatge a Ítaca (1975)

La                   Re
Vull estimar el teu cos
         La          Si7      La
fins el mai, fins cansar-me,

                Re
fer de la teva pell
     La          Si7    Re
corriols i estimballs,

jo, vianant d’amor
               Mi      Re
si tu ets el meu viatge,

                    La
i assedegar-me del tot
       Mi          La
si tu ets la meva font.

Vull tot l’aroma fresc
de la teva besada,
poder sentir els segons
pels batecs del teu cor,
jo, mariner expert
si tu ets la meva barca,
i amarinar-me amb tu
més enllà de l’horitzó.

Català

*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Adaptació: Xavier M
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us comercial sense permís dels
autors. Només per us privat.

Geografia

Mai no em voldria esclau de res
i encara percaço l'anhel
que tenaçment em fuig.

Sempre fidel al mateix gest
que em fa senyal d'un obsessiu camí.
Mai no em voldria esclau.

Però deutor d'amor ho seré de grat,
que m'obliga el batec d'un cor generós.
Ser deutor feliç dels qui em són amics,
que a les seves mans tinc l'únic país meu.
I deutor lleial de la gent d'arreu,
dels qui conec només l'alè fratern.
Així és la geografia del meu cor.

Lliure només em puc donar
i lliure sols puc prendre el que tu em dons.
Mai no em voldria esclau...

Però deutor d'amor ho seré de grat,
que m'obliga el batec d'un cor generós.
Ser deutor feliç dels qui em són amics,
que a les seves mans tinc l'únic país meu.
I deutor lleial de la gent d'arreu,
dels qui conec només l'amor fratern,
així és la geografia del meu cor...
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I amb el somriure, la revolta

M'agrada el riure dels teus ulls
on el reflex d'una llum
em sembla un far a la marina.

I per la sort d'estar mig foll
jo m'imagino mariner
buscant recer en el teu somriure.

I així navego pel teu cos
deixant camins en el teu pit
amb la saliva dels meus llavis.

Per dir-te:
Amb el somriure, la revolta.
Així t'espero i t'imagino
i en l'horitzó de la mirada
el gest utòpic que et reclama.

I em faré au si tu ets el vent
o seré proa de vaixell
si tu ets la dansa de les ones.

Que per la sort d'estar mig foll
en la tristor i la soledat
vaig dibuixar la teva forma.

I avui navego pel teu cos
deixant camins en el teu pit
amb la saliva dels meus llavis.

Per dir-te:
Amb el somriure, la revolta.
Així t'espero i t'imagino
i en l'horitzó de la mirada
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el gest utòpic que et reclama.

Que vull trobar amb tu el camí dels estels
per llançar els somnis contra el temps.
Buscar el coratge perdurant en l'intent.
Així t'espero i així em tens.

I en la bellesa un far per un món més bell,
i en el desig el risc valent.
L'amor un pas per descobrir-ne molt més,
Així t'espero i així em tens.

I ara de nou

Busquem encara, com sempre, i ara de nou.
Un batec d´ales, proclama el màgic vol.
Venim de lluny perquè us pressentiem aquí.
Venim d´aquí perquè us sabem en el camí.

La teva casa, la lliure fraternitat;
la meva casa fraterna, la llibertat.
Lluitem aquí, en el nostre temps i espai petit,
com primer pas vers un món volgut infinit.

I perquè l´arbre no fruita sense arrels,
així nosaltres busquem el dret a ser,
el nostre vell camí,
l´únic que ens permet d´entrar en l´univers.

I ens agermanen enllà dels oceans
els ulls que ens ploren pel plor de tants infants,
sabent que no tenim cap eina més enllà
del que guanyem aquí.

Els llops no dormen, reposen, sabem-ho tots,
les seves urpes disposen arreu del món,
vells sacerdots per a un rite vell de sang i por
saben experts triar la nit, la daga, el lloc.

Ah!, si sabéssim, poguéssim, cremar els seus caus,
o, potser, niuen secretament al nostre cor.
Caldrà mirar amb serenor molt endins d´un mateix
com primer pas que ens il·lumini l´univers.

La teva casa, la lliure fraternitat;
la meva casa fraterna, la llibertat.
sabent que no tenim cap eina més enllà
que no guanyem aquí.

I perquè l´arbre no fruita sense arrels,
així nosaltres busquem el dret a ser,
el nostre vell camí,
l´únic que ens permet d´entrar en l´univers.

Busquem encara...
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I si canto trist

Jo no estimo la por, ni la vull per a avui,
no la vull per a demà, ni tampoc com record;
que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar
i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant.

I si canto trist
és perquè no puc
esborrar la por
dels meus pobres ulls.

Jo no estimo la mort, ni el seu pas tan glaçat,
no la vull per a avui, ni tampoc com a record;
que m'agrada el batec d'aquell cor que, lluitant,
dóna vida a la mort a que l'han condemnat.

Català

I si canto trist
és perquè no puc
oblidar la mort
d'ignorats companys.

Jo no estimo el meu cant, perquè sé que han callat
tantes boques, tants clams, dient la veritat;
que jo m'estimo el cant de la gent del carrer
amb la força dels mots arrelats en la raó.

I si canto trist
és per recordar
que no és així
des de fa tants anys.

I si canto trist
és perquè no puc
esborrar la por
dels meus pobres ulls.

I si canto trist
és perquè no puc
oblidar la mort
d'oblidats companys.

I si canto Trist

A vere si aquesta vegada la penjeu! :P
Res que la canço es ben fàcil...i perqui li agradi i la volgui tocar...

Am                G                       Am
Jo no estimo la por, ni la vull per a avui,
                    G                      Am G
no la vull per a demà, ni tampoc com record;
Am                    G                     Am
que m´agrada el somrís d´un infant vora el mar
                       G                         D
i els seus ulls com un ram d´il·lusions esclatant.
Am              F
I si canto trist
         G
és perquè no puc
     D
esborrar la por
              Am E
dels meus pobres ulls.

Jo no estimo la mort, ni el seu pas tan glaçat,
no la vull per a avui, ni tampoc com a record;
que m´agrada el batec d´aquell cor que, lluitant,
dóna vida a la mort a que l´han condemnat.

I si canto trist
és perquè no puc
oblidar la mort
d´ignorats companys.

(PUJADA DE TO)
Bm                      A
Jo no estimo el meu cant, perquè sé que han callat
Bm                      A                    Bm A
tantes boques, tants clams, dient la veritat;
Bm                      A
que jo m´estimo el cant de la gent del carrer
Bm                               A        E
amb la força dels mots arrelats en la raó.
Bm              G
I si canto trist
       A
és per recordar
       E
que no és així
             Bm F#
des de fa tants anys.

I si canto trist
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és perquè no puc
oblidar la mort
d´oblidats companys.

(UNA ALTRE PUJADA...)

C#m            A
I si canto trist
      B
és perquè no puc
         F#
esborrar la por
              C#m G#
dels meus pobres ulls.

sALuT

I tanmateix

I tanmateix la gent se´n va per sempre més,
deixant un regust amarg pels espais de l´ànima,
així aprenem que en viure anem morint
i ens corprèn que aquesta llei sigui tan certa.
Ai, amor, si per amor pogués fugir d´aquí
fins aquell meu paradís de ribes serenes,
tornaria a obrir amb plenitud les ales blanques del demà
per sempre més... Per sempre més amb tu.

Així doncs, buido les maletes per a l´adéu,
desfaig els pobres cabdells que a la terra em lliguen,
viuré mirant-te els ulls, que solament
és en ells que puc gaudir del gest de viure.
Ai, amor, si per amor pogués tornar a sentir
la forta passió i la pell de tantes absències,
tornaria a obrir amb lenta plenitud les ales del demà
per sempre més... Per sempre més amb tu.

Tot el que et dic no té sentit si sóc dempeus
però és clar com la llum del mar si remo a la barca,
jo vinc d´un món de gestes i naufragis
i m´agrada si el meu cant commou l´oratge.
Ai, amor, si per amor pogués deixar-ho tot,
cremant tots els meus ahirs per tornar a renéixer,
obriria amb lenta plenitud les ales blanques del demà
per sempre més... Per sempre més amb tu.

Català

Infant de Beirut

No sé prou bé si era tristesa
o el dolor antic d´uns ulls d´infant.
Però, per un moment, del món va ser el retrat
aquella imatge d´un infant de Beirut.

El fràgil braç, tendra tragèdia
brandant fusell; mort i bandera.
El cos menut i bru perdent-se en la ciutat,
un ninxol anònim per l´infant de Beirut.

Al cel hi té els déus del "napalm"
i el tro infernal d´ocells de plata,
en l´horitzó només, l´exili sempre amarg,
bressol i tomba per un infant de Beirut.

Morir a Beirut, morir a Mathausen,
el mateix foc en temps distants,
mirall glaçat d´un món on ja ningú respon
als ulls immòbils d´un infant de Beirut.

Català

Insubmís

Que no hi ha res on miren els teus ulls;
que cap on tu vas, allà on vas, no t´hi espera ningú;
que ets captiu de quimeres encara adolescents;
que és inútil el gest del teu cor encara massa valent;

que no hi haurà mans per a les teves
si són buides per bondat...

Jo t´estimo així, insubmís a les armes.
Jo t´estimo així, si el coratge no et deixa sotmetre ningú.

Perquè ni saps ni vols aprendre el terror.
Perquè ni sents ni creus en l´odi per als teus projectes d´amor.
Perquè no ets la ferralla d´un robot assassí.
Perquè imagines la pau més enllà d´un mercat entre botxins.

Sempre hi ha una primavera
que ens espera, somni enllà...
Jo t´estimo així, insubmís a les armes.
Jo t´estimo així, quan el coratge no et deixa sotmetre ningú.

Català

Ítaca

Quan surts per fer
el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port
que els teus ulls ignoraven,
i vagis a ciutats
per aprendre dels que saben.

Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca.
Has d'arribar-hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.

Ítaca t'ha donat el bell viatge,
sense ella no hauries sortit.
I si la trobes pobra, no és que Ítaca
t'hagi enganyat.
Savi, com bé t'has fet,
sabràs el que volen dir les Itaques.

 -----

Més lluny, heu d'anar més lluny
dels arbres caiguts
que ara us empresonen,
i quan els haureu guanyat
tingueu ben present no aturar-vos.

Més lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l'avui
que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos.

Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà
que ara ja s'acosta.
I quan creieu que arribeu,
sapigueu trobar noves sendes.

 -----

Bon viatge per als guerrers
que al seu poble són fidels,
afavoreixi el déu dels vents
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el velam del seu vaixell,
i malgrat llur vell combat
tinguin plaer del cossos més amants.
Omplin xarxes de volguts estels
plens de ventures,
plens de coneixences.

Bon viatge per als guerrers
si al seu poble són fidels,
el velam del seu vaixell
afavoreixi el déu dels vents,
i malgrat llur vell combat
l'amor ompli el seu cos generós,
trobin els camins dels vells anhels,
plens de ventures,
plens de coneixences.

Jo hi sóc només si vols ser-hi

Jo hi sóc només si vols ser-hi,
no tinc altra veritat,
ni enganys ni cap gran misteri,
si tu hi vas, també hi vaig.
No tinc país
sense tu,
tampoc tinc demà...
Així doncs per sempre
mantinc el repte,
només si hi vas jo hi vaig.

Jo hi sóc si també vols ser-hi
tan sols per fer un camí junts,
pel goig de seguir petjades
que ens han dut de molt lluny.
Pel plaer d'un demà que engresqui
perquè ens hi trobem a gust
refent l'art de viure
poder conviure
el somni d'un món més just.

Tens les mans, tens el cor,
tens les claus per obrir l'horitzó de llum.

De res no valen banderes
que no ens facin d'abrigall
pel fred de la llarga espera
del gran nom, llibertat.
Que sense tu
no ens serveix
cap senyera ardent,
ni símbols ni gestes
t'han de sotmetre,
tu ets qui mou el vent.

Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi
i res no serà senzill
però tot el camí que esperi
tindrà un nom i un sentit.
El goig d'enlairar aquest somni
on tots hi trobem un lloc,
bastir una drecera
que ja per sempre
ens porti a un món millor joiós.

Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi
sinó res no em lliga aquí
que sense tu no sé entendre
cap demà ni cap país...
Proclamo que les banderes,
tan sols quan a tu et serveixen
me'ls estimo i els faig meus.

Serem només si el coratge
ens fa anar més lluny d'aquí,
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serem només si ens exalta
guanyar tant per compartir,
serem sols un país lliure
si som lliures els seus fills,
i aquest repte ens fa més rics.

Tens les mans, tens el cor,
tens les claus per obrir l'horitzó de llum.

Lletra: Miquel Martí i Pol
Música: Lluís Llach

Jo sé

Sé que si sento el plor
de l'ocell quan vola,
ets tu que en algun racó plores,
que, com l'ocell ferit,
ple de sang el pit,
a l'arbre sec un niu implores.

Però jo vull ésser,
per a la teva tristesa,
com el polsós i vell armari
que guarda els mals records
entre la foscor
i t'impideix poder tornar-hi.

Però aixecar-te no puc jo.
Pas a pas, el teu esforç
farà, només voler,
que en aquest teu desert
puguin néixer noves branques.

Obre els ulls i mira al front.
Trobaràs sempre quelcom
que vulgui el teu alè,
que digui: "Dóna'm fe,
vull seguir la caminada".

Sé que si enmig del mar
veig una gavina
lliscant dintre l'espessa boira,
ets tu que estàs cercant
un recer, un empar,
un lloc segur entre les roques.

Però jo vull ésser,
per a la teva incertesa,
el cop de vent que trenca l'aire
i t'obre l'horitzó
per a reprendre el vol
que et portarà a la nostra platja.

Català

Jo també he dormit a l'alba

Jo també he dormit a l'alba
sota una olivera
i em creia a resguard.
I he vist les nits fonent-se
com tristes espelmes dreceres enllà.

Quan dic les cançons,
manquen paraules,
però per cada tros d'hora passada
esperem l'esforç de tots els actes.

I he sentit els cants d'ocells
i les branques i el vent, entre somnis i enganys.
M'he perdut per mil camins
deixant sobre la pols la suor d'aquests anys.

Quan dic les cançons,
manquen paraules,
però per cada tros d'hora passada
esperem l'esforç de tots els actes.

Català
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I he tornat a sentir, lenta,
una alba trencada, coberta de dol
i he viscut a mil empentes
perdut ja per sempre
el somni esquinçat.

Jo també he dormit a l'alba
sota una olivera
i em creia a resguard.
I he vist les nits fonent-se
com tristes espelmes dreceres enllà.

Junts

(als voluntaris del Casal del Raval)

Junts, junts, sempre junts,
així ho diran cada capvespre,
mentre la llum del seu llitet
no és la de cap estrella.
Junts, sense un recer,
junts i així fer-se de pare i mare,
junts, junts, sempre junts.

Lluny, lluny, sempre lluny
de qualsevol gest de tendresa,
el pare va pujar a un cavall
que se´l va endur per sempre,
les feines d´amor
deixen la mare sempre vençuda.
Lluny, lluny sempre és lluny.

Junts, junts, sempre junts,
mentre al carrer veus nadalenques
canten un món que els escarneix
i els omple de tristesa.
Junts i orfes dels déus,
els dos germans del Raval s´adormen,
junts, junts i a prop teu.

Junts, junts i tan lluny
els dos germans del Raval s´adormen,
lluny, lluny, i tan junts.

Català

L'estaca

L'avi Siset em parlava de bon matí al portal
mentre el sol esperàvem i els carros vèiem passar.
Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats?
Si no podem desfer-nos-en mai no podrem caminar!

Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja.
Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.

Però, Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant,
i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran.
Ben cert sé que està podrida però és que, Siset, pesa tant,
que a cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant:

Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja.
Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.

L'avi Siset ja no diu res, mal vent que se l'emporta,
ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal.
I mentre passen els nous vailets estiro el coll per cantar
el darrer cant d'en Siset, el darrer que em va ensenyar.
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Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja.
Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.

-------------------------------------------------------------

[Lam]L'avi Si[Mi]set em par[Lam]lava de bon matí al por[Mi]tal
[Fa]mentre el [Mi]sol espe[Lam]ràvem i [Fa]els carros [Mi]vèiem pas[Lam]sar.
Siset, que [Mi]no veus l'es[Lam]taca on estem tots lli[Mi]gats?
[Fa]Si no po[Mi]dem des[Lam]fer-nos-en [Fa]mai no po[Mi]drem cami[Lam]nar!

Si estirem [Mi]tots, ella cau[Lam]rà i molt de [Mi]temps no pot du[Lam]rar.
Segur que [Rem]tomba, tomba, [Lam]tomba, ben cor[Mi]cada deu ser [Lam]ja.
Si jo l'es[Mi]tiro fort per a[Lam]quí i tu l'es[Mi]tires fort per a[Lam]llà,
segur que [Rem]tomba, tomba, [Lam]tomba, i ens po[Mi]drem allibe[Lam]rar.

La barca

La barca se´n va de pressa
tot travessant la mar...
Per camins llunyans
se´n va, se´n va, se´n va...

I encara veig el pare
que ajuda al meu germà
a posar bé el pal
cap dalt, cap dalt, cap dalt.

La barca va de pressa,
qui sap si tornarà;
però jo aquí, l´espero
potser demà no vindrà...

La platja queda sola,
les gavines volant
juguen cap dalt,
se´n van, també se´n van.

I així passen les hores,
i així arriba la nit
i els ocells ja no criden
com feien al matí.

I encara veig al pare
que ajuda al meu germà
a posar bé el pal
cap dalt, cap dalt, cap dalt...

La barca va de pressa,
tot travessant la mar,
per camins llunyans
se´n va, se´n va, se´n va...

Català

La casa que vull

La casa que vull
que la mar la vegi
i uns arbres amb fruit
que me la festegin.

Que hi dugui un camí
lluent de rosada,
no molt lluny dels pins
que la pluja amainen.

Par si em cal repòs

Català
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que la lluna hi vingui;
i quan surti el sol
que el bon dia em digui.

Que el temps de l'estiu
niui l'orenella
al blanc de calç ric,
del porxo amb abelles.

Oint la cançó
del pagés que cava;
amb la salabror
de la marinada.

Que es guaiti ciutat
des de la finestra,
i es sentin els clams
de guerra o de festa:
Per ser-hi tot prest
si arriba una gesta.

La gallineta

La gallineta ha dit que prou,
ja no vull pondre cap més ou,
a fer punyetes aquest sou
que fa tants anys que m´esclavitza.

I si em vénen ganes de fer-ne
em faré venir un restrenyiment,
no tindrà cap més ou calent
el que de mi se n´aprofita.

La gallina ha dit que no,
visca la revolució.

A canvi d´algun gra de blat
m´heu tret la força de volar
però, us ho juro, s´ha acabat!
Tinc per davant tota una vida
i no pateixo pel destí,
que un cop lliurada del botxí
no ha d´haver-hi cap perill
perquè m´entengui amb les veïnes.

La gallina ha dit que no,
visca la revolució.

I els galls que amb mi hauran de dormir
els triaré sans i valents,
que n´estic farta d´impotents
que em fan passar nits avorrides.
Que quedi clar per sempre més,
que jo de verge no en tinc res,
i que, posats a fer, no em ve
d´un segon restrenyiment.

La gallina ha dit que no,
visca la revolució.
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La gallineta

[Am]
La gallineta a dit que prou

                          [F]
ja no vull pondre cap més ou,

                      [G]
a fer punyetes aquest sou
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                               [Am]
que fa tants anys que m´esclavitza.

I si em vénen gens de fer-ne

                           [F]
em faré venir un restrenyiment,

                       [G]
no tindrà cap més ou calent

                      [Am]
el que de mi se n´aprofita.

----> (Chorus/Tornada)

	La gallina ha dit que no,          [Am]  [G]  [F]  [E]  [Am]
	visca la revolució.                [F]   [G]  [Am]

A canvi d´algun gra de blat,
m´heu tret la força de volar
però, us ho juro, s´ha acabat !
Tinc per davant tota una vida
i no pateixo pel destí,
que un cop lliurada del botxí
no ha d´haver-hi cap perill
perquè m´entengui amb les veïnes.

La gallina... (chorus/tornada)

I els galls que amb mi hauran de formir
els triaré sans i valents,
que n´estic falta d´impotents
que em fan passar nits avorrides.
Que quedi clar per sempre més,
que jo de verge no en tinc res,
i que, posats a fer, no em ve
d´un segon restrenyiment.

La gallina (chorus/tornada)

La idea podria enamorar-te

(Lletra i música: Joan Americ)

Si no t´importa, vine, que és important la vida.
Hi ha mil paratges on cal que vages
a proclamar el dia
(valdria la pena decantar-se)

a favor de les dones i dels seus fills els homes
als qui el canalla i el mercenari
els crema el pa diari
(t´estic convidant, supose, a aprendre artesania).

Per construir una ala, amb plomes de pervindre
deuries vindre, confeccionar-la.
Resulta imprescindible.

Sigues capaç del somni.
És urgent.
Pensa què podrem ser.

Una manera afortunada
de dur la terra cap a l´albada
d´un temps que espera que algú l´habite.

Un temps de pluja, irreversible.
Un bon exemple on les estrelles
veuran l´espai on viure.

Escolta, he pensat que la idea podria enamorar-te.

Català
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La joia (cançó de reravera)

(a Tortell Poltrona i als cors sense fronteres)

Ja només sé cantar per dir-te
que hi ha un món nou dins aquest món que et costa viure.
Que val la pena si tens la força dins del cor
per prendre el risc que és sempre el bell intent
de posseir...
la joia, la joia per què avances
pel llarg i vell camí que du a un món millor.

No em dono vergonya d´aquests somnis
ni em cansa fer un poc més possible l´impossible.
Que si no arribo fins al destí que em diu el cor,
faré senyal del lloc a l´horitzó
guardant en mi
la joia, la joia de sentir-vos
sabent que aneu encara molt més lluny que jo.

No hi puc fer res i et dic encara
que un món millor sempre t´espera enllà dels astres.
No és sols un somni,
també és la urgència pel dolor
de tanta gent, desheretats de tot,
de tot menys de...
la joia, la joia d´inventar-se
un bell demà més digne on hi surti el sol...
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La Lira (a Bigi)

(Lletra: Miquel Martí i Pol i Lluís Llach)

Davant del mirall la Maria Honesta
es posa el seu vestit de mudar
mentre de lluny sona l´orquestra.
L´espera el promès
a la pista de ball on la magnòlia
sentirà com baixet i amb sentiment
sense el frec d´un bes
es diran adéu per sempre.
Que pobres són i per fer diners
ell demà mateix
se´n va cap a les Amèriques.

En Joan Treball dalt de l´enorme paquebot
fa via pel mar immens cap el seu somni,
i si la nostàlgia li omple el cor
la imatge del seu amor li fa senyals a l´horitzó
sempre vers l´horitzó.

Però en Joan Treball no va fer fortuna,
potser poc viu, potser massa honrat
no es va lliurar de la pobresa.
Sol, cansat i trist
de buscar tants tresors sense trobar-los
va pensar en el retorn, però temorós
que la seva gent
no sabés tornar a estimar-lo,
i així va ser com en Joan Treball
sense cap diner
va tornar de les Amèriques.

Però tothom va rebre´l amb els braços ben oberts
i va retrobar l´amor que delejava,
van ser rics d´atzars i de tendreses
i els déus afegiren anys per fer més llarg el seu destí.

Ha passat molt temps, però la gran magnòlia
encara ombreja el lloc on abans
hi feien ball cada diumenge,
i als enamorats
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que enllaçats s´hi passegen al capvespre
els arriba el ressò no molt llunyà
d´un ball que potser
va tocant l´orquestra Lira
i el riure clar dels que dins el cor
van saber trobar
el tresor de les Amèriques.

La Madame

Ningú no sap el seu nom, tothom li deia la "Madame".
Rodona com una nou, estirada i suant,
a la platja amb el seu mallot que va comprar a "Samaritaine".
Turista a la planxa amb oli, sorra i sal.

I els nois que per la platja la senten dolça roncar,
amb aires de coqueta, amant de qualsevol amant,
l´envolten i li canten, el cor li fan esvalotar,
arrugues que s´amaguen, divises a guanyar.

- Oh, que esvelta i maca que està avui, "Madame",
sembla una sirena sortida del mar,
quins cabells més ben tintats que du "Madame".
I ella res comprèn, ensenya una dent,
riu, riu i res no diu.

- Quina panxa més rodona té, "Madame",
les arrugues són gentils i sensuals,
per poc preu seria el vostre amant, "Madame".
I ella res comprèn, ensenya una dent,
riu, riu i res no diu.

- I te n´aniràs a França, maleta plena de records,
barrets i castanyoles, conyacs i mocadors,
enveja de veïnes que no han tingut la sort
d´anar a terres fadrines i comprar una cançó.

Però els anys passen depressa a les platges del cor,
que haguessim fet nosaltres sense "madames" al sol,
permetim donç senyora acabar la cançó,
li estenc la tovallola, li demano perdó.

Català

La meva terra

La meva terra és com un infant
no dóna gràcies ni mai sap quan
es torna aspra i plena de fang
o verda i plana i et dóna tant.

La meva terra mai no sap quan
anar endarrera, tirar endavant
plena de nafres, plena de sang
plena de joia i plena de cant.

No té una flama que digui sí,
però una espurna sempre ho vol dir.
No té una flama que digui no,
però té cendra que ho colga tot.

La meva terra sols té caliu
que dorm i dura dintre d´un niu.
La fusta i jo que volem sortir
esperem flama que ens diguis sí.

Uns endavant ens volen portar
espurnes vives en soletat.
Altres ens volen sempre aturats
la cendra pesa sobre els cansats.

Català
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La mula sàvia

La mula d'en Joan em comentava:
Ja sé que potser sóc massa mula
però si faig cas de les lectures
veig el futur negre per en Joan.
Si el meu psiquis de mula no em falla
sento un niu de trampes conceptuals.

Pactisme només vol dir que aquell que mana
pot donar-te més ració d'userda
tu a canvi encara et fas i et sents, més mula,
i estires del carro molt més fort.
No és que estigui en contra el masoquisme
però per vici, em posa el morro fort.

Lo del centralisme democràtic
això si que em fa petar de riure,
és com dir que quan foto una cossa
té la gràcia d'un somrís ben fet.
Jo que conec bé les meves cosses,
val a dir de pas que en Joan també,
per més que m'esforci no hi ha manera
de que em pugui empassar aquest invent.

Per a mi el treball sempre és un càstig
menys per aquell que s'hi realitza.
I quan sento que l'esquerra programa
més augment de la productivitat
vol dir que per en Joan el càstig
facilment pot ser encara més llarg.
Si el sistema és un llum d'oli
i la flama el capital
no entenc massa l'estratègia
de posar oli al fanal.

Vaig mirar-me fix aquella mula
tot dient, Lluís cal fotre el camp,
i mentre anava cap a Verges
no em treia del cap l'animal.
Ja només aquesta em faltaria
que per culpa d'una mula sàvia
tingués dubtes sobre aquests vells dogmes
que ja he après d'uns altres animals.

Com a darrera conclusió,
si mai he de fer pagès
no em busqueu amb una mula.
Compraré un tractor modern.

Català

La poesia dels teus ulls

Molt sovint quan ve la nit
se m´emporta una fada:
la bellesa dels teus ulls
-negre intens sobre mar blanca-
sempre incerts en la mirada.
I així gelós vaig desfent
cançons que m´acostin a ella. Però...

La poesia dels teus ulls
sé que no la podré escriure,
cada vers que jo trobés
en el paper se´m moriria
del dolor de no ser prou fidel.

Però sé que no m´he de cansar
de buscar aquest llenguatge amic
que m´acosti a la poesia dels teus ulls
malgrat que no la pugui escriure,
però així lluitaré amb mi
esperant sempre una albada

Català

àvid de sorprendre la teva mirada.

La vella Winnie

Mira com balla la vella Winnie,
com trenca el ritme a cops de cor,
baten els peus com si
al fons de la terra
gemeguessin les antigues arrels.

Mira com balla la vella Winnie,
remou el cos amb l´art dels bruixots,
són els seus ulls com dues llunes plenes
fent de la seva pell un cel de mitjanit.

Dansant trepitja el temps de l´infortuni
en què els lleons foren engabiats,
negre és l´orgull, negra és la bellesa
si ho proclama la Winnie
amb el seu cos exaltat.
I aquesta dansa no hi ha qui l´aturi,
ni bancs, ni racistes, ni la brillantor...
dels diamants.

Mira com balla la vella Winnie
marca així el ritme de l´avenir,
amb aquest pas entrarà a les escoles
obrirà les presons, tan velleta com és.

Mira com balla la vella Winnie,
atia el foc en el seu endins,
sap pels seus fills condemnats a les mines
que es desperta el volcà i brama desvetllat.

Dansa quan sent que els tambors anuncien
presta agonia de l´esclavitud,
negre és l´orgull, negra és la bellesa
si ho proclama la Winnie amb el seu cos exaltat.
I aquesta dansa no hi ha qui l´aturi
ni bancs, ni racistes, ni la brillantor
dels diamants.

Català

Laura

I avui que et puc fer una cançó
recordo quan vas arribar
amb el misteri dels senzills
els ulls inquiets, el cos altiu.
Amb la rialla dels teus dits
vares omplir els meus acords
amb cada nota del teu nom - Laura.

M'és tan difícil recordar
quants escenaris han sentit
la nostra angoixa per l'avui,
la nostra joia pel demà.
A casa, enmig de tants companys,
o a un trist exili mar enllà
mai no ha mancat el teu alè - Laura.

I si l'atzar et porta lluny
que el déus et guardin el camí,
que t'acompanyin els ocells,
que t'acaronin els estels.
I en un racó d'aquesta veu
mentre la pugui fer sentir
hi haurà amagat sempre el teu so - Laura

Català
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LAURA

I avui que puc fer una cançó,recordo quan vas arribar,amb el misteri dels senzills,els ulls
inquiets,el cos altiu...i amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada
nota del teu nom,Laura...
M´és tan difícil recordar quants escenaris han sentit la nostra angoixa per l´avui,la nostra
joia pel demà...i a casa en mig de tants companys,d´un trist exili mar enllà mai no ha
mancat el teu alè,Laura...
I si l´atzar et porta lluny,que els deus et guardin el camí;que t´acompnyin els ocells,que
t´acaronin els estels...i en un racó d´aquesta veu,mentre la pugui fer sentir i haurà amagat
sempre el teu so,Laura...

Català

Laura

Do             Sol            Lam
 I avui que et puc fer una cançó
        Re7          Sol Sol7
recordo quan vas arribar.
           Do           Rem7
 Amb el misteri dels senzills,
            Sol7              Mi7
els ulls inquiets i el cor altiu.
           Lam             Rem
I amb la rialla dels teus dits
        Sol            Do
vares omplir els meus acords
         Fa           Sol Sol7    Do
amb cada nota del teu nom  ,   Laura.

M´és tan difícil recordar
quants escenaris han sentit
la nostra angoixa per l´avui,
la nostra joia pel demà.
I a cas enmig de tants companys
o en trist exili mar enllà,
mai no ha mancat el teu alè, Laura.

I si l´atzar et porta lluny
que els déus et guardin pel camí
que t´acompanyin els ocells,
que t´acaronin els estels,
i en un racó d´aquesta veu
mentre la pugui fer sentir
hi haurà amagat sempre el teu so, Laura.

accords:

Do Sol Lam
Re7 Sol Sol7
Do Rem7
Sol 7 Mi7
Lam Rem
Sol Do
Fa Sol Sol7 , DO

Català

Lentament comença el cant (Grec)

Lentament comença el cant
i un clam de joia ressona per tots els àmbits,
lentament l´ombra dels anys
obre camins que el desig converteix en símbols,
tot és clar enllà del mar
quan el llevant anuncia la llum volguda,
pluja d´or, domini encès,
solemnement proclamem l´esperança nova.

Català

Cap secret no ens és secret
perquè amb les mans hem sabut conjurar el malastre.
Tot allò que hem volgut ser
ara els senyals a la pedra ens ho anuncien,
veu de tots, càlida veu,
fonda complanta de somnis i de miratges,
amb el cor ple de delit
escoltarem novament la veu dels oracles.

No hi haurà desert ni buit
si amb dits de vent recollim tanta llum dispersa,
si amb els mots i el sentiment
sabem bastir l´aixopluc de tots els designis,
convertits per tant d´amor
en l´horitzó que dibuixen ocells i veles,
cara al mar sempre vibrant
que amb el seu ritme incessant ens empeny a créixer.

Pel pendent d´aquesta llum
que en els sentits decobreix la seva bellesa,
tot teixint el pont de mar
que amb el seu blau lluminós obre noves rutes,
podem fer del vell dolor
un gran amor que ens uneixi en el goig de viure,
des del temps que hem conquerit
fins al futur que entre tots hem de fer possible.

Lluna

I la lluna, que passava
entre un núvol i el xiprer,
una llàgrima vessava al mar serè.

Quan l'infant que la mirava,
somniant-la un fanalet,
va sentir el murmuri pàl·lid
d'un lament:

"La pobresa... mai...
la pobresa... mai!"

"En el meu vogar celeste
m'ha obsedit el seu atzur
i mestrejo la penombra per als seus ulls,

que la llum no els escarneixi
amb llur propi desesper
precisant perfils al fred, la fam,...

La pobresa... la vergonya..."

"Seré còmplice en l'angoixa,
confident d'anhels nocturs
i confort dels seus rancors en la quietud.

Seré alè per a la revolta,
seré empar dels seus recels
i mirall del seu despit per l'univers,

la pobresa... mai!"

I la lluna, que passava
entre els segles i els teus ulls,
una llàgrima vessava per...

Català

L´estaca

Lam	Mi         Lam
L´avi Siset em parlava
		   Mi
de bon matí al portal
Re	Mi	    Lam
mentre el Sol esperàvem
Fa       Mi		Lam

Català
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i els carros vèiem passar.

Siset que no veus l´estaca
a on estem tots lligats?
Si no podem desfer-nos-en
mai no podrem caminar!

Mi			Lam
Si estirem tots ella caurà
Mi			Lam
i molt de temps no pot durar,
	   Rem
segur que tomba,
	Lam
tomba, tomba,
	Mi	    Lam
ben corcada deu ser ja.

Si tu l´estires fort per aquí,
i jo l´estiro fort per allà
segur que tomba,
tomba, tomba,
i ens podrem alliberar.

Però Siset fa molt temps ja,
les mans se´m van escorxant,
i quan la força se me´n va
ella és més ampla i més gran.
Ben cert sé que està podrida
però és que Siset pesa tant,
que a cops la força m´oblida.
Torna´m a dir el seu cant!

Lavi Siset ja no diu res,
mal vent que se l´emportà,
ell qui sap a quin indret
i jo a sota el portal.
I mentre passen els nous vailets
estiro el coll per cantar
el darrer cant que en Siset
el darrer que van ensenyar.

Aquesta és la versió autèntica dels acords, i no pas les versions simplificades que circulen
per aquí.

L´Estanislau anant a palau

Fa calor enmig de la gent
però a Palau tenim la fresca del talent.
Puja el vidre que no vull trobar
ningú del Saló de Cent,
tu m´entens "Estanis"... "Estanis".

Falta poc per obrir el Liceu,
val a dir que el vam encendre a temps.
Ara és nostre, meu i seu,
i per meu també de la gent, també és de la gent...
la meva gent...

No estan mai contents, ja ho veus,
però això no m´indigna més,
ara només m´avorreix
tant desagraïment.
A les properes conteses, he!
hi aniré si em mereixen, he!
m´ho he de pensar, ho he d´apuntar... ho apuntaré.

No cal que m´ho diguis més, "Estanis",
ja sé que això sense mi no va,
segur que no exageres, "Estanis"
però cansa manar i manar.

No et pots fiar de ningú, "Estanis",
com més amics són millors traïdors,

Català

tu talles cintes pels Eixos, "Estanis",
i ells et miren fix al coll...

Sol, sol, sempre sol,
m´han deixat sempre sol...
la solitud bressola el geni, això és cert i se sap d´antic.
Tanmateix, sempre sol.

Si tens dins un general, "Estanis",
has d´evitar els coronels voltant,
amb caporals que creguin, "Estanis",
n´hi ha prou per anar tirant.

Sol, sol, sempre sol, m´heu deixat sempre sol,
Ramon al sol, Miquel al cel, Josep tu sempre als llimbs,
Tant de bo, sempre sol...

Després et passes per Ganduxer
i la dus al TNC. TNC.
Aquell xicot té molt mal caràcter
però serveix per jugar a Macbets,
quin país, quina gent...

I després, què deia "Estanis", què he dit...?
i després... tant se val el després,
se me´n fot el després, ja s´ho faran el després,
el després, ja vindrà, el després, perquè el vols,
perquè el vull el després, "Estanis"!

Ma tristesa

Desdibuixada
vestida amb vells parracs
ens demanes caritat
però amor meu, si per mi tu ets tota ma riquesa.

Sola camines
i ens dius jo sóc aquí
per qui vulgui viure amb mi
que no m´he de cansar mai d´estimar-lo.

I com voldria morir amb tu qualsevol vespre
tu ets ma riquesa, ma cadena, ma princesa
ma llibertat, ma llibertat, només per a tu l´home està plorant.

Desconeguda.
L´infant et veu passar
obre els ulls i et mira en va
no et coneix, no et pren ni besa la teva imatge.
I enmig d´arrugues
el vell diu el teu nom
com si fos l´últim tresor
que no té ni ara que la vida se l´hi apaga.

Pobre ignorada
t´han fet bruixa pels folls
t´han encadenat el cos
i encara ens dius
sóc aquí per estimar-vos.

Català

Mai no sabré

Em pregunto per què mai no sabré comprendre
que darrera el somrís d'un infant sempre hi ha l'esglai d'algú que ens deixa.

Em pregunto per què no sabré mai comprendre
que el preu d'aquest fusell és un cos que la fam va ajaient a la terra.

Ni el cinisme d'aquells que encadenen el cos dels que van a estimar-se.
Ni els que en nom d'algun déu crucifiquen de nou quan amaguen i callen.

Català
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En nom de qui, perdó?

Em pregunto per què mai no sabré comprendre
que l'adéu d'un amor faci sempre oblidar tants moments de tendresa.

Em pregunto per què no sabré mai comprendre
perquè el meu benestar serà sempre la torna de la teva pobresa.

Ni els lladres de somnis que incapaços com són del demà que ens encisa
fan llur mediocritat, mercadejant fracàs, en nom de realisme.

No trobaran perdo!

Ni el cinisme d'aquells que encadenen el cos dels que van a estimar-se.
Ni els que en nom d'algun déu crucifiquen de nou quan amaguen i callen.

Ni els lladres de somnis que incapaços com són del demà que ens encisa
fan llur mediocritat, mercadejant fracàs, en nom de realisme.

Ni que un braç justicier, vingut del fons del mar, no executi solemne
els qui amb i pel poder, bavegen sobre els pits destripats per la guerra.

En nom de qui, perdó?

Maremar

Maremar, feu-vos present
a l'altar del meu paisatge
Maremar, que els antics déus
avui són molt lluny de casa.
Un tro per la recança
un port per la ferida
i per l'amor, la cala.

Maremar, doneu-nos vent
hi ha demà i vela blanca
Maremar, i si pot ser
ni huracà, ni massa calma.
Que el temps és curt i passa
com una estranya dansa
de pas sense petjada.

Mira com ve l'aire
que et vol convidar al seu ball.
Gira i vés enlaire,
núvol d'esperança blanc.
Pren-lo i embriaga't
amb la seva flaire
com només ho fa un amant.
Mira com ve l'aire
que et vol convidar al seu ball.

Maremar, doneu-nos pau
però amb el tremp de l'olivera.
Que no posa mai el seu ramatge verd-blau
a la mà d'aquell que la voldria sotmesa.
Que omplin d'estels la barca,
però que un pesat bagatge
no ens malmeni les xarxes.

Mira com ve l'aire
que et vol convidar al seu ball.
Gira i vés enlaire
nuvol d'esperança blanc.
Pren-lo i embriaga't
amb la seva flaire
com només ho fa un amant.
Mira com ve l'aire
que et vol convidar al seu ball.

Català

Maremar..........

Marona

La mare plora, mare marona,
damunt les platges del seu cos
pels fills que moren, roses obertes
i en la bellesa el quiet sanglot...

La mare plora perquè a les ones
bressola nàufrags del terror
i espera sempre una resposta
que no li dem ni tu ni jo...

La mare plora, mar i marona
mentre el vent xiula una cançó,
no la consolen les blanques veles
ni els jocs d´infants pel seu vell llom...

Mar i marona que amb el teu alè de vida
mous les onades i els batecs dels nostres dies,
dóna´ns per sempre més el bé de la pau.

Català

Mireu-me els ulls

(Lletra: Miquel Martí i Pol
Veus: Conjunt Vocal de l´Institut Jean Lurçat de Perpinyà)

Mireu-me els ulls per creure
en el demà que teniu als dits,
sense la llum
dels meus ulls clars
no hi haurà per ningú
cap demà.

Penseu en mi per créixer
en l´esperança d´uns anys millors,
la llibertat
que ens heu negat
brilla al fons dels meus ulls
encisats.

Sols el poder us tempta
i pel poder us veneu el cor,
però la clau d´or
del temps que fuig
la tinc jo i és la veu
del futur.

Mireu-me els ulls per creure... per creure...

Català

Neofatxes globals

Mireu-los com van,
senyorets des de sempre
se´ls hi nota a l´esquena
que no han acotat mai.

Mireu-los com van,
són la vella caverna
però amb les noves caretes
per seguir mal manant.

Ara són més polits que els seus pares
i es disfressen amb plomes de Harvard
però si arriba el poder, adéu Proust, adéu Brecht...

Mireu-los com van,
són l´Espanya de sempre,
la d´antigues tenebres
que van ressuscitant...

Català
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Mireu-los com van
presumits i fatxendes,
és l´adéu als complexos
pels pecats dels "papás".

Pel poder, que els manté tan "contentos",
ja no calen els "pronunciamientos",
ara guanyen escons sense el clam dels canons.

I mentre a la Gangreunió els Nostrats s´esveren,
Senyor, si arriba a fer mal un fatxa pel rera,
nosaltres els vestim sants per la democràcia,
ja veus amb quins cops de pal ens tornen les gràcies,
ells porten els pantalons, nosaltres les calces,
ells són els "toreadors", nosaltres les banyes,
i ara què fem, on anem, no ens queden banderes,
i com se´ns creurà la gent si fem marxa enrera...

Mireu-los com van,
neofatxes de sempre,
neofatxes per sempre
neofatxes globals

Mireu com anem,
engreixant als bandarres,
empenyent el desastre
fins el dia de...Ah.

Nin non

Nin non Maria
ma nina de cabells d'or.
Nin non... petita
cançó del meu bressol.

I mentre tu somnies
la vida em duu de la mà
però quan soneta tinga
vindré al teu costat.

I si mai el fred
d'un matí d'hivern
t'acarona els llençols,
buscaré a llevant
el sol més radiant
perquè escalfi el teu cos.

el gran lledoner
guardarà fullam
perquè hi dormin ocells.
Si et desvetlla un joc
omplirem d'estels
el teu sostre immens.

Nin non... Maria
ma nina de cabells d'or
que quan soneta tinga
vindré al teu bressol.

Dels tirabuixons
t'hi he de penjar estels
perquè encisis els déus
i així engelosir
un dimoni expert
que et proposi els inferns.

Que sovint el cel
és tirant a fred
per als teus somnis d'infant.
I cal escalfar
l'avid pensament
amb calderes roents.

Català

Adéu... Maria
la vida em duu de la mà
però quan soneta tinga
vindré al teu costat.

Ningú sabia el seu nom (Madame)

Ningú sap el seu nom, tothom li deia la "Madame".
Rodona com una nou, estirada i suant,
a la platja amb el seu mallot que va comprar a "Samaritaine".
Turista a la planxa amb oli, sorra i sal.

I els nois que per la platja la senten dolça roncar,
amb somnis de coqueta, amant de qualsevol amant,
l'envolten i li canten, el cor li fan esvalotar,
arrugues que s'amaguen, divises a guanyar.

- Oh, que esvelta i maca que està avui, "Madame",
sembla una sirena sortida del mar,
quins cabells més ben tintats que du "Madame".
I ella res comprèn, ensenya una dent,
riu, riu i res no diu.

- Quina panxa més rodona té, "Madame",
les arrugues són gentils i sensuals,
per poc preu seria el vostre amant, "Madame".
I ella res comprèn, ensenya una dent,
riu, riu i res no diu.

- I te n'aniràs a França, maleta plena de records,
barrets i castanyoles, conyacs i mocadors,
enveja de veïnes que no han tingut la sort
d'anar a terres fadrines i comprar una cançó.

Català

No

De lluny, d´ahir, ens ve la veu que diu, No.
Damunt dels camps, els segles han escrit amb sang.
NO

Qui no el sabrà sentir?
qui dirà que no el sent?
NO

D´ahir, de lluny, els segles han escrit amb sang.
D´avui, d´aquí, prenem la veu per a dir:
NO

Qué diran els botxins?
Com ho gosaran dir?
NO

D´aquí, d´avui, prenem la veu per a dir el no.
D´arreu, demà vindrà la veu per a dir:
NO

I dins el cap dels llops
retrunyirà l´udol.
NO

Català

No abarateixis el somni

No abarateixis el somni

No abarateixis el somni
res més que això tinc per dir-te, si vols
no abarateixis el somni
que és com l'estel que hi ha al fons del camí.

I si cal refarem tots els signes
d'un present tan dificil i esquerp
però no abarateixis el teu somni mai més.

Català
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Que ens han fet preu per viure
i el viure a voltes té el preu de dir prou.
Prou de renúncies mediocres
que no ens permeten la història d'empeus.

I si cal conviurem la misèria
però ha de ser sense engany, dignament,
prou d'amenaces innobles
amb la fam i el tronar dels canóns.

No abarateixis el somni,
el teu estel que hi ha al fons del camí,
no abarateixis el somni
o et donaràs per menyspreu tu mateix.

Només per a tu

Amor t´estimo i tant t´estimo
que en l´amor meu ets mesura
tu has obert limits al meu vol
que en serenor declinava
i avui em crec prop de la plenitud
només perquè me la imagines tu.
Amor t´estima tant tot l´amor meu.

I buscaré només per a tu
amb la ignorància de sempre,
paraules dites pels amants
desde l´albada dels segles
i per engany del meu amor creuré
reinventar el llenguatge a cada gest.
Engany d´amor i veritat de l´engany.

Amor d´etern recomençar
que proa et fas del meu vaixell,
quan la mar veus embranzida
en qui allibero antiga esclavitud
per qui confesso aquesta servitud.
Amor esclau i llibertat de l´amor.
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Només per a tu

NOMÉS PER A TU
==============
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició: 1985
Discografia: Maremar (1985)

Re                         Fa#m     Do#7
Amor, t’estimo, i tant t’estimo
                        Fa#m  Re
que en l’amor meu ets mesura.
                           Lam
Tu has obert límits al meu vol,
  Mi7               Lam     Do
que amb serenor declinava,
                           Sol
i avui em crec prop de la plenitud,
                      Re
només perquè me la imagines tu.
                      Rem       La
Amor t’estima tant i tot l’amor meu.

I buscaré només per a tu,
amb la ignorància de sempre,
paraules dites pels amants
des de l’albada dels segles,
i per l’engany del meu amor creuré
reinventar el llenguatge a cada gest.
Engany d’amor i veritat de l’engany.
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Amor d’etern recomençar,
que empenys la meva aventura,
que proa et fas del meu vaixell,
quan la mar veus embranzida,
en qui allibero antiga esclavitud,
per qui confesso aquesta servitud.
Amor esclau i llibertat de l’amor.

*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Acords: Llibre “Poemes i cançons”
Adaptació: Xavier M
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us comercial sense permís dels
autors. Només per us privat.

Novembre

(a Pedro Guerra)

Perquè era novembre
Un dia de gràcia
Vingueres a aprendre i al final vas ensenyar-me,
Prim com un fil cosires l´Atlàntic amb el meu Mar petit,
Perquè era novembre...

Aquella nit tu eres el gran sacerdot
fent i desfent paraules amb els teus acords
tu eres llum, eres por, eres pau i foscor
ara dolç o amargant, ara fràgil diamant.

Després vaig venir vora teu,
vàrem percebre en un moment
que compartíem un tresor
Es tan senzill ajuntar les veus
quan un mateix batec commou
ritmes i fibres de cançons...
...
Perquè era novembre...
Perquè la guitarra...
Perquè cal entendre quan s´està enmig d´un miracle
Perquè el temps no ha allunyat les nostres veus podem cantar junts
Perquè era novembre...

Només els ulls et brillen més que les dents
i cantes molt endins perquè així voles més lluny
tens el foc, dius el vers, ets un tendre pervers
vent i pluja, amargant, pell ardent de l´amant.

Jo et deixaré, faig un camí,
però em fa feliç veure´t aquí...
omplint l´espai amb les cançons...
Giraré el cap quan sigui lluny
pregant als deus que cap escull
deturi el rumb que du el teu cor...

perquè era novembre!
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Novembre 72

Tens por, company,
del batec de cada vespre,
del so d´un timbre esquerp,
o del clau que obri la porta.
Tinc por, company.

Tens por, company,
d´un silenci ple de queixes,
del ferro que ha escorxat,
la raó que a prop sanglota.
Tinc por, company.

Cavalls damunt del pit,
olor de cos ferit.
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Recorda cada ahir
en que els ulls han après
a mirar sense llum,
un camí on anar.

Tens por, company,
de tants anys que se t´escapen,
buscant la llum d´un sol,
que ha d´haver-hi prop de casa.
Tinc por, company.

Núvols

(Lletra: Miquel Martí i Pol i Lluís Llach)

passen els núvols per la Sentiu
talment com antics vaixells per un mar
blau de solituds i esperances

passen els núvols
i de les fumeres dels teulats de Porrera
s´enfilen amunt àncores blanques
que intenten retenir-los inútilment

roden món
greus i misteriosos
van cap a Sarajevomathaussen
Groznimathaussen
Kigalimathaussen
Riomathaussen
casamathaussen...

passen els núvols talment com antics vaixells
i miren les dones i els homes
barquetes sense timó ni orsa.
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Onades

M'agradaria tant
poder mirar el teu cos
esquinçant, nu i lluent
les aigües del bassal...

M'agradaria tant
acaronar els teus cabells
i eixogar aquesta pell
amb els meus llavis tant secs.

Que envejo cada esquitx
que tu hagis argentat.
Gelós estic del sol
si és que ell t'ha enlluernat.

Que primaveres són
les onades que tu fas,
i jo l'arbre assedegat
que a la riba està esperant.

Són onades,
secrets d'amor que ara et pertanyen.

Català

Onades

ONADES
=========
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició:1974
Discografia: I si canto trist (1974), Rar (1994)

Català

La          Re
M’agradaria tant
  La               Sol
poder mirar el teu cos
   Sim             Fa#
esquinçat, nu i lluent,
    Sim           Mi
les aigües del bassal...

  La         Fa#m
M’agradaria tant
      Mi            Fa#m
acaronar els teus cabells
       Mi          La
i eixugar aquesta pell
          Re     La      Si
amb els meus llavis tan secs...

Que envejo cada esquitx
que tu hagis platejat.
Gelós estic del sol
si és que ell t’ha enlluernat.

Que primaveres són
les onades que tu fas,
i jo, l’arbre assedegat
que a la vora està esperant.

La    Sol       Fa#
Son onades, secrets
                      Sim
D’amor que ara et pertanyen
    Mi    La
enllà les albes

*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Adaptació: Xavier M. Basada en la versió de Rar.
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us comercial sense permís dels
autors. Només per us privat.

País petit

El meu país és tan petit
que quan el sol se'n va a dormir
mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Diuen les velles sàvies
que és per això que torna.
Potser sí que exageren,
tan se val! és així com m'agrada a mi
I no en sabria dir res més.
Canto i sempre em sabré
malalt d'amor pel meu país.

El meu país és tan petit
que des de dalt d'un campanar
sempre es pot veure el campanar veí.
Diuen que els pobles tenen por,
tenen por de sentir-se sols,
tenen por de ser massa grans,
tan se val! és així com m'agrada a mi
I no en sabria dir res més.
Canto i sempre em sabré
malalt d'amor pel meu país.

El meu país és tan petit
que sempre cap dintre del cor
si és que la vida et porta lluny d'aquí
i ens fem contrabandistes,
mentre no descobreixin
detectors pel secrets del cor.
I és així, és així com m'agrada a mi
I no en sabria dir res més.
Canto i sempre em sabré
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malalt d'amor pel meu país.

Palestina

El teu nom una rosa, el teu nom Palestina.
El teu nom un bell estel a l'Orient.
El teu nom esperança, el teu nom una espina,
el teu nom mirall precís que ens reflecteix.

Més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna
et cantem el pervindre, el teu nom el coratge,
el teu nom Palestina.

Dels teus camps de pell bruna t'arrabassen els arbres
com si així et desarrelessin el demà.
Els teus fills els soterren quan encara somriuen
esperant que així el teu ventre es torni un erm.

Neixeran oliveres de destí mil·lenari
perquè els ocells hi cantin el teu nom que és coratge,
el teu nom Palestina.

Quan et nafren els braços, l'odi esdevé feixisme
colpejats pels qui escarneixen llur passat.
Seran les teves ales, d'un vol que veuràs lliure
si s'allunya la venjança del teu cor.

Més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna
et cantem l'esperança, el teu nom és pervindre,
el teu nom Palestina.
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Penyora

Tot era a punt per poder oblidar-se
quan de puntetes passés el temps
mentre vestíem prudents
els adéus d´un matí...

Cap déu no feia preveure res, res,
que anés enllà d´un moment bonic,
però el mag que inventa el destí
va creuar els camins.

I ara anem de costat
fins el mai, fins el mai,
obrint ales als déus
com el vent, com el vent que m´empeny...

No t´esperava ni era el temps
pels sentiments que enxarxen els cors,
jo anava cap un ponent
on els déus m´hi fan lloc.

Avui ets mar on el meu llagut
omple la vela només amb tu,
alè que no eres amb mi, ni previst,
ni volgut...

Anem junts, poc a poc
més que mai, més que mai
i ens sabem pel demà
sempre a prop, sempre a prop.

Anem... encara tinc en algun cel
velles joguines d´altres temps,
ombres de lluna i foc d´estels,
anem, junts...

Anem... si el cos em dóna encara un gest
serà per tu i teu només,
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per tornar a aprendre l´art d´un bes,
anem... junts... anem.

Per un troç del teu cos

Per un amor tan tendre
que et donaria jo
que em deixaria prendre
per un troç del teu cos.

Per els teus ulls tan negres
jo apagaria el sol
que no més les estrelles
foren el teu cresol.

Com el pagés que es lleva
per a fer el seu camp d´or
jo et faria meua
jo et llauria el cos.

Jo et faria una drecera
caminant sense por
jo et trauria les pedres
i el vent del nord la pols.

Català

Per un troç del teu cos

Per un amor tan tendre
que et donaria jo
que em deixaria prendre
per un troç del teu cos.

Per els teus ulls tan negres
jo apagaria el sol
que només les estrelles
foren el teu cressol.

Com el llaurador que es lleva
per a fer el seu camp d´or
jo et faria meua
jo et llauraria el cos.

Jo et faria una drecera
caminant sense por
jo et trauria les pedres
i el vent del nord la pols.
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Per un tros del teu cos

Per un amor tan tendre
que donaria jo
que em deixaria prendre
per un tros del teu cos.

Com el pagés que es lleva
per fer el seu camp d'or
jo et faria meva
et llauraria el cor.

Pels teus ulls tan negres
jo apagaria el sol
que només les estrelles
fossin el teu bressol.

Junts fariem la drecera
caminant sense por
jo et treuria les pedres
i el vent del Nord la pols.

_______________________________________________________

[Re]Per un amor tan tendre
que donaria jo
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[Sol]que em deixa[La]ria [Re]prendre
[Sol]per un tros [La]del teu [Re]cos.

Com el pagés ...

[Sol][La][Re]
a aa a....

Permis per estimar-te

En aqueest temps de presa i d´entrar sense picar abans d´arribar quan ningú ens espera
de sentir-nos maltratats.
I d´auella amnera qeu ningu enten que ni ningu sap i sabem qeu no es molt usual que pot
semblar qeu està anticuatperò jo et vull demanr"Permis per estimar-te , per estar el teu
costat,sentir que ja te tenc que estic enamorat, permsi per abraçar-te, per tornar-te a
besar, per estimarte avui i fer-ho més demà,permis per estiamr-te.."

A n´aquells temps de boira i de no sabre ahon anar tu mas portat el neix i el dia t´has
posat alas i em volat, si tu estas lluny no pasis pena que d´altra no haurà al meu costat, es
que mo veus que el cor em crema quan et sent anomenar i per això et vull
demanar"Permsi per estimar-te, per estar el teu costat, sentir que ja te tenc que estic
enamorat, permís per abraçarte per tornar-te a besar per estimarte avui i fer-ho més
demà, permis per entregar-me el fosn del teu mirar que res ens faci por si estam
enamorats, permsi per estimarte".

I com passa els contes que res de tot es veritat qeu no hi princeps ni princese esperant
ser rescatats i d´aquesta manera que ja més d´un li haurà pasat i sabem que aixó es
massa usual quan tot s´acaba i et fa mal ara et vull demanr "Permis  per oblidar-te  per no
estar el teu costat sentir que no te tenc  i estic enamorat, permis per no abraçarte ni
tornarte a besar per oblidarte avui i fer-ho més demà, permis per  no entregar-me el fons
del teu mirar que res ens faci por si no ets el meu costat, permis  per  oblidar-te..".
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Pilar

(Lletra: Miquel Martí i Pol i Lluís Llach)

Au, anem cap a casa, Pilar, que es fa tard i demà caldrà alçar-se.

Tens raó, Pilar,
aquí els nostres peus es fan vells
trepitjant esbarzers, cagallons de cabra i pissarra.
Aquí, Pilar, no ens calen bones sabates.
Anem... anem... Pilar... es fa tard... i els masos ens cauen.

Però a fora, Pilar, hi ha tanta merda, merda, merda.
La merda dels banquers que caguen misèria pels pobres de merda.
La merda dels polítics amb horitzons de merda.
La merda dels nous intel·lectuals amb cervells de micròfon
que des de poltrones llepaires ens manen idees de merda.

Anem, Pilar... es fa tard... i els masos ens cauen.
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Porrera

(Lletra: Miquel Martí i Pol i Lluís Llach)

Estimo aquesta terra
com una amant fidel i ardent,
aquesta terra meva
que cada jorn m´encén i em pren,
pell a pell ens compartim,
cos a cos ens aprenem
i el desig ens manté vius els somnis.

Aquesta terra adusta,

Català

mirada bruna i llavis plens,
la sento en el meu ventre
com si dins meu hi fes arrels,
tornaveu de solituds,
pas a pas la reconec
i en l´amor la sento altiva i tendra.

La meva terra em porta
camins enllà de mi mateix,
reposo quan la miro,
quan en sóc lluny tot m´entristeix,
solc a solc la sento endins,
pel desig se´m fa present
que el meu cor sense ella no batega.

El Molló ens du la vida,
la Teixeta l´amor
i les Marrades l´oblit del Nord;

la Sentiu crida a un somni
amarat de claror,
però les Marrades l´oblit, l´oblit del Nord.

Marxaré d´aquí
quan m´ompli el cor un matí frondós i clar,
deixaré aquest lloc,
hi ha tanta vida que espera món enllà,
pels sentits encara vius
l´horitzó serà un reclam
on trobar la força per alçar-me,
no podrà l´enyor
vinclar l´anhel que m´empeny i em fa vibrar,
oblidar el retorn
serà un espai de silenci i llibertat,
no hi haurà gest ni desig
ni un camí ni cap afany
prou intens per fer-me tornar enrera.

El Molló ens du la vida,
la Teixeta l´amor
i les Marrades l´oblit, l´oblit del Nord.

Quan l´onada em durà

QUAN L’ONADA EM DURÀ A LA PLATJA DELS MORTS
===========================================
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició: 1978
Discografia: El meu amic el mar (1978)

Lam                Mi7                  Lam
Quan l’onada em durà / a la platja dels morts
               Mi7                     Lam  Rem
serà l’hora potser, / de fer l’últim repàs
               Do      Sib                   La7   Rem
al grapat de records / que els sentits han robat
                  Do       Sib              Lam
a cada un dels instants / que ha durat el camí.
                  Solm                   Lam
Quan l’onada em durà / a la platja dels morts

Diré adéu a la plana / que em va veure infant
i a aquell alt campanar / del meu poble, polsós,
enfilat cap al cel, / vigilant, sempre atent,
tramuntana del nord / o tempesta de l’est.

Diré adéu als amors / que m’han acompanyat,
tant se val si han sigut / ombra, llum, plany o goig,
que tots m’han ensenyat / l’art antic d’estimar.
Si tingués força al cos / tornaria a besar-los.

Diré adéu als companys / que són el meu país,
ciutadans d’un vaixell / amb anhels per ormeig,
i, amb l’adéu, el desig / d’un viatge feliç
amb l’enveja d’aquell / que no els podrà seguir.
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Quan l´onada em durà a la platja dels morts

Quan l´onada em durà
a la platja dels morts
serà l´hora potser
de fer l´últim repàs
al grapat de records
que els sentits han robat
a cada un dels instants
que ha durat el camí.

Diré adéu a la plana
que em va veure infant
i aquell alt campanar
del meu poble polsós
enfilat cap el cel
vigilant sempre atent
tramuntana del nord
o tempesta de l´est.

Diré adéu als amors
que m´han acompanyat
tant se val si han sigut
ombra, llum, plany o goig
que tots m´han ensenyat
l´art antic d´estimar.
Si tingués força al cos
tornaria a besa´ls.

Diré adéu als companys
que són el meu país,
ciutadans d´un vaixell
amb anhels per ormeig
i amb l´adéu el desig
d´un viatge feliç
amb l´enveja d´aquell
que no els podrà seguir.
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Que feliç era mare

Quan estava tot sol amb la mare,
l'hivern a la vora del foc
d'una antiga casa catalana,
en un poble petit i polsós,
que feliç era, mare,
que feliç era jo.

I sentia bramar la tempesta,
i els pagesos fugir esverats,
botzinant perquè la tramuntana
els espolsa la closa i el blat,
que feliç era, mare,
que feliç era jo.

Quan a casa faltava una cosa,
posant-me bufanda i abric,
me n'anava corrents a buscar-la
i tornava content i arraulit,
que feliç era, mare,
que feliç era jo.

Quan estava tot sol a la cambra
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i sentia els arbres cruixir
i la gent que passava esverada,
m'agafava fort al coixí,
que feliç era, mare,
que feliç era jo.

I els ocells dormien a les branques
i ja es veia el cel clarejant,
m'amagava darrera d'un arbre
i ho mirava tot, somniant,
que feliç era, mare,
que feliç era jo.

Que tinguem sort

[Do]
Si em dius a[rem]déu,
vull que el [mim]dia sigui net i [Fa]clar,
[Do]que cap o[rem]cell
trenqui [mim]l'harmonia del seu [Fa]cant.
[Do]
Que tinguis [rem]sort
i que [Fa]trobis el que t'ha man[Sol]cat
en [Do]mi.

Si em dius "et vull",
que el sol faci el dia molt més llarg,
i així, robar
temps al temps d'un rellotge aturat.

Que tinguem sort,
que trobem tot el que ens va mancar
ahir.

[Do]
I així [Fa]pren, així [Sol]pren, [Do]tot el fruit que et pugui do[lam]nar
el ca[rem]mí que, a poc a poc, es[sol]crius per a de[Do]mà.
Que [Fa]demà, qe de[Sol]mà [Do]mancarà el fruit [Sol]de cada [lam]pas;
per ai[rem]xò, malgrat la boira, [Sol]cal cami[Do]nar.

Si vens amb mi
no demanis un camí planer
ni estels d'argent,
ni un demà ple de promeses, sols
un poc de sort,
i que la vida ens doni un camí
ben llarg.
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Que tinguem sort

[Do]
Si em dius a[sol]déu,
vull que el [Lam]dia sigui net i [Fa]clar,
[Do]que cap o[sol]cell
trenqui [Lam]l´harmonia del seu [Fa]cant.
[Do]
Que tinguis [lam]sort
i que [Fa]trobis el que t´ha man[Sol]cat
en [Do]mi.

Si em dius "et vull",
que el sol faci el dia molt més llarg,
i així, robar
temps al temps d´un rellotge aturat.

Que tinguem sort,
que trobem tot el que ens va mancar
ahir.

[Do]
I així [Fa]pren, així [Sol]pren, [Do]tot el fruit que et[Mim ] pugui do[lam]nar
el ca[Fa]mí que, a poc a poc, es[sol]crius per a de[Do]mà.
Que [Fa]demà, qe de[Sol]mà [Do]mancarà el fruit [Mim]de cada [lam]pas;
per ai[Fa]xò, malgrat la boira, [Sol]cal cami[Do]nar.
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Si vens amb mi
no demanis un camí planer
ni estels d´argent,
ni un demà ple de promeses, sols
un poc de sort,
i que la vida ens doni un camí
ben llarg.

Que tinguem sort

Si em dius a[rem]déu,
vull que el [mim]dia sigui net i [Fa]clar,
[Do]que cap o[rem]cell
trenqui [mim]l´harmonia del seu [Fa]cant.
[Do]
Que tinguis [rem]sort
i que [Fa]trobis el que t´ha man[Sol]cat
en [Do]mi.

Si em dius "et vull",
que el sol faci el dia molt més llarg,
i així, robar
temps al temps d´un rellotge aturat.

Que tinguem sort,
que trobem tot el que ens va mancar
ahir.

[Do]
I així [Fa]pren, així [Sol]pren, [Do]tot el fruit que et pugui do[lam]nar
el ca[rem]mí que, a poc a poc, es[sol]crius per a de[Do]mà.
Que [Fa]demà, qe de[Sol]mà [Do]mancarà el fruit [Sol]de cada [lam]pas;
per ai[rem]xò, malgrat la boira, [Sol]cal cami[Do]nar.

Si vens amb mi
no demanis un camí planer
ni estels d´argent,
ni un demà ple de promeses, sols
un poc de sort,
i que la vida ens doni un camí
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que tinguem sort

F#              G#
Si em dius adéu,
                A#                  B
vull que el dia sigui net i clar,
F#          G#
que cap ocell
          A#                          B
trenqui l´harmonia del seu cant.

 F#             G#
Que tinguis sort
                 A#                    C#
i que trobis el que t´ha mancat
   F#
en mi.

Si em dius "et vull",
que el sol faci el dia molt més llarg,
i així, robar
temps al temps d´un rellotge aturat.

Que tinguem sort,
que trobem tot el que ens va mancar
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ahir.

F#     B             C#     F#                                    D#
I així pren, així pren, tot el fruit que et pugui donar
     G#                                 C#                 F#
el camí que, a poc a poc, escrius per a demà.
        B             C#       F#                       C#       D#
Que demà, que demà, mancarà el fruit de cada pas;
        G#                             C#        F#
per això, malgrat la boira, cal caminar.

Si véns amb mi,
no demanis un camí planer,
ni estels d´argent,
ni un demà ple de promeses, sols
un poc de sort,
i que la vida ens doni un camí
ben llarg.

Res no s´ha acabat

No ploris més, noieta, noieta,
i aixeca el teu cap, noieta.
No ploris més ni pensis
que ha mort el teu company.
Que no s´endugui el vent
la força que del seu cos ha quedat.
Fes del seu gest el teu gest.
Res no ha acabat.

Gira el ulls, gira els ulls al voltant,
no et quedis aturada.
Lluita amb fe, lluita amb fe pel company
que va morir a l´albada.

No tindrà creus, noieta, noieta,
ni flors als seus peus, noieta,
ni damunt blanca pedra
el seu nom hi haurà escrit.
I per això ara et dic:
no ploris, que amb el plor
arriba l´oblit.
Cull la seva eina si pots.
Posa-hi delit.

Gira el ulls, gira el ulls al voltant...
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Respon-me

Amic, que tants de cops em parles
aquí assegut,
ulls abatuts,
mai no has sabut
dir-ne el just
del nostre absurd.

I avui que tinc el cos ple d'ànsia
la meva sang,
les meves mans,
els meus afanys,
tots aquests anys
estan cridant.

Qui va vèncer?
Qui dels ferros forjats per les bombes va fer un poble nou?

Qui va vèncer?
Qui damunt de tants cossos aixafats
va aixecar aquella casa per a tothom?

Qui va vencer?
Qui del llit se n'aixeca amb el dret
d'anar pel carrer sense tenir por?
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Pots dir-m'ho tu?
Pots dir-m'ho tu?
Saps que ningú.
Tots som vençuts;
tots hem perdut.

I amic, maleiràs amb força
aquesta nit
de qui som fills,
aquests destí,
el nostre ahir,
que ens ha traït.

Però, amic, més que buscar respostes
cal adreçar
el foc, la llar,
hem de guanyar
tots aquests anys
que estan cridant.

Qui va vencer...

Roda

Gira la roda del temps
per la força del vent de les ànimes soles.

Gira, mentre seguirem
demanant a un estel la mateixa resposta.

Com si no coneguéssim els senyals
que ens diuen la mida tan curta
superba i absurda d'aquesta existència.

Gira, però a Roda de Ter
hi tinc un amor secret
que porta el nom del meu àngel.

Gira la roda del temps,
i en el fràgil vaivé que la vida comporta

dubtes de si encara vas
o si ja només vens en el ball de les ones.

Com si no fossin clars tots aquests fars
que escriuen la mida tan curta
que ni és una excusa per al nostre viatge.

Gira, però a Roda de Ter
hi tinc un amor secret
que porta el nom del meu àngel.

Gira la roda del temps
i s'acosta silent el moment de les ombres,
sabent la dansa dels morts
farem l'últim esforç per el darrer aprenentatge.

I si no fos absurd el més enllà
seuriem rera la finestra,
mirant el capvespre amb les mans llaçades.

Gira, però a Roda de Ter
hi tinc un amor secret
que porta el nom d'un bon àngel.

Gira la roda del temps
per la força del vent de les ànimes soles.

Gira mentre seguirem
demanant a un estel la mateixa resposta.

I si no fos absurd el més enllà
seuriem rera la finestra,
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mirant el capvespre amb les mans llaçades
per dir-nos l'últim adéu
pel que no hi hagué mai temps
mentre deixàvem l'escola.

Gira, però a Roda de Ter
tenim un amor secret
que porta el nom del meu àngel...

Roses blanques

(Lletra: Miquel Martí i Pol)

Com un gran ram de roses blanques
el teu record que m´acompanya,
de tanta llum et sóc deutor
que em sobra espai i em sobra tarda,
tot se m´emplena amb el teu nom
que repeteixo, Laura.

Ombra de mar la veu que et crida
i el vent de somnis la mirada,
penso el silenci empresonat
en els acords d´una guitarra
i tot s´emplena del teu nom
que repeteixo, Laura.

Tanta esperança compartida
fa més possible l´esperança,
rossola el temps pel tornaveu
harmoniós de les paraules
tal com rossola pel teu nom
que repeteixo, Laura.

Tots els camins per acollir-te,
tots els ressons per enyorar-te
i el teu somriure fet cançó
molt més enllà de la recança
per gronxolar-me amb el teu nom
que repeteixo, Laura.

Et sé molt lluny però em convides
amb els ulls clars a recordar-te
i ara amb un gest desmesurat
faig del teu gest el meu miratge
per perdre´m sempre en el teu nom
que repeteixo, Laura.
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Se'n va content

L'home envellit s'enfila al tren,
i quan s'aturen els seus peus,
deixa endarrera aquella pols
i tot allò que era tan seu,
i el xiular llarg i trist
d'un tren de fum i soroll
li fa girar el seu cap gris,
però ell no es mou ja del seu lloc
i amb els seus ulls molls ell va avançant
cap a una altra terra, una altra llar,
i, encara que amb el cor roent,
ell se'n va content.

No mira endarrera, no vol plorar,
ell vol anar endavant cap a un cel clar
i, encara que amb el cor roent,
ell se'n va content.

I, a poc a poc, s'allunyarà
d'aquells amics, d'aquells companys,
de tanta gent que no veurà
en pocs que són massa anys,
i perquè té jove el cor
tot ho daria a aquesta terra,
tot el seu cos, tot l'amor,
tota la força seva.
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No mira endarrera, no vol plorar,
ell vol anar endavant cap a un cel clar
i, encara que amb el cor roent,
ell se'n va content.

Shenandoah

(Lletra: Guillem-Jordi Graells)

Shenandoah, el temps passa i em sento sol.
Shenandoah, no voldria allunyar-me d´aquí,
però he d´anar cap a terres d´un bell país
perquè sóc reu d´un demà
que algun dia em pot salvar.

Shenandoah, el temps passa i em sento tan sol.
Shenandoah, no voldria allunyar-me de prop teu,
però he d´anar-me´n i que l´enyor em venci per fí,
perquè sóc fidel a un bes
que algun dia podré trobar.

Shenandoah, el temps passa tan lent, oh.
Shenandoah, ves, ves, no t´aturis en el teu curs.
He d´anar-me´n, cada cop més lluny del teu costat
perquè el meu cor m´ha traït
i se n´ha anat mar enllà.

Shenandoah, et dic adéu i per sempre més.
Shenandoah, no lamentis el que et sigui absent.
La distància serà només en el meu record,
perquè amb tu queda el passat
que no vull trobar mai més.
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Si arribeu

Si arribeu en la vida més lluny d'on pugui arribar,
moriré molt gelós del que m'haureu avançat.
I no em sabré resignar a no ser el millor vianant,
l'atleta més fornit, ni el més frondós amant.

I no em vulgueu consolar, només digueu-me, si de cas,
tot allò que haureu vist, i jo no podré mirar:
la fondària dels rius que els meus peus no mullaran,
la fragància del cos que no sabré estimar.

L'immensitat d'un cel en el que mai no he volat,
les espurnes d'un foc que no m'hauran cremat,
les barques que a la mar no sabré amarinar.
No, no em doneu consol, no em podré consolar.

I perquè sé que vosaltres anireu més lluny que jo,
estic gelós i content, molt gelós i content
de la sort que heu tingut, de la sort que tindreu.
Que tanmateix sé que mai no he estat fornit atleta,
ni tan sols digne amant, només un vianant.
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Si un adéu d´amor fos encara amor

Oh, si un adéu d´amor fos només el gest
del dolor compartit
per no haver sabut volar junts més alt.
Oh, si un adéu d´amor fos encara amor.

Oh, si un adéu d´amor fos pols d´un camí
sense espai pels retrets,
sols un pas més pel bell do de seguir en l´intent,
en l´antic intent d´estimar i somiar
de sempre, per sempre i sempre lliurament.
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Oh, que no acabi mai el teu pas per mi
ni aquest joc dels sentits
que ara ens fan senyals d´un amor tan dens,
rar entramat de por i desig d´enllà...

Oh, si un adéu d´amor fos encara amor,
per sempre, de sempre i sempre lliurament.

Silenci

Si m'heu de fer callar
que sigui ara,
ara que puc dir no,
i res no teniu per a comprar-me.

Que no vull esperar.
Que sigui ara!
Ara que puc sentir
el pes de tanta basarda.

Que no em sap cap greu
dur la boca tancada,
sou vosaltres qui heu fet
del silenci paraules.

Que no vull esperar,
que el temps rovelli l'arma,
que no vull que la por
tingui més temps per a guanyar-me.

Si m'heu de fer callar
que sigui ara,
ara que tinc les mans
per a canviar de guitarra.

-------------------------------------------------

[Sol]
Si m'heu de fer callar
que sigui [Fa]ara,
que sigui [Sol]ara,
ara que puc dir no,
i res no te[Fa]niu
per a com[Sol]prar-me.

Que no vull espe[Fa]rar.
Que sigui [Do]ara!
Que sigui [Sol]ara!
Ara que puc sen[Fa]tir
el pes de [Do]tanta ba[Sol]sarda.

Que no em sap cap greu
dur la [Re]boca tan[Sol]cada,
sou vosaltres qui heu [Re]fet
del si[Do]lenci pa[Sol]raules.

Que no vull esperar,
que el temps ro[Fa]velli [Sol]l'arma,
que no vull que la por
tingui més [Fa]temps per a guan[Sol]yar-me.

Si m'heu de fer ca[Fa]llar
que sigui [Do]ara,
que sigui [Sol]ara,
ara que tinc les [Fa]mans
per a canvi[Do]ar de gui[Sol]tarra.

i no em sap cap greu...
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Sol

Sé pels antics oracles
que ets com un escull jove i valent
i que en els teus cabells d'algues
i curculles
jo aprendré els camins tan difícils
del vent.

Que el teu pit contra la mar,
que els teus ulls contra la llum
són només el senyal de la teva
primavera
i que encara no tens por del teu
orgull.

Jo, adorador de les branques
d'olivera
captiu dels raigs del sol,
amb una magrana d'estels com únic
present, vinc a tu
i despullo el meu pit per
encadenar-lo al teu.

Astre d'amor,
mestre de la llum,
llavi rogent d'alba en toc,
per qui amb afany visc i sóc.

I és que tant, tant val la vida
que el cor meu, teu, no sap viure
tot veient que tant, tant curta
la seva mida és.

I és així, sí, dol i fira,
però no tens, tinc, millor amiga
que aquest fil fi que embasta
un espai i un temps tan breu.

Omplo el got de vi amb la llum
d'un sol neixent
per tants amics que vindran
a enjoiar el nostre present.
Bec pel seu destí, que els hi sigui
generós,
perquè floreixin en ells somnis
que tu i jo avui sembrem.

I és que tant, tant val la vida
que el cor teu, meu, no sap viure
tot veient que tant, tant curta
la seva mida és.

Si és un joc, goig i aventura,
si és un plany, guany per a la lluita
i un alè ple que ens empeny fins
al darrer anhel.

Omplo el got de vi amb la llum
d'un sol ponent
per tants amics ara absents que
van senyalant el camí.
Bec pel seu ahir, pel coratge
del seu gest.
Que el riure net dels infants
faci el seu repòs ben feliç!
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Som tu i jo

Et buscava en el vent,
assegut a la platja,
i quan no t´esperava
has passat dolçament.

I el teu cos tan bonic
retallat en l´onada,
fibra nua que avança,
m´ha sobtat molt endins.

En el màgic color dels teus ulls,
hi he posat el desig dels meus ulls
i com una petjada,
quan minvava la llum,
va quedar una cançó.

Si la vida és cançó,
l´amor deu ésser el ritme,
la revolta, harmonia,
i la veu som tu i jo.

Si la veu som tu i jo,
l´amor deu ésser el ritme,
la revolta, l´harmonia,
i la vida cançó.
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Som tu i jo

SOM TU I JO
===========
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició: 1982
Discografia: I amb el somriure, la revolta 1982, Nu 1997
Adaptació basada en la versió del Nu.

Sib6: XX3333

Fa                Do    Sib Fa Sib6
Et buscava en el vent, (en el vent)
Do                Fa   Fam
assegut a la platja,
                Do7
i quan no t’esperava
                Fam    Mib7 Sol7 Do
has passat dolçament. (dol..ça..ment)

I el teu cos tan bonic (tant bonic)
retallat en l’onada,
fibra nua que avança,
m’ha sobtat molt endins. (tant bonic)

Do            Do7            Fa
En el màgic color dels teus ulls,
                 Fa7             Sib   Solm
hi he posat el desig dels meus ulls
              La
i com una petjada,
Re7              Solm
quan minvava la llum,
      Simb       Fa   Do7
va quedar una cançó.

....................................

Si la vida és cançó, (es cançó)
l’amor deu ésser el ritme,
la revolta, harmonia,
i la veu som tu i jo. (som tu i jo)

Si la veu som tu i jo, (som tu i jo)
l’amor deu ésser el ritme,
la revolta, harmonia
i la vida cançó.
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Somni

Quan el sol trenca l´alba,
reprenc altra vegada
camins plens de petjades.

Comença el somni.

L´infant no s´agenolla,
l´home s´ajup i plora,
la ràdio encara sona.

Comença el somni.

La sirena no calla,
algú demana calma,
la sang esquitxa l´aire.

Comença el somni.

El sol se´n va a la posta
i els meus ulls ja s´adormen
cansats de tantes hores.

S´acaba el somni...
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Somniem

Somnieu.
És clar que sí, somniem constantment, sempre.
Espereu massa.
És clar que sí, hem après a esperar i ho esperem tot.
Voleu massa.
És clar que sí, volem massa, més, tot, àvidament.
Teniu massa pressa.
Sí, es clar que sí, caminar, arribar, recomençar, tenim pressa, molta pressa.

Somnieu.
Sí, inevitablement, el somni d'avui com possibilitat del demà.
Espereu massa.
És clar que sí, i no ens fa vergonya ésser esclaus de l'esperança.
Voleu massa.
És clar que sí, és el nostre dret rabiós, i encara més el nostre deure.
Exigiu.
És clar que sí, apassionadament o amb tristesa.

i tanmateix,
i tanmateix, millor així,
millor un poble que es mou,
encara que, a vegades, precipitat,
encara que, a vegades, massa prudent,
encara que, a vegades, brut, baix, rastrer,
millor així, amb tota la seva condició humana, estranya i senzilla,
millor així, que no un ramat de xais sotmès al càlcul dels ordinadors d'interessos,
per això, que ningú no s'avergonyeixi de dir, que ningú no s'avergonyeixi de cridar:
somniem, sí constantment, somniem sense límits en els somnis,
somniem fins l'inimaginable.
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Somniem sempre,
i ho esperem tot, hem après l'art d'esperar, aquest art d'esperar
en nits interminables d'impotència; sabem esperar i ho esperem tot, tot,
i ho volem tot, volem l'impossible per a arribar al possible,
volem el possible per a arribar a l'impossible;
millor així, tots ho sabeu
encara que, a vegades, precipitats,
encara que, a vegades, brut, baix, rastrers,
millor així, amb tota la seva condició humana, estranya i senzilla,
millor així, que no un ramat de xais sotmès al càlcul dels ordinadors d'interessos,
per això si mai ens gosen dir.

Somnieu.
És clar que sí, constantment, somniem sempre.
Si ens dieu: Espereu massa.
És clar que sí, hem après d'esperar i ho esperem tot.
Si ens dieu: Voleu massa.
És clar que sí, volem massa, més, tot.
Si ens dieu: Teniu massa pressa.
És clar que sí, caminar, arribar, recomençar, sí, tenim pressa.

Tanta llum de mar (Àrab)

Tanta llum, tanta llum de mar arreu,
com un cos de vent que fuig del temps,
el vol d´un sol ocell, sorprenent i clar,
l´arena d´or dels anys fa fimbrar i dansar.
Tant de blau encès, tanta claror,
amb un batec llunyà
la sang reclama amor.

Un camí de mirades i de sol
diu com és secret el nostre goig,
com amb els dits i els ulls, sense cap temor,
podem omplir l´espai amb un nou retorn;
passaran esclats i ens mantindrem
fidels a tant d´esforç,
joiosament fidels.

Més enllà de l´encís de l´horitzó,
com un somni bell i poderós
que posa accents de llum en allò que creu,
la veu ressona i creix en les altres veus;
per un pont de mar llancem el cant
i l´horitzó serà
la veu que hem esperat.

Pel mirall d´un futur que somniem
sinuós i bell de claredats,
el gest emplena el buit que ha deixat l´oblit
i a poc a poc reprèn el seu ritme viu.
Estendrem les mans damunt el mar
de cara a aquell futur
que en somnis hem forjat.
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Tata

El teu cabell és un niu blanc on s´encalma el temps
i en cada rull hi dorm el gest d´un ahir viscut,
només els ulls més tendres, els més nets,
sabran mirar el teu secret.

El segle i tu éreu infants al carrer del Mar,
ell va jurar-te, enamorat, morir amb el teu temps,
tu a canvi li faries un món millor...
agulla, fil, i el teu cor,
agulla, fil, i

el teu cor,
la casa a prop del mar oberta al sol
i a l´ombra del record
vas brodant un destí millor
la casa a prop del mar oberta al sol.
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T´has vestit sempre amb la bondat
pel fred dels humans
el temps ha dibuixat joiells a la teva pell
i si és diumenge mudes els teus ulls
amb el record de l´amat...

El segle i tu sereu demà al carrer del Mar
et veurà hermosa amb els teus anys, sempre enamorat
sabent que has fet el món tant més bonic...
agulla, fil, i el teu cor
agulla, fil, i

el teu cor,
aquest rellotge antic de suau batec
que mesura la tendresa
i diu l´hora de l´amor més dolç.
Aquest rellotge antic de suau batec.

El teu cor
la casa...

Temps i temps

Temps i temps passat, camí desolat
que ens acompanyes,
negra i llarga nit
amb l'eco d'un crit a les muntanyes.

He de viure aquí, lligat al camí
de la meva terra,
amb la seva sort,
la seva dissort,
fins fer-me desferra.

Temps i temps deixant
de ser aquell infant
que amb tu jugava
fins que els meus sentits
van dir-me, amb neguits,
que t'estimava.

I ara amb tu al costat,
amor de veritat,
companya dels dies,
oblidant records,
segueixo l'esforç
i espero alegries.

Temps i temps, patint,
vivint i morint, plens de preguntes,
amb la cara al vent,
la sang nova ardent
i les mans juntes.

I no em sap pas greu,
així, vora teu,
cremar tanta vida,
si és que amb aquest foc
alcem altre cop
la terra adormida.
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Temps i temps

TEMPS I TEMPS
===========
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició:1969
Discografia: Movieplay SBP- 10136 (1969), Ara i aquí (1970), Poetes (2004)

La               Si7           Mi
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Temps i temps passat, camí desolat
            La   Mi
que ens acompanyes,
La             Si7
negra i llarga nit
                 Mi           La
amb l´eco d´un crit a les muntanyes.

Fam#          Si7
He de viure aquí, lligat al camí
           Mi
de la meva terra,
Re            La
amb la seva sort,
  Re        La
la seva dissort,
     Si7       Mi    Mi7
fins fer-me desferra.

Temps i temps deixant
de ser aquell infant
que amb tu jugava
fins que els meus sentits
van dir-me, amb neguits,
que t´estimava.

I ara amb tu al costat,
amor de veritat,
companya dels dies,
oblidant records,
segueixo l´esforç
i espero alegries.

Temps i temps patint,
vivint i morint, plens de preguntes,
amb la cara al vent,
la sang nova ardent
i les mans juntes.

I no em sap pas greu,
així, vora teu,
cremar tanta vida,
si és que amb aquest foc
alcem altre cop
la terra dormida.

*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Adaptació: Xavier M
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us comercial sense permís dels
autors. Només per us privat.

Tendresa

(a Josep LLach i Dolors Puy)

Aquest camí que deixo enrera és llarg
però em vull lleuger del seu bagatge,
que res no em valen tants d´atzars,
ni els vells camins, ni el blau del mar,
si dintre seu no sento com batega, hi batega,
el fràgil art de la tendresa...

Del teu amor ho espero tot i tant
que en faig un cant pel meu capvespre,
estimo l´ànsia dels teus ulls,
l´impúdic arc del teu cos nu,
però amor t´estimo encara més i sempre, més i sempre,
sabent-te esclau de la tendresa...

Del dolç batec de la tendresa
que espera...
la tendresa
que exalta...
la tendresa
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que ens cura quan fa por la solitud.

El món que visc sovint no el sento meu
i sé els perquès d´una revolta,
misèria i guerra, fam i mort,
feixisme i odi, ràbia i por,
rebutjo un món que plora aquestes penes, tanta pena,
però tot d´un cop... ve... la tendresa.

Ah, si no fos per la tendresa
que espera...
la tendresa
que exalta...
la tendresa
que estima quan fa por la solitud.

Terra

Terra avall,
heus aquí finalment el meu lloc
on viuré la mort,
per molt que el pensament
aixequi el vol:
és terra avall la darrera estació,
m'agradi o no.

Terra avall
ben mirat un bon jaç per al repòs,
el més llarg de tots.
Caldrà endreçar-lo bé i a poc a poc,
guarnir-lo amb gust i fer-ne
un bell racó, bonic i dolç.

Així doncs ho proclamo
als quatre vents:
terra avall tinc la casa del meu demà.

Res de fums,
que m'embruten el cel i les flors
de l'ultim recer.
Que és fum d'anhel cremat
al treballador
i terra avall d'esquerres tindré
el cor, la pols, la tos.

Si apareix algun cínic de professió
predicant: "que ecològic que és
el neutró",
de terra avall sorgiran els meus dits
com estenalles d'un pop venjatiu
per engolir-lo a la panxa del bou,
on sí que hi neva, on sí que hi plou,
on les calderes esclaten al foc.

És l'infern per als voltors,
atiem-hi un gran foc!

Militars:
prohibit que poseu els esclops
sobre el meu redòs.
Que basca em fan les raons
que us fan com sou
i quan parleu de pau als ulls
us veig dos clots de por.

Si apareix un cranc cínic de professió
tot lloant les virils formes del canó,
de terra avall pujaran els meus crits
com coloms blancs segrestant l'armament
per engolir-lo a la panxa del bou,
on sí que hi neva, on sí que hi plou
on les calderes esclaten al foc.

És l'infern per als voltors
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atiem-hi un gran foc!

Tindrem l'ajut del bon Pere Botero,
d'àngels i arcàngels caiguts en la reforma,
aplegarem paperassa i poltrones,
farem fogueres dansant la gran joia!

Terra avall...
heus aquí el meu lloc...

Tinc un clavell per a tu

Tinc un clavell per a tu
que m´han dit que tens pena al cor,
i tristesa als ulls.
Jo només passava, ni sé on anava, però penso que...

Tinc un clavell per a tu
si és que tens el cor malalt d´amor,
o el cap malalt de món
o et sembla tan difícil, veura una finestra, i tanmateix...

Au!, vinga, amunt, amunt.
Obre els teus ulls i amunt
puja a la barca amb el teu bagatge
i recorda que la vida és teva.

Tinc un clavell per a tu,
sé que potser em poso on no puc
però un somriure teu
em faria un Sant amb la feina acabada, i és així que...

Tinc un clavell per a tu
apa! pren-lo doncs
perquè esperar més,
mira que el temps passa, i tanmateix...

Au!, vinga...

Tens un clavell per a mi
que a voltes tinc pena al cor
i tristesa als ulls
i em sembla tan difícil un poc de llum.

Au!, vinga, amunt, amunt,
obre els teus ulls i amunt.
Puja a la barca amb el teu bagatge
i recorda que la vida és teva.
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Tomb d´atzars

(Lletra: Miquel Martí i Pol i Lluís Llach)

Per la vella carretera
entre esclats de llum i mel
hi ha dos homes que caminen
amb la fosca dintre seu.

No se saben ni es coneixen,
cadascú amb el seu turment,
fan camí l´un cap a l´altre
des d´angoixes diferents.

El matí els encén el rostre
tot solcat de solituds
i dins seu res no els ajuda
per dreçar el seu futur,

són dos homes que fan via
mentre esperen que un atzar
converteixi el seu silenci
en un gest de llibertat,

ah, si aprenguessin a mirar-se,
ah, si el coratge els empenyés,
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ah, si trobessin el somriure
ah, si el recel no els separés.

I els dos homes que caminen
no es veuran fins que un revolt
els encari l´un a l´altre
i els acusi d´anar sols,

i serà potser aleshores
que aprendran secretament
que una pena compartida
mai no dóna tant turment.

Els moixons del cementiri
han deixat de refilar,
el riu llisca entre les pedres
i també alenteix el pas,

no hi ha còrrecs ni margeres
que no els vetllin cada instant,
tots els arbres els contemplen
i ni el vent mou el fullam;

ah, si es paressin i parlessin,
ah, si el paisatge els fes companys

ah, si la llum de les mirades
ah, si enllacés les seves mans,

quina meravella
si un somriure els dibuixés els llavis
i potser per sempre
sapiguessin caminar plegats,
quina meravella
si un batec els fes més tendra l´ànim
quina meravella
el coratge d´estimar

quina meravella
si l´atzar que els ha creuat les vides
fos com la promesa
d´un nou temps vibrant i lluminós,
quina meravella
si acceptar el gran joc de descobrir-se
quina meravella
conjurés recels i por.

A la vella carretera
res no acaba, tot reneix
i la vida ensenya un ritme
sempre igual i diferent,
i els dos homes que la viuen
tal vegada hauran après
que sols ells tenen la força
de mudar-la dintre seu

ah, què descobriran en veure´s,
ah, amb quin gest s´acolliran

ah, tant de bo que la tendresa
ah, canviés el seu mirar,

quina meravella
si el ressò de l´alba a les muntanyes
desvetllés les notes
d´algun cant d´amor potser imprevist
quina meravella
si la força sempre desitjada
quina meravella
dibuixés els seus destins

quina meravella
si el goig incert d´una tonada
en sabéssim treure
la creixença que ens pot fer més bons
quina meravella
si el sender que el cor ens assenyala

quina meravella
sempre fos vial d´amor.

Quina meravella
si de tant sentir-nos solidaris
tots plegats penséssim
a guanyar el futur unint les mans
quina meravella
si la pau fos l´única eina fàcil
quina meravella
per aprendre a caminar.

Torna aviat

Si tu no hi ets les coses no van bé
i no em serveix obrir el llum.
Vaig a les fosques, trencant les ombres
que et vas deixar pel meu pis buit...

Surto al carrer amb ulls de gos perdut,
busco en tothom un altre tu.

Demano auxili, sense fortuna,
que cadascú va amb cadascú...

Torna aviat...
Saps que l'amor no té un altre camí
que l'alfabet dels teus dits
per arribar fins a mí.

Torna aviat.
No saps que el sol se'm dóna només pel teu cor
i no tinc més escalfor
que el bategar del teu cos.
I mentre vaig dibuixant nostàlgics horitzons
amb els colors del meu record... Et recordo.

Que sense tu les coses no em van bé
i el món que visc no és el meu món,
ni amics, ni feina, on amagar el meu cor,
ni cap demà que esperi obert...

Passa el cavall pels carrers de la sang
i sé que em vol fer el seu genet.
Demano auxili, sense fortuna,
que cadascú va amb cadascú.

Torna aviat...
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T´ estimo

Com t´ho podria dir per a què em fos senzill
i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu
si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes.

I penso que no he gosat mai ni dir-t´ho
que em caldria agraïr-te que fa tant temps que t´ estimo.

T´ estimo potser amb timidesa,potser sense saber-ne
t´ estimo, i et sóc gelós i el poc que valc m´ho nego si em negues la tendresa.

T´ estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo t´
estimo.

Que passaran els anys i vindrà la Veu com així ha de ser, i em pregunto si trobaré el gest
correcte o sabré acostumar-me a la teva absència,però tot això serà una altra història, ara
vull agrïr-te tant temps que fa que t´ estimo.
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Un cinema paradís, si us plau

(a Mariona Miralbell i Enric Costa del Mas d´en Porrerà)

Faig cinema mut a la finestra
quan la caixa "tonta" vol beure´s el meu cervell.
Prenc la Maquineta amb "manivela"
i em surt un món sense "PesPes", ni convergents de dreta urgent.
Faig cinema mut a les estrelles
perquè hi balli en Laurel amb un "tutú".

A una platgeta d´amor
on s´hi gronxen barquetes, barquetes
hi ha la Paulette Godard i en Xarlot
que ens inventen tendreses, tendreses,
mentre en Hardy que està fi,
encara menja algun "sociata" amb sofregit.
Lluny sona alguna cançó
d´aquell cantant que no és tan dolent com jo...

Fem cinema mut a la finestra
i som tants milers que cada nit seiem al galliner del món.
ens treuen la llum donant "l´electra"
que així puguem veure els cretins de llavis fins i cors garrins.
Fem cinema mut a les estrelles perquè en Laurel brodi un "striptease".

Una platgeta d´amor
amb palmeres que ombregen, que ombregen.
L´hàlit d´en Keaton fa un joc
dalt del tren que fumeja, fumeja.
La mula Francis reial
cada Nadal engega fix un Parsifal.
Grouxo tanca el Nacional
ple de supèrbies vestidetes d´abrics blaus.

Hi ha un cinema dalt del cel
quan el somnis ens cremen, ens cremen.
Un cinema "Paradís"
perquè ens faci diumenge, diumenge,
on puguem netejar el cor
de tanta merda i "burreria" feta nord.
Tot l´univers com si fos
la sala immensa pels grans somnis que no...

...som cinema mut a les estrelles.
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Un cor a Barcelona

Quan la plaça s´adorm
tanca els seus ulls Barcelona
i a les ones deixa el port
perquè hi posin missatges
de paratges d´altres mons,
sempre cara a Llevant,
on té amors que l´enyoren.

Quan la plaça té son
queden només les faroles
que mandroses fan la llum
i vigilen pel pobres
que a deshores busquen l´or
que mai no han de trobar
si no hi deixen la vida...

La verge d´Ocaña que això sap,
de dalt la palmera on té l´altar
al cel li reclama a tota veu:
I els lladres dels pobres on són?
on són els qui han robat a la misèria?
on dormen els quí han pres dels quí no tenen?
i quí els empaita?
i on s´amaguen?
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Barcelona.

Si a la plaça hi fa bo
seuen els lladres d´almoines
que s´enjoien amb el sol
i somnien les pompes
dels quí els roben tants tresors.
Si a la plaça hi fa bo
calma el cor Barcelona...

La verge d´Ocaña que això sap,
de dalt la palmera on té l´altar
al cel li reclama a tota veu:
I els lladres dels pobres on són?
on són els qui han robat a la misèria?
on dormen els quí han pres dels quí no tenen?
i quí els empaita?
i on s´amaguen?
Barcelona.

Un himne per no guanyar

Un himne per no guanyar
per no vèncer mai fent la guerra
que malmena tota raó que ens pugui fer lluitar...
Deixa´m doncs cantar
aquest himne per no guanyar.
Només som si vosaltres sou vida,
sols tenim si podem compartir-la.
Que de res no ens val
la vida en la mort,
la pau en la por...
Deixeu-me així doncs cantar...

Un himne que sigui un prec
pels infants que han de perdonar-nos
i salvar-nos. Per les dones que ens han d´infantar
un futur de pau
un demà on no calgui guanyar.
No som res si no som amb vosaltres.
Hem d´aprendre l´espai
difícil i fràgil del nostre conviure
on puguem tots cantar
un himne per no guanyar...

Un himne que sigui un cant
on es mesclin totes les llengües
que ens permeten el so màgic del mot estimar.
Deixa´m doncs cantar
aquest himne per no guanyar.
Diferents en la pell i en la parla,
ens feu rics quan no sou com nosaltres.
Ens donem lo divers
compartim lo distint
i volem l´univers per conviure un destí.
Un himne per dir ben alt:
No ens cal ni volem guanyar...

Català

UN HIMNE PER NO GUANYAR

Un himne per no guanyar
per no vèncer mai fent la guerra
que malmena tota raó que ens pugui fer lluitar,
deixa’m doncs cantar...
aquest himne per no guanyar.
Només som si vosaltres sou vida,
sols tenim si podem compartir-la,
que de res no ens val la vida en la mort, la pau en la por
deixeu-me doncs cantar....
aquest himne per no guanyar.

Un himne que sigui un prec
pels infants que han de perdonar-nos i salvar-nos
per les dones que ens han d’infantar
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un futur de pau,
un demà on no calgui guanyar.
No som res si no som amb vosaltres,
que no som si no sou amb nosaltres
hem d’aprendre l’espai difícil  i fràgil del nostre conviure
on puguem tots cantar...
un himne per no guanyar.

Un himne que sigui un cant
on es mesclin totes les llengües
que ens permeten el so màgic del mot estimar,
deixa’m doncs cantar...
aquest himne per no guanyar.
Diferents en la pell i en la parla,
ens feu rics quan no sou com nosaltres
ens donem lo divers, compartim lo distint
i volem l’univers per conviure un destí...
No ens cal ni volem guanyar.

Un himne per no guanyar

      Re             La         Re
Un himne per no guanyar
                                          Sol
per no vèncer mai fent la guerra
             Fa#m           La
que malmena tota raó que ens pugui fer
       Sim                                 La
lluitar... Deixa&#8217;m doncs cantar
             Re           Mi          La
aquest himne per no guanyar.
             Re           La              Re
Només som si vosaltres sou vida,
            Sol          Fa#m          Sol
sols tenim si podem compartir-la.
           Fa#m        Fa#M
Que de res no ens val
      Re              Re7
la vida en la mort,
     Fa#m       Sim
la pau en la por...
       Re               Mi           La
Deixeu-me així doncs cantar...
             Re             Mi        La
aquest himne per no guanyar.

      Re             La            Re
Un himne que sigui un prec
                                                Sol
pels infants que han de perdonar-nos i
    Fa#m                  La
salvar-nos. Per les dones que ens han
            Sim                  La
d&#8217;infantar un futur de pau,
          Re              Mi           La
un demà on no calgui guanyar.
               Re         La               Re
No som res si no som amb vosaltres...
              Sol           Fa#m         Sol
Que no som si no sou amb nosaltres
               Fa#m            Fa#M
hem d&#8217;aprendre l&#8217;espai,
    Re     Re7
difícil i fràgil
     Fa#m        Sim
del nostre conviure

Re               Mi        La
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on poguem tots cantar
       Re            Mi        La
un himne per no guanyar...

      Re              La          Re
Un himne que sigui un cant
                                      Sol
on es mesclin totes les llengües
                  Fa#m            La
que ens permeten el so màgic del mot
       Sim                                La
estimar. Deixa&#8217;m doncs cantar
             Re            Mi         La
qquest himne per no guanyar.
         Re            La             Re
Diferents en la pell i en la parla,
              Sol              Fa#m          Sol
ens féu rics quan no sou com nosaltres.
            Fa#m       Fa#M
Ens donem lo divers
              Re         Re7
compartim lo distint
     Fa#m        Sim
i volem l&#8217;univers
       Re          Mi     La
per conviure un destí.
             Re         Mi          La
No ens cal ni volem guanyar.

(bis amb boca closa &#8211; 4 línies de l&#8217;estrofa)
             Re             La         Re
[...] Un himne per no guanyar.

Lluís Llach
Temps de revoltes &#8216;00

Un no sé què

Un no sé què quan camines
i aquest posat mig despenjat dels qui enxarxen estels.
Un tarannà que no estimen
els nous cretins, cabdills d´un ordre corroït i vell.
Però aquesta llum dels teus ulls
omple de fars l´horitzó,
i encega els llops que cada nit vigilen
la llibertat encadenada lliure...

Tens un secret al somriure
que és un ensurt pel somni plàcid dels omnipotents.
El cor et bat en revolta.
Fent-te insubmís als guardes del correcte pensament.
I aquesta llum als teus ulls
que és esperança i demà,
t´estimo així i així sé que m´estimes
quan frec a frec obrim la nostra vida
a un aire nou que empeny amb força
un món que ja s´acosta...

Canto el somni dels teus ulls
perquè va més lluny d´aquest meu somni,
hi ha un poema de futur
en l´anhel que t´omple la mirada,
i és el teu somriure qui el proclama.

M´agrades quan t´amotines
i pirateges nous vaixells per anar contracorrent.
Ningú no sap com comprar-te
ni com tornar més pla el pols del teu arrauxat cervell.
Perquè la llum dels teus ulls
és flama encesa i perill
per l´ordre de la por que fa correcte
acceptar com normalitat certa
la injustícia, la misèria,
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la ferotge guerra...

Canto el somni dels teus ulls
perquè en ell perviu tot el que estimo,
hi ha un poema de futur
en l´anhel que t´omple la mirada,
i és el teu somriure qui el proclama.

Un núvol blanc

Senzillament se'n va la vida, i arriba
com un cabdell que el vent desfila i fina
i som actors a voltes
espectadors a voltes
sezillament i com si res, la vida ens dóna i pren paper.

Serenament quan ve l'onada, acaba
i potser en el deixar-se vèncer, comença.
La platja enamorada
no sap l'espera llarga
i obre els braços no fos cas, l'onada avui volgués quedà's.

Així només, em deixo que tu em deixis
només així, et deixo que ara em deixis
jo tinc per a tu, un niu en el meu arbre
i un núvol blanc, penjat d'alguna branca.
Molt blanc...

Sovint és quan el sol declina que el mires
ell pesarós sap que si minva, l'estimes
arribem tard a voltes
sense saber que a voltes
el fràgil art d'un gest senzill, podria dir-te que.

Només així, em deixo que tu em deixis
així només, et deixo que ara em deixis
jo tinc per a tu, un niu en el meu arbre
i un núvol blanc, penjat d'alguna branca.
Molt blanc...
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Una finestra al mar

Una finestra al mar,
una mirada
i veure el món passar
entre les barques i tu.
Jugar amb l'atzar quan pinta
el Blau dels blaus amb crestes blanques.

Una finestra al mar
i aquella xarxa
per llençar-la als estels
dels sentiments que hem perdut
i no poder salpar mai més
per un embruix i una aigua clara.

Què deu ser de l'Antònia que a Xefalú té casa,
va obrir les seves portes a cinc infants d'Albània
com una antiga deessa que encara creu amb l'ara.
Els pescadors l'estimen i li deixen les xarxes
amb mirallets de plata.

Una finestra al mar
i perdre l'àncora
i enderrocar tants fars
i abjurar dels astres... amb tu
per fer del nostre demà
el fruit d'un art imprevisible.

Una finestra al mar
petita i blanca
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que ens obligui a somiar
enllà dels nostres absurds,
enllà d'aquest jo petit
que ens omple el cor però buida l'ànima.

Què deu pensar en Samir dalt del minaret de Tànger,
els peus damunt la misèria i els ulls somiant Espanya,
despullarà el seu cos tan bell i el llençarà a les aigües.
Déus facin que amb la força d'enyors i de nostàlgies
pugui ormejar una barca...

Una finestra al mar
perquè l'habitin
els teus ulls inventant
espais i límits de llum
mentre un nen s'endormisca
tot sentint com la Nena canta.

Què se n'ha fet d'en Ianis que va marxar d'Icària
per anar a la plaça Omònia i comprar una maragda
tant temps, tantes pregàries i no ha tornat encara,
presoner d'un cos insospitat,
d'un desig que no esperava...

Una finestra al mar,
una mirada,
una olivera en pau
tot just a l'angle,
una finestra al mar
petita i blanca
que ens obligui a somiar...

... a Nena Venetzanou i Samir Benares

Una finestra al mar

UNA FINESTRA AL MAR
===================
Lletra: Lluís Llach
Música: Lluís Llach
Edició: 1998
Discografia: Nou (1998)

Mimaj7:  XX2444 ; 779897
La6: 	 X02222
Fa#min7: 202220 ; 242252
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Mi   Mimaj7    Mi    Mimaj7

Mimaj7                           La6
Una finestra al mar, una mirada
                                          Mimaj7
i veure el món passar entre les barques i tu.
Fa#min7
Jugar amb l’atzar quan pinta
Si7                       Mi           Mi6  Mi   Mi6
el Blau dels blaus amb crestes blanques

Una finestra al mar i aquella xarxa
per llençar-la als estels dels sentiments que hem perdut
i no poder salpar mai més
per un embruix i una aigua clara.

     Re            La          Re        La
Què deu ser de l’Antonia que a Xefalú té casa,
Do                 Sol       Do            Sol
va obrir les seves portes a cinc infants d´Albània
   Sib           Fa         Sib             Fa
com una antiga deessa que encara creu amb l´ara.
     Fa#          Si                           Si7
Els pescadors l’estimen i li deixen les xarxes

amb mirallets de plata.

Una finestra al mar i perdre l’àncora
i enderrocar tants fars i abjurar dels astres... amb tu
per fer del nostre demà
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el fruit d’un art imprevisible.

Una finestra al mar petita i blanca
que ens obligui a somiar enllà dels nostres absurds,
enllà d´aquest jo petit
que ens omple el cor però buida l´ànima.

Què deu pensar en Samir dalt del minaret de Tànger,
els peus damunt la misèria i els ulls somiant Espanya,
despullarà el seu cos tan bell i el llençarà a les aigües.
Déus facin que amb la força d’enyors i de nostàlgies
pugui ormejar una barca...

Una finestra al mar perquè l’habitin
els teus ulls inventant espais i límits de llum
mentre un nen s’endormisca
tot sentint com la Nena canta.

Què se n’ha fet d’en Ianis que va marxar d´Icària
per anar a la plaça Omònia i comprar una maragda
tant temps, tantes pregàries i no ha tornat encara,
presoner d’un cos insospitat,
d’un desig que no esperava...

Una finestra al mar, una mirada,
una olivera en pau tot just a l’angle,
una finestra al mar petita i blanca
que ens obligui a somiar...

*********************
Fonts:
Lletra: www.lluisllach.com.
Adaptació: Xavier M
Lletra i Musica propietat dels seus autors, prohibit fer-ne us comercial sense permís dels
autors. Només per us privat.

UNA IL·LUSIÓ

Canta l´esclau
i apareix la lluna,
murmura un cant
d´il·lusió perduda;
potser sigui aquest
el darrer plor
que escolti el vent.

Pateix l´esclau,
pren les seves eines,
trepitja el fang,
trenca les cadenes
i, amb aquestes,
les mateixes,
enfonsa el vaixell.

Les ombres s´esborren de la mar,
mil gavines volen mostrar-li el pas
que el durà a la terra
que espera.

Somriu la nit
mentre veu que avança.
L´esclau, ferit,
deslliurat, descansa.

Tot sovint escolto històries
que em parlen d´esclaus.
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Vaig i vinc

Serà tan fàcil de partir
d´entre els llençols d´aquesta vida,
sempre és tan fàcil de partir,
creuar lleuger a l´altre riba,
suaument lliscar cap a la fi,
molt més enllà de l´ombra blava
i sens gest dir l´últim sí
al res ignot que espera encara.

Està tan lluny de mí partir
quan en la calma posseeixo
els màgics verds d´aquest país
que em diu qui sóc, i per què sento,
i enjogassar-me en el seu pit,
infant amant que encara envejo.
Està tan lluny de mí partir
que ni he pensat en el que deixo.

I no t´estic dient que me´n vaig,
ans al contrari, potser ara arribo:
pren fort la meva mà
i no la deixis quan m´allunyi...
no la deixis mai.
Sé tan a prop el meu partir
que et deixo llum a la finestra
per si així et creus que sóc aquí,
quan l´enyor venci
els teus vespres;
tossudament dir-te que sí,
que val la pena si segueixes.

Sé tan a prop el meu partir
que ni els acords no em posseeixen.
Mai no me n´he d´anar d´aquí
si en un racó del teu somriure
em fas un lloc petit per a mí
on no d´estorbi el teu viure.
Ho escoltes bé? Jo sóc així
i t´encomano el meu pervindre:
que no me n´he d´anar d´aquí
mentre m´alenis molt endintre.
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Vaixell de Grècia

Si per les albes veieu passar un vaixell
besant les aigües del mar bressol dels déus
feu-li senyal, que pugui veure on som
i caminar amb nosaltres cap el nord.

Si no duu xarxa, ni orsa, ni timó,
no penseu mai que ho hagi perdut tot,
que el poble sempre podrà inflar el velam
per guanyar onades fetes de por i de sang.

Vaixell que plores igual que plora el meu,
que duus la pena i el dol que porta el meu,
vaixell de grècia, que no t'enfonsi el tro,
infla les veles que anem al mateix port.
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Valset per a innocents

(Lletra: Miquel Martí i Pol)

Quan el vent amb recança
deixa la tarda i fuig
i el minvant del capvespre
els bells records s´endú,
si el teu cor se sent sol i crida
perduts tots els senyals,
digues adéu al dia
a ritme de vals.
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Si en el vaixell que salpa
l´amic fidel se´n va
i sents com l´enyorança
t´afeixuga les mans,
per no perdre el delit de viure
recorda els dies clars,
fes adéu a la vela
a ritme de vals.

Quan l´amor t´abandona
desert enllà del temps
i el compàs de les hores
ressona per l´absent,
alça els ulls per damunt de l´ombra
i encén un nou esclat,
gronxa aquest teu silenci
a ritme de vals.

Si la vida es desferma
com un gran cop de vent
i sense cap paraula com un amant et pren,
obre els braços a l´esperança
i oblida el fosc instant,
tot és clar quan es pensa
a ritme de vals.

Com l´onada que llisca
pel sorral dels records,
a la mar que proposa
horitzons sempre nous,
que el vaivé d´aquesta cadència
t´esmoli el gest cansat
i la sang et bategui
a ritme de vals.

Vell és tan Bell

Vaig obrir la porta i
teníeu les mans enllaçades
la vergonya del gest i
vàreu separar tanta tendresa
miràreu amb el cap baix i
com si res no hagués passat, hola lluís, com estàs...

Pensàreu que tan grans
no cal fer aquestes coses,
pensàreu que amb l´edat
no té l´encant dels joves,
que què dirà la gent,
millor ser més discrets i...

No us vaig saber dir
com m´agradava veure-us,
no vaig saber com dir
que el vostre goig tan tímid (amor)
obria espais d´amor / al món li reclamava
on hi era escrit que... / el dret a dir que

vell és tan bell
vell és tan bell
que s´obren els límits
del temps, de l´art, del cant, de mi i, de tu, del món... la vida

Avui us recordo només així / només
ara que vivim entre les ombres,
fent i refent el verb estimar
amb l´art d´una rara saviesa,
sabent morir a cada moment / un poc
i estar al costat per sempre.

Us diuen que tan grans
no cal fer aquestes coses,
us diuen que amb l´edat
no hi ha l´encant dels joves,
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que què us dirà la gent,
millor sigueu discrets...

No vaig saber-vos dir
com m´agradava veure-us,
no vaig saber com dir
que el vostre goig tan tímid
al món li proclamava
el vostre dret a dir

vell és tan bell
vell és tan bell
que s´omplen les línies
del temps, de l´art, del cant, de tu i de mi, del món... la vida.

Venim del nord, venim del sud

Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
i no creiem en les fronteres
si darrera hi ha un company
amb les seves mans esteses
a un pervindre alliberat.
I caminem per poder ser
i volem ser per caminar.

Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
i no ens mena cap bandera
que no es digui llibertat,
la llibertat de vida plena
que és llibertat dels meus companys.
I volem ser per caminar
i caminar per poder ser.

Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
i no sabem himnes triomfals
ni marcar el pas del vencedor,
que si la lluita és sagnant
serà amb vergonya de la sang.
I caminem per poder ser
i volem ser per caminar.

Venim del nord,
venim del sud,
de terra endins,
de mar enllà,
seran inútils les cadenes
d'un poder sempre esclavitzant,
quan és la vida mateixa
que ens obliga a cada pas.
I caminem per poder ser
i volem ser per caminar.
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Véns

(al Segle Vint-i-ú)

Véns com un déu nu
amb un rínxol de mar als cabells.
Faig per no encreuar
el convit dels teus ulls a l´amor,
jo anava cap a ponent, ric de presses, pobre en temps
però res d´això no et commou
i així vols seduir-me, així vols seduir-me... així.

Véns quan ja me´n vaig
sense ganes de jocs ni enrenous.
Saps que em pots guanyar
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i m´encercles el sexe, el cap, i el cor.
Parles de fer un món millor junt amb mi, sempre junts,
Em dius que em vols insubmís
i així em fas somriure, i així em fas somriure... així.

Sol, però no pas boig,
sé que el nostre demà és d´un dia o dos.
Com vols allitar
el teu cos de vint anys i el meu cos.
Treu-me la mà del damunt, i què em deies del PP,
sí, però només un moment,
i així em fas somriure, em fas somriure... així.

I quina sort que has arribat, trasbalsant-me quietuds,
deixant-me el cor a punt d´esclat quan em creia vençut.
Perquè has obert alguna llum
amb les espurnes dels teus ulls
i aquest somriure màgic.
Perquè has encès alguna llum
en l´horitzó que tinc als ulls
i que ara em sembla màgic.

Quan demà seré
riu avall entre els aubis de tardor,
vull mirar-me el sol
més feliç que captiu dels records.
Treu-me els teus llavis dels ulls, ser d´esquerres és un pal,
deixa la llum com està
i mai no l´apaguis... mai no l´apaguis... mai no l´apaguis... mai!

Veritat i Mentida

És veritat que hi ha un gran silenci
que s´escolta de tot arreu,
és veritat que el buit és esplèndid
quan ens queda tan per a fer,
però és veritat també que t´estimo així com ets... dolç com la mel.

És veritat que els déus ja no habiten
els olimps del pensament,
és veritat que el més banal brilla
mentre s´apaguen els rars estels,
però és veritat també que t´estimo així com ets... dolç com la mel.

És veritat que el món ja no roda,
com sol dir-se, humanament,
és veritat que fa vergonya
dir-se humà tal com som i fem,
però és veritat també que t´estimo així com ets... dolç com la mel.

Dolç com la mel per amor, dolç per bondat,
dolç i és així com t´estimo,
tot el demés és per demés,
així ho canta el dibuix lluminós que hi ha en el teu somriure.

És mentida que no hi ha esperança
quan espera un món sencer,
és mentida que la mentida
guanyi sempre a la bona gent,
és mentida que jo t´estimi si tu no ets... dolç com la mel.

És mentida que siguem feliços
mentre a fora hi ha guerra i fam
és mentida que amb més mentides
puguem creure que és tan normal...
És mentida que jo t´estimi si tu no ets... dolç com la mel.
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Vida

Potser em deixin les paraules
o potser em deixeu vosaltres
o només els anys em posin
a mercè d'alguna onada,
a mercè d'alguna onada.
Mentre tot això m'arriba,
que a la força ha d'arribar-me,
potser tingui temps encara
de robar-li a la vida
i així omplir el meu bagatge.
Mentre tot això m'arriba... vida, vida!

Encara veig a vegades,
de vegades veig encara
els meus ulls d'infant que busquen,
més enllà del glaç del vidre,
un color a la tramuntana.
M'han dit les veus assenyades
que és inútil el cansar-me;
però a mi un somni mai no em cansa,
i malgrat la meva barba
sóc infant en la mirada.
De vegades veig encara... vida, vida!

Si em faig vell en les paraules,
si em faig vell en les paraules
per favor tanqueu la porta
i fugiu de l'enyorança
d'una veu que ja s'apaga.
Que a mi no m'ha de fer pena,
que a mi no em farà cap pena
i aniré de branca en branca
per sentir allò que canten
nous ocells del meu paisatge.
Que a mi no m'ha de fer pena... és vida, vida!

Si la mort ve a buscar-me,
si la mort ve a buscar-me
té permís per entrar a casa,
però que sàpiga des d'ara
que mai no podré estimar-la.
I si amb ella he d'anar-me'n,
i si amb ella he d'anar-me'n
tot allò que de mi quedi,
siguin cucs o sigui cendra
o un acord del meu viatge,
vull que tinguin aquest signe... vida, vida!

Potser em deixin les paraules
o potser em deixeu vosaltres
o només els anys em portin
a mercè d'alguna onada,
a mercè d'alguna onada.
Mentre tot això m'arriba... vida, vida!
Mentre tot això m'arriba... vida, vida!
Mentre tot això m'arriba... vida, vida!

-------------------------------------------------------------

[lam]Potser em deixin les pa[mim]raules
[rem7]o potser em deixeu vo[Mi7]saltres
[lam]o només els anys em [Sol]posin
a mercè d'alguna o[Do]nada,
a mer[Fa]cè d'alguna o[Mi]nada.
[Do]Mentre tot això m'ar[Sol]riba,
[rem7]que a la força ha d'arri[Mi]bar-me,
[lam]potser tingui temps en[Sol]cara
de robar-li a la [Do]vida
i així om[Fa]plir el meu ba[Mi]gatge.
[Do]Mentre tot això m'ar[Sol]riba... [rem]vida, [Mi]vida! [lam]
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Vinc a dur-te amb la veu un cant d´esperança

(Lletra: Miquel Martí i Pol)

Vinc a dur-te amb la veu un cant d´esperança
que ens empenyen designis de goig i llum,
vinc a dur-te amb el cor l´espai que ens reclama
si amb mi el vols compartir.
Tot el que ens espera és el misteri d´un gran mar llunyà.

I un horitzó sempre distant
que junts farem molt més clar.
Venim de molt lluny i anem lluny encara.
Plens de somnis i llum...
Plens de somnis i llum...
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Vinc de molt lluny

(Lletra: Miquel Martí i Pol)

Vinc de molt lluny i vaig lluny encara
que m´empenyen designis de goig i llum.
Vinc, i el vent de tants anys m´ha colrat la cara,
però duc la flama als ulls.

No hi ha cap recança que m´aparti del meu llarg camí,
tot el que vull és davant meu
i el temps m´acull al seu llit.

Vinc a dur-te amb la veu un cant d´esperança
si amb mi el vols compartir.

Tot el que m´espera és el misteri d´un gran mar llunyà
i un horitzó sempre distant
que amb tu serà molt més clar.

Vinc de molt lluny i vaig lluny encara
ple de somnis i llum.
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Vinyes verdes vora el mar

Vinyes verdes vora el mar
ara que el vent no remuga,
us feu més verdes i encar
teniu la fulla poruga,
vinyes verdes vora el mar.

Vinyes verdes del coster,
sou més fines que la userda.
Verd vora el blau mariner,
vinyes amb la fruita verda,
vinyes verdes del coser.

Vinyes verdes, dolç repòs,
vora la vela que passa;
cap el mar vinqleu el cos
sense decantar-vos massa,
vinyes verdes, dolç repòs.

Vinyes verdes, soletat
del verd en l'hora calenta.
Raïm i cep retallat
damunt la terra lluenta;
vinyes verdes, soletat.

Vinyes que dieu adéu
al llagut i a la gavina,
i al fi serrellet de neu
que ara neix i que ara fina...
Vinyes que dieu adéu!
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Vinyes verdes del meu cor...
Dins del cep s'adorm la tarda,
raïm, pàmpol d'or,
aigua, penyal i basarda.
Vinyes verdes del meu cor...

Vinyes verdes vora el mar,
verdes a punta de dia,
verd suau de cap el tard...
Feu-nos sempre companyia,
vinyes verdes vora el mar!

Vull somiar el demà

(Lletra: Miquel Martí i Pol)

Vull somiar el demà
sense la nosa ni el pes
d´un vent caduc
que entela els ulls
i els lleva força i delit per lluitar.

Tot el que m´heu donat
és un espai de foscor
i el meu anhel
és clar i encès
com el desig que m´empeny a cantar.

No em vull negar
a cap demà
per una almoina
de llum del passat.

Crec en qui creu en mi
i en la promesa d´un temps
tan lluminós com els colors
que dibuixen l´arc que em tensa
tant el temps com l´esperança.

No vull cantar i fugir
sóc el que sóc, i la por
mai no em farà
recular un pas
perquè amb les mans em vaig fent el destí.

L´arbre de meu desig
creix allunyat dels horrors
i estimo tant
el seu fullam
que la seva ombra m´acull dia i nit.

Cap vell encís
no m´és precís
per fer que vibrin
els llavis i els dits.

Vull compartir el recer
dels anys que tinc davant meu
amb gent de pau
vora del mar
perquè em gronxi tots els somnis
i em mantingui sempre el cor viu.

Cap vent no estimaré
com el gran vent que m´empeny
ver l´horitzó
ple de claror
que jo mateix amb esforç traçaré.

Pobres atribolats
plens de desfici i d´"estrés"
on anireu quan arribeu
al trist enlloc que entre tots heu creat.

Canto i cantant
vaig caminant
que amb la cançó
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sempre miro endavant.

Vull somiar
el meu demà
ple de la força
i el goig d´estimar.

Lluis el Sifoner

Cançó de plutja

De tot el que tinc,
de tot el que vull
tan sols un record
que no em fa profit
la aarga tristor
i el resentiment
de no haver pogut
tindre´t a prop meu.
Te´n vares anar
sense haver estat
no has dit el perque
ni mai no ho diràs
despres no hem segut
res que es puga dir
sols erem dos morts
trepijant la nit.
La ni s´ha finit
allo nostre també
ara tu ets por,
i jo soc "al vent"
ni falta que fa
que parles amb mi
serem sols cançó
que no tindrà fi.
Serem un poema
que ningú no ha fet
un gest que fa riure
i plore i no vens
i un dia no lluny
que el món siga roig
i sols la bandera
em porte avant.
Serem la cançó
cantada cridant
estrofa sens versos
poema incordiant
després sols després
serém els amants
de versos que hem fet
sofrint i lluitant.
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Lluís Gavaldà

A la meva vida

Hi ha racons que em porten sempre,
vells records del que he viscut.
N’hi ha que no semblen el que eren,
uns no hi són i uns s’han perdut.
Són memòries plenes de tendresa,
de nòvies i amics que em van donar amor.
Alguns són morts i alguns són plens de vida,
i els he estimat amb tot el cor.

Però de totes les persones
no n’hi ha cap semblant a tu.
I és que fas que l’enyorança
perdi força si et miro als ulls.
Tinc molt clar que mai perdré l’afecte
per coses i gent que em van fer el que sóc.
I tot i que sovint pensaré amb elles,
t’estimo a tu amb tot el cor.

Tinc molt clar que mai perdré l’afecte
per coses i gent que em van fer el que sóc.
I tot i que sovint pensaré amb elles,
t’estimo a tu amb tot el cor.
T’estimo a tu, amb tot el cor.
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A la meva vida

"A la meva vida" Lluís Gavaldà
"In my life" (Lennon & Mc Cartney)

Intro: La Mi La Mi

        La                 Fa#m   La7
Hi ha racons que em porten sempre,
        Re Rem    La
vells records del que he viscut.
            La              Fa#m   La7
N´hi ha que no semblen el que eren,
          Re Rem      La
uns no hi són, i uns s´han perdut.

      Fa#m                Re
Són memòries plenes de tendresa,
   Sol                   La
de nòvies i amics que em van donar amor.
  Fa#m7                                Si7
Alguns són morts i alguns són plens de vida.
      Rem            La     Mi
I els he estimat amb tot el cor.

        La           Fa#m  La7
Però de totes les persones,
           Re Rem   La
no n´hi ha cap   semblant a tu.
                       Fa#m  La7
I és que fas que l´enyorança
      Re Rem      La
perdi força si et miro als ulls.

          Fa#m                   Re
Tinc molt clar que mai perdré l´afecte
    Sol                 La
per coses i gent que em van fer el que sóc.
  Fa#m7                        Si7
I tot i que sovint pensaré amb elles,
    Rem           La     Mi
t´estimo a tu amb tot el cor.

La Fa#m La7 Re Rem La
La Fa#m La7 Re Rem La

          Fa#m                   Re
Tinc molt clar que mai perdré l´afecte
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    Sol                 La
per coses i gent que em van fer el que sóc.
  Fa#m7                        Si7
I tot i que sovint pensaré amb elles,
    Rem           La     Mi
t´estimo a tu amb tot el cor.

La Mi La Mi

    Rem           La     Mi
T´estimo a tu amb tot el cor.

La Mi LA Mi7 La

riff1
e -----5---------4-
B --2-----2-3-5----
G -----------------
D -----------------
A -----------------
E -----------------

riff2
e -----5---------4-4-2-4-5-
B --2-----2-3-5------------
G -------------------------
D -------------------------
A -------------------------
E -------------------------

La: 002220

Mi: 022100

Fa#m: 244222

La7: 002223

Re: X00232

Rem: x00231

Sol: 320003

Fa#m7: 242222

Si7: x21202

Mi7: 022130

Silencis

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit filtren el sol per la finestra
Guaito com reposes nua des dels peus del llit amb un posat ple de tendresa.

Oh, quantes nits acaronant els teus dits febles.
Oh, quants matins com el que ara tinc, tèbi com un fil… de roba.

Amagats de tanta gent que parla, teixim certeses amb la mirada.
Som tan lluny d’aquest soroll salvatge, que ens fem entendre sense paraules.

Dos o tres cabells mandrosos pinten els coixins amb el color d’aquesta tarda
Sento com camines pel so dolç del teu vestit que entre les cuixes et delata.

Oh, quants matins entrellaçant-nos com de pedra.
Oh, quantes nits com la que ara tinc, tèbia com la llum… d’espelma.

Amagats de tantes veus extranyes, amb els silencis omplim paisatges.
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Més enllà d’aquest soroll tan aspre, que ens fem entendre sense paraules.

Amagats de tanta gent que parla, teixim certeses amb la mirada.
Som tan lluny d’aquest soroll salvatge, que ens fem entendre sense paraules.

Que ens fem entendre sense paraules…

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit…

Lluís Gavaldà (Marató05)

A la meva vida

"A la meva vida" Lluís Gavaldà
"In my life" (Lennon & Mc Cartney)

Intro: La Mi La Mi

        La                 Fa#m   La7
Hi ha racons que em porten sempre,
        Re Rem    La
vells records del que he viscut.
            La              Fa#m   La7
N´hi ha que no semblen el que eren,
          Re Rem      La
uns no hi són, i uns s´han perdut.

      Fa#m                Re
Són memòries plenes de tendresa,
   Sol                   La
de nòvies i amics que em van donar amor.
  Fa#m7                                Si7
Alguns són morts i alguns són plens de vida.
      Rem            La     Mi
I els he estimat amb tot el cor.

        La           Fa#m  La7
Però de totes les persones,
           Re Rem   La
no n´hi ha cap   semblant a tu.
                       Fa#m  La7
I és que fas que l´enyorança
      Re Rem      La
perdi força si et miro als ulls.

          Fa#m                   Re
Tinc molt clar que mai perdré l´afecte
    Sol                 La
per coses i gent que em van fer el que sóc.
  Fa#m7                        Si7
I tot i que sovint pensaré amb elles,
    Rem           La     Mi
t´estimo a tu amb tot el cor.

La Fa#m La7 Re Rem La
La Fa#m La7 Re Rem La

          Fa#m                   Re
Tinc molt clar que mai perdré l´afecte
    Sol                 La
per coses i gent que em van fer el que sóc.
  Fa#m7                        Si7
I tot i que sovint pensaré amb elles,
    Rem           La     Mi
t´estimo a tu amb tot el cor.

La Mi La Mi

    Rem           La     Mi
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T´estimo a tu amb tot el cor.

La Mi LA Mi7 La

riff1
e -----5---------4-
B --2-----2-3-5----
G -----------------
D -----------------
A -----------------
E -----------------

riff2
e -----5---------4-4-2-4-5-
B --2-----2-3-5------------
G -------------------------
D -------------------------
A -------------------------
E -------------------------

La: 002220

Mi: 022100

Fa#m: 244222

La7: 002223
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Sol: 320003

Fa#m7: 242222

Si7: x21202
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A la meva vida  ( In my life )

Hi ha racons que
em porten sempre,
vells records
del que he viscut.
N’hi ha que no semblen
el que eren,
uns no hi són
i uns s’han perdut.

Són memòries plenes de tendresa
de nòvies i amics
que em van donar amor.
Alguns són morts
 i alguns són plens de vida.
I els he estimat
amb tot el cor.

Però de totes les persones,
no n’hi ha cap
semblant a tu.
I és que fas que l’enyorança
perdi força
si et miro als ulls.

Tinc molt clar
que mai perdré l’afecte
per coses i gent
que em van fer
el que sóc.
I tot i que sovint
pensaré amb elles,
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t’estimo a tu
amb tot el cor.

Tinc molt clar
que mai perdré l’afecte
per coses i gent
que em van fer
el que sóc.
I tot i que sovint
pensaré amb elles,

t’estimo a tu
amb tot el cor.

T’estimo a tu
amb tot el cor...

A la meva vida (In my life)

Hi ha racons que
em porten sempre,
vells records
del que he viscut.
N’hi ha que no semblen
el que eren,
uns no hi són
i uns s’han perdut.

Són memòries plenes de tendresa
de nòvies i amics
que em van donar amor.
Alguns són morts
 i alguns són plens de vida.
I els he estimat
amb tot el cor.

Però de totes les persones,
no n’hi ha cap
semblant a tu.
I és que fas que l’enyorança
perdi força
si et miro als ulls.

Tinc molt clar
que mai perdré l’afecte
per coses i gent
que em van fer
el que sóc.
I tot i que sovint
pensaré amb elles,

t’estimo a tu
amb tot el cor.

Tinc molt clar
que mai perdré l’afecte
per coses i gent
que em van fer
el que sóc.
I tot i que sovint
pensaré amb elles,

t’estimo a tu
amb tot el cor.

T’estimo a tu
amb tot el cor...
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Ella

Ella
(Lletra i música: Lluís Gili)

Quan es passeja pels carrers del poble
Sembla que tot es posi de festa.
Les ombres saluden la seva sil•lueta
I els arbres s’aturen de respirar.

Tot resta immòbil, és pura màgia.
Res no és comparable al seu moviment.
Les cases s’engalanen en veure-la passar.
L’alegria es desborda i tot el món canta.

Ella no es mou,
Ella balla.
Ella no xerra,
Fa poesia.
La seva sil•lueta
Es feta per déus.
Esclata la festa
Quan ella és present.

Quan ella guaita per la finestra
Les oronelles li van a cantar.
I quan els matins surt pel portal,
El poble sencer contempla el seu pas.

Ella no es mou, (...)
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És diumenge i plou

És diumenge i plou

El calendari diu que és diumenge.
M’he aixecat tard
i no tenc cap feina,
i plou al carrer.

Et vendré a cercar,
ens tancarem en clau,
jugarem a cartes, beurem vi,
i ens posarem a to.

És diumenge i plou.
No tenc feina, no tenc maldecaps.
És diumenge i plou.
Per no tenir, no tenc ni veïnats.

Ni psicòlegs, ni psiquiatres:
això és teràpia natural.
Natura encara ets
tan intel•ligent com sempre!

El cafè ja bull al foc.
Deixa’l, ara no em vull aixecar.
Seu aquí, està tranquila al sofà.

És diumenge i plou ...

Mir el sostre
i contempl l’aranya que és passeja.
Fa i desfà, pacientment,
com una parca.
Cus i descús la teranyina de la vida.
És l’única de la casa que fa feina.

La tele anuncia tempesta,
un cap de setmana de llamps.
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Els homes del temps avui
són fidels aliats.

Pren vi de la copa, relaxa’t.
Seu còmoda i gaudeix
d’aquest subtil moment
de paradís terrenal.

És diumenge i plou ...

Radiografia d´un orgasme

Radiografia d’un orgasme
(Lletra i música: Lluís Gili)

Fixa’t,
ningú ens mira.
Tu i jo, estam sols.
La fosca disfressa les nostres temors.

Mira,
la nit ens cobreix
amb un tul
que discret vetlarà per tots dos.

Contempla la lluna
que ens mira i somriu.
Ella és la gran mestra,
ella ho sap tot,
i avui ens està diguent
que és hora d’arruixar les pors.

Tu i jo i l’amor,
La nit i els botons,
La nuesa impregna
tots els racons.
Carícies, ofegs,
laments i sospirs:
Melodies pures
pels nostres sebtits.

La pell tot ho sent,
El cor tot ho viu.
Passió encesa.
Tu i jo som caliu.

Contempla la lluna
que ens mira i somriu.
Ella és la gran mestra,
Ella ho sap tot.
I avui ens està diguent
Que és hora d’arruixar les pors.

Com el batre vigorós d’unes ales.
El vol magestuós de les àguiles.
Com les ones que moren a les escollades.
Com la pols que aixeca el vent.

La furia desenfrenada dels titans.
La màgia del darrer crit.
L’energia que duim dedins
Explota amb força.

Després de l’embat, vendrà el silenci.
La calma ens arriba.
La tempesta ha amaïnat.
Les forces que ens regien,
finalment, s’han dormit.

La lluna quan s’amaga
Plora amargament
Perquè ens deixa sense un adéu.

Tu i jo i l’amor (...)
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Si tu em dius adéu

Si tu em dius adéu
(Lletra i música: Lluís Gili)

Si tu,
Si em dius adéu.
Si tu,
Si em dius adéu

Que la claror del foc
No ompl tots els racons.
Que una cadira coixa
No serveix per res

Que una botella buida
Només es pot trencar.
Una espelma apagada
Se’n va dins uns calaix

Si tu,
Si em dius adéu

El fum ja no és tan blanc
Quan s’escampa amb el vent.
La rosa plora a l’alba,
La besa amargament

Les teules de les cases
Vessen llàgrimes de pluja
Si tu, si em dius adéu

Si tu
Si em dius adéu

Si tu
Si em dius adéu
Si tu
Si em dius adéu
Si tu
Si em dius adéu

Res no té sentit
Quan te’n vas i em deixes sol.
Dona’m un “fins després”,
Però no em diguis mai adéu

La lluita és inútil
Al costat dels perdedors.
El destí és implacable
Sap que sempre té raó.

Si tu
Si em dius adéu

Si tu em dius adéu
Jo no sabré què fer.
Centraré els meus esforços
En viure el moment

Som ànima en pena
Que cerca redenció
Si tu, si em dius adéu.
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Lo, Ismaël

Tajabone

Ta.. Tajabone, dejne, Tajabone
Ta.. Tajabone, dejne, Tajabone

abduh u jam mal hy ajmhal
ja mahle kala

jawe eteeko da uzee seroon
mumun muhnida dagam du linga'n...
mumun muhnida dagam won n'ga ....
......................
ha we he ch'ticoon...
da nun ze zerun
...
mumun muhnida dagam du linga...
mumun muhnida dagam won n'ga ....
Ta.. Tajabone, dejne, Tajabone
Ta.. Tajabone, dejne, Tajabone
wo leij, wo leij , ...
abduh u jam mal hy ajmhal
ja mahle kala
N'ga, n'ga...

Altres

Loquillo

Cadillac solitario

Re             La     Sim
 Siempre quise ir a L.A.
         Sol         Re
dejar un día esta ciudad
          La            Sim  Sol
cruzar el mar en tu compañia

Pero ya hace tiempo que me has dejado,
y probablemente me habrás olvidado,
no sé que aventuras correré sin ti.

Sim        Sol         Sim
 y ahora estoy aquí sentado,
            Sol              Re
en un viejo Cadillac segunda mano,
              La                   Re   Sol
junto al Mermellé a mis pies mi ciudad.

Y hace un momento que me ha dejado,
aquí en la ladera del Tibidabo
la última rubia que vino a probar, el asiento de atrás.

Quizás el Martini me ha hecho recordar,
nena porqué no volviste a llamar,
creí que podría olvidarte sin más, y aún a ratos ya ves.

Y al irse la rubia me he sentido extraño,
me he quedado sólo fumando un cigarro,
quizás ha pensado nostalgia de ti.

 Y desde esta curva donde estoy parado,
me he sorprendido mirando a tu barrio,
me han atrapado luces de ciudad.

El amanecer me sorprenderá
dormido borracho en el Cadillac,
bajo las palmeras luce solitario.

Y dice la gente que ahora eres formal
y yo aquí borracho en el Cadillac
bajo las palmeras luce solitario .... nena ....

Català
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CADILLAC SOLITARIO

SOL RE mim
Siempre quise ir a L.A.
DO SOL
dejar un día esta ciudad
RE mim DO
cruzar el mar en tu compañia

Pero ya hace tiempo que me has dejado,
y probablemente me habrás olvidado,
no sé que aventuras correré sin ti.

mim DO mim
y ahora estoy aquí sentado,
DO SOL
en un viejo Cadillac segunda mano,
RE mim DO
junto al Mermellé a mis pies mi ciudad.

mim DO mim
Y hace un momento que me ha dejado,
DO SOL
aquí en la ladera del Tibidabo
RE mim DO
la última rubia que vino a probar, el asiento de atrás.

SOL RE mim...
Quizás el Martini me ha hecho recordar,
nena porqué no volviste a llamar,
creí que podría olvidarte sin más, y aún a ratos ya ves.

mim DO mim...
Y al irse la rubia me he sentido extraño,
me he quedado sólo fumando un cigarro,
quizás ha pensado nostalgia de ti.

Y desde esta curva donde estoy parado,
me he sorprendido mirando a tu barrio,
me han atrapado luces de ciudad.

 SOL RE mim...
El amanecer me sorprenderá
dormido borracho en el Cadillac,
bajo las palmeras luce solitario.

Y dice la gente que ahora eres formal
y yo aquí borracho en el Cadillac
bajo las palmeras luce solitario .... nena ....

Castellà

La mataré

1)
Mim                              Re
Yo la sentaba en mi regazo,
Sim                              Do
y enloquecia solo a su contacto.
Mim                                     Re
La he conservado en la memoria.
Sim                                    Do
Tal como estaba. Siempre a mi lado.

2)
Sol   Re             Mim         Do Re
Uh nunca me juro su amor
Sol   Re          Mim      Do Re
Uh lo creia eterno yo.
Sol           Re       Mim    Do            Re
Y ella me sonreia y miraba hacia el mar.
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Mim Re Sim Do

1)Me emborrachaba entre sus brazos
ella nunca bebia, ni la vi llorando,
yo hubiera muerto por su risa.
Hubiera sido su feliz esclavo.

2)Uh que dolor sucio y traidor
me envenena el corazon.
Se que ella nunca enloquecio.
Jamas perdio el control.

Mim Re Sim  Do

1)Quiero verla bailar entre los muertos,
la cintura morena que me volvio loco,
llevo un velo de sangre de la mirada,
y un deseo en el alma, que jamas la encuentre.

2)Uh Solo quiero que una vez
algo la haga conmover.
Que no la encuentre jamas o se que la matare.

Mim Re Sim  Do

2)Uh Por favor
solo quiero matarla.
A punta de navaja.
Besandola una vez mas.

Mim Re Sim Do.....

Quiero un camion

QUIERO UN CAMIÓN
Yo, para ser feliz, quiero un camión.
Yo, para ser feliz, quiero un camión
llevar el pecho tatuado
en camiseta mascar tabaco.
Yo, para ser feliz, quiero un camión.

Yo, para ser feliz, quiero un camión.
Yo, para ser feliz, quiero un camión.
Escupir a los urbanos,
a mi chica meter mano
Yo, para ser feliz, quiero un camión.
¡¡Uuuaaauuu!!

Castellà

Quin fred al cor, camarada

Quin fred, reïra de bet!,
quan bufa l´airet de la matinada,
tallant com un ganivet de fulla
esmolada.

Doncs encara fa més fred
al parapet d´avançada!

Quin fred en nit estelada
amb el cel cruel i net, quan hi ha glaçada
i cap llit no és prou estret ni té prou
flassada.

Quin fred al sòl, la paret
d´oficina esbalandrada,
sense foc ni cigarret,
on hom treballa amb calfred
fins a la vesprada,
fins a la vesprada.

Camarada,

Català
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si sota abric i barret
i amb bufanda ben nuada
oblides que al parapet d´avançada
uns homes lluiten pel dret
de la terra amenaçada
i tens fred,
quin fred al cor, camarada!

Ritmo del garage

Tu madre no lo dice, pero me mira mal.
¨Quién es el chico tan raro con el que vas?

Cuando yo estoy delante me trata muy normal,
y a solas te imagina un novio más formal.

Cualquier noche los gatos de tu callejón
le aullarán a gritos esta canción:

Porque yo tengo una banda de Rock'n Roll
porque yo tengo una banda de Rock'n Roll

Tu padre no lo dice, pero me mira mal.
¨Quién es la chica tan rara con la que vas?

Cuando yo estoy delante me trata muy normal
y a solas te imagina una novia normal.

Cualquier noche los gatos de tu callejón
le aullarán a gritos esta canción:

Porque yo tengo una banda de Rock'n Roll
porque yo tengo una banda de Rock'n Roll.

Castellà

Lordi

Hard Rock Hallelujah

Hard Roc Hallelujah! (X4)

The saint`s are crippled
on this sinner`s night
Lost are the lambs
with no guiding light
The walls come down like thunder
The rocks about to roll
I´ts the Arockalypse
Now bare your soul

All we need is lightning
with power and might
Striking down
the prophets of false
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock and roll angels
bring thyn hard rock hallelujah!
Demons and angels all in one have arrived
Rock and roll angels
bring thyn hard rock hallelujaj!
In God´s creation super-natural high

The true belivers
thou shall be saved

Anglès

Brothers and sisters
keep strong in the faith
On the day of Rockoning
it´s who dares wins
You will see the jockers
soon´ll be the new kings

All we need...

Rock and roll...

Wings on my back
I`ve got horns on my head
My fangs are sharp
and my eyes are red
Not quite an angel
or the one that fell
Now choose to join us
or go straight to hell

Rock and roll...

Hard Rock Hallelujah!

los de marras

Ahógame

Otra patada, otra puñalá
otro empujón intentando ayudar
algo me dice déjalo ya,
de nada vale perder salud
de nada vale hacer sufrir
¿para que sirve no dormir?
si tengo roto el corazón
se me ha podrido la ilusión
y suena a muerto mi rocanrol.

Ahógame
y te lo juro que aún cantaré
porque lo tengo al lao del gargajo
y es lo único que sé hacer.
Ahógame
y te lo juro que escupiré
con la fuerza del ignorante
que aún pelea pegando el cante.

Yo sólo quiero perjudicar
a quien con armas quiere arreglar
lo que se arregla con un abrazo,
contarte que hoy he vuelto a reír
porque he visto que puedo ayudar
con cuatro acordes siendo un don nadie,
desbaratar los planes más sucios
de quien se crece si yo me hundo
y por mis muertos que no me callo.

Ahógame
y te lo juro que aún cantaré
porque lo tengo al lao del gargajo
y es lo único que sé hacer.
Ahógame
y te lo juro que escupiré
con la fuerza del ignorante
que aún pelea pegando el cante.

Ahógame, y aún cantaré
Ahógame, y escupiré
Ahógame, y aún cantaré
Ahógame, sabré qué hacer.
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Ayer

Ayer me jarté a llorar
intentando buscar
la causa y la razón
para tanto marrón.

Y es que siempre a perro flaco
las pulgas son como puños
y no hay sombra que cobije
al que tuvo y no retuvo
y mira que madrugaste
y dios poco te ayudó
nunca fuiste ese tuerto
que entre los ciegos reinó.

Ayer me jarté a llorar
intentando entender
el como y el porqué
de tu injusto perder.

Y es que no sembraste vientos
pero has pillado huracanes
menos mal que ande contigo
y quien soy va por delante
estuvo el río revuelto
y nunca fuiste pescador
soy la astilla de un gran palo
el hijo de un luchador.

Me enseñaste que los bosques
serían muy silenciosos
si en ellos solo cantaran
pájaros de canto hermoso.
Me enseñaste  que no hay males
que duren más de cien años
ojalá no te equivoques
no soporto tanto daño
ojalá no te equivoques
no soporto… tanto daño

Me enseñaste que los bosques
serían muy silenciosos
si en ellos solo cantaran
pájaros de canto hermoso.
me enseñaste a llorar
cuando había que llorar
nunca por sacar tajada
nunca para mamar
nunca por sacar tajada
nunca… para mamar

Que hoy tengo el corazón
a media asta por ti (bis)
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Corazón

Piedras que caen sobre ti una vez más
quién será el hijoputa que reparte el mal
a ver cuándo se cansa y te deja en paz.

Toda la vida tirando p´alante
echándole agallas, sonrisas, talante
teniendo que ser más lista que el hambre.

Y ahora te toca una nueva batalla
pa ti está chupao, has luchado en tantas...
que no te vea yo tirar la toalla.

El corazón que reparte y reparte
hasta la mejor parte y no llora
aunque todos le claven puñales

Català

no puede rendirse, es demasiado grande. (bis)

Noches en vela mirando al pasado
buscando respuestas, atando los cabos
dónde está el cabrón que juega con tus dados.

Cuántas castañas has sacao del fuego
echándole ovarios, echándole huevos,
cuánto te debe este mundo de perros.

Que en vez de aliento te ha dao una patada
en toda la boca, en medio del alma
que no te vea yo bajar la guardia.

El corazón que reparte y reparte
hasta la mejor parte y no llora
aunque todos le claven puñales
no puede rendirse, es demasiado grande.
(bis)

Desequilibrio

Pierdo el equilibrio con el vidrio
y se me pudren los sueños
que hacen que me sienta vivo.
Pierdo el equilibrio con el vicio
y saco de quicio al padre
que quiere estar en su sitio.
No sé si podré recoger otra vez
los trozos de los sueños rotos,
no sé si podré amontonar otra vez
en mi conciencia otro alboroto.

Rompo mis pilares a raudales
porque la noche me grita
cómeme hasta los andares.
Pago con creces mis desparrames
y la noche me susurra
soy una puta y lo sabes.
No sé si podré soportar otra vez
que salgan fuera mis adentros,
no sé si podré rescatar otra vez
lo que vendí a los cuatro vientos.

Desequilibrio…
Desenfreno a toda hostia
p´acabar en el abismo,
desenfreno sin aliento
meando fuera del tiesto. (bis)

Vuelve a visitarme Don delirio
la función ha comenzado
pongan a grabar sus vídeos.
Verán como crecen mis enanos
al tiempo que voy menguando
es lo que tiene este circo.
No sé si podré rematar otra vez
lo que debía ya estar muerto,
no sé si podré asumir otra vez
que el norecuerdo se haga el dueño.

Pierdo el equilibrio y lo reafirmo
soy adicto a los jaleos
estoy enganchao al lío.
Pierdo el equilibrio y corroboro
con mi piedra me haré un porro
cuando me vuelva a ir de morros.
No sé si podré deshacer otra vez
con mis canciones tantos nudos,
no sé si podré aguantar otra vz
con mis canciones tantos nudos,
no sé si podré aguantar otra vez
que tó el mundo me vea desnudo.
(estribillo)
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Dicen

Dicen que no hay vacas que puedan volar
ni ranas con pelos en el paladar,
dicen que no hay mares de agua dulce
ni fuego que no ha de quemar.

Dicen que no existen los nazis con alma
y que la Paz no se hace con armas,
dicen que no hay ángeles con sexo
ni putas con ángel de la guarda.

Dicen que los hombres no pueden parir
y que los árboles no pueden sentir,
que no hay dictadores sin sangre en las manos
ni niños que al nacer ya sean malvados.

Dicen que no hay perros que puedan maullar
ni seres humanos que sepan amar
dicen que no hay ricos que repartan su dinero
ni muertos que abandonen por su pie los cementerios.

Escucho y pienso, más tarde opino...
... creo que del dicho al hecho hay trecho,
yo he visto a muertos cantando a coro:
Solo exigíamos nuestros derechos.

Dicen que no hay peces que tengan memoria
ni fachas que pidan perdón por su historia
dicen que no hay Africa sin hambre
ni sueño que no sude sangre.

Dicen que no existe vida en otros mundos
y que no habría luz si no hay lado oscuro,
dicen que no hay curro con futuro
ni obrero que no ponga el culo.

Dicen que la tierra no se va a salvar
   y que los mudos no pueden gritar
que no hay superhéroes obreros de barrio
ni hay mercenarios que sean solidarios.

Dicen que no hay mosca
que no busque mierda,
ni mierda que huela a hierbabuena
dicen que no hay pobres
que compartan su miseria,
ni locos que te digan
 que pueden hablar las piedras.

Escucho y pienso, más tarde opino...
... creo que del dicho al hecho hay trecho,
tengo una piedra que a mi me grita:
Sigo esperando tu nuevo tropiezo.

Català

Diosa de la noche

Llega de madrugá y en la nevera no hay na´ pa´ desayunar. Y sus hijos se van al colegio
a aguantar las burlas de los demás, no los puede cuidar. Quién les podrá decir q no pudo
elegir? que siempre le ha tocao luchar por sobrevivir?
Y la noche caerá como un muro otra vez y a la calle saldrá a buscarse el parné.

Diosa de la noche aventurera entre los cuerpos de esos que buscan en tí lo que en su
casa no les dan.

Diosa de la noche, eterna madre. Mis respetos, el cavallo y esta vida te van dejando en
los huesos.

Hoy vuelve a acariciar con un frio mortal una aguja tu piel y quisiste

Castellà

morir sola en un callejón, tienes que resistir te sobra corazón. Desde los 16 aguantando el
tirón para ahora abandonar seria dar la razón al sir que te violó, al que te llama inmoral, al
juez que te condenó i paga para follar...

Diosa de la noche ya estas harta de esta selva entre monos y camellos han herido a una
pantera.

Diosa de la noche gran currante y gran obrera pues tu oficio es el mas viejo de los que
hay sobre la tierra.

Es delito

Hoy me he querido rebelar y me han tirado para atrás y se me está haciendo de noche.

Pero me he vuelto a levantar y no he parado de empujar y yo pa mi que eso les jode.

Hoy no he podido despegar de mis entrañas todo el miedo y mis ideas se hacen viejas.

Pero yo aún creo en el ladrón que va robándole a los ricos y comparte con la peña.

Es delito ser joven y pensar por uno mismo,

no debes cortar los hilos que te atan al sistema.

Tienes que seguir dormido y ser una marioneta,

un capullo sin ideas un cabrón con mil caretas.

Hoy me he fijado en mis colegas y he visto que peleando se van consiguiendo metas.

Pero no esas que ellos nos venden, aquí nadie pisa a nadie y siempre hay porros y
cerveza.

Hoy he querido reventar y salpicar a todo el mundo con mierda y con mi pena.

Pero he visto a gente correr y es que llevan tatuado mentiroso entre las cej.

Es delito estar vivo y creer en tus historias,

no te salgas de la línea los pondrás de mala hostia.

Ten cuidado no imagines, otra vida un mundo nuevo,

tu también puedes venderte

todos tenemos un precio.

No somos un detergente, no nos queremos vender, solo andamos a lo nuestro y que tu lo
puedas ver.

Castellà

Hierbagüena

Marihuana para fumar
Marihuana para volar
Marihuana para soñar
Marihuana para curar

Que bonito es un manzano, que bonito es un peral,
una planta es una planta, no una bomba nuclear.
Yo conozco mucha gente que levita oliendo rosas,
hay otros que solo viajan si nos tocan las pelotas.
Son los que inventan las leyes y acumulan los millones,
son grandes ecologistas de sus urbanizaciones.
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Yo que vivo en el ghetto y jamás tendré jardín
voy a plantarme María y así me reiré de ti.

Hierbagüena para vivir
Hierbagüena para seguir
Hierbagüena pa resistir
Hierbagüena pa no morir

Como fumo muchos porros mi vida a perdido el rumbo
pero si se que es más chungo el talego que un canuto.
Si pensáis que reprimiendo matareis una cultura
estáis muy equivocados esto rula, rula y rula.
Metéis caña a los fumetas mientras a los grandes camellos
tienen lujos y riquezas traficando barcos llenos.
Siempre montando campañas dices "que mala es la droga"
ten cuidado en tu bigote aun hay restos de farlopa.
Ilegal como va a ser una planta ilegal si crece como las otras,
con el agua y con el sol, seguro que perjudican mucho más vuestros campos de golf.

Los De Marras

Indisciplina

Creo saber de lo que hablo y ya ves
solo soy un peón en este puto ajedrez
ya estaba en jaque mate al nacer
y me paso la vida intentando empezar
una nueva partida.

La derrota es mi pan, mis pilas fracasar,
el saber que aún molesto me empuja a caminar
por atajos que a mi no me tocan
¿Pero es que alguien dijo que aquí los sueños
se regalan por la cara?
Se me indisciplinan los sentimientos
por todo esto que yo te cuento
por tantas veces de echarle cuento
sin darme cuenta que esto es un cuento.
Se me sublevan las emociones
cuando navego en contradicciones
paso de dar más explicaciones
si me la juego con dos cojones.

Quiero saber si existe un lado ideal
donde alguien me enseñe a pintar sin borrar
mientras tanto, yo sigo en mi isla
donde no hay pateras, ni hambre, ni guerra,
ni plantas prohibidas.

Mi vicio es arriesgar,  sin querer manejar,
desafino mi vida y la de los demás
solo intento sacar a la bicha que llevo por dentro
escupiendo odio y rabia en mi alma perdida.

Se me indisciplinan los sentimientos
por todo esto que yo te cuento
por tantas veces de echarle cuento
sin darme cuenta que esto es un cuento.
Se me sublevan las emociones
cuando navego en contradicciones
paso de dar más explicaciones
si me la juego con dos cojones.

Català

noches de penas

ya no puedo ver mas niños muertos,
porque me rebienta el corazón,
se me tiñe el alma de negro,
no puedo entender al ser humano,
que vende a los niños como carne y los mata por dinero,
hay que estar podrido por adentro para disfrutar con el dolor con el llanto y con el miedo

cada vez que se muere un niño cae un trozo de noche a la tierra y en el hueco que se
queda en el cielo nace el fuego de una nueva estrella,
esta noche mira hacia el cielo lo verás todo lleno de estrellas cada una con un niño
muerto cada muerte un noche de pena

porque nos estrañan las matanzas,
si en lugar de amor les damos guerra
y en vez de juguetes armas
porque el niño es viejo con seis años
porque los patrones los arruinan explotandolos en las minas
porque quien los hiere y descuertiza viven de sus tripas...
por dinero todo vale

cada vez que se muere un niño se me llenan los buenos sentimientos y la rabia se me
clava en el pecho po r doler me duele hasta el aliento,
esta noche mira hacia el cielo,lo verás todo lleno de estrellas,cada una con un niño
muerto, cada muerte un noche de pena

Català

Pero a tu lado

PERO A TU LADO (Los Secretos)

SOL     RE        mi
He muerto y he resucitado

DO       RE      SOL
con mis cenizas un árbol he plantado
 mi
su fruto ha dado
 DO
y desde hoy
RE         SOL
algo ha empezado

SOL     RE       mi
He roto todos mis poemas
DO      RE      SOL
los de tristezas y de penas
  mi
me lo he pensado,
     DO
y hoy sin dudar
RE            SOL
vuelvo a tu lado

DO   RE        SOL
ayudame y te habré ayudado
        mi
que hoy he soñado
      DO
en otra vida
      DO
en otro mundo
RE          SOL
pero a tu lado

SOL     RE        mi
Ya no persigo sueños rotos
DO      RE       SOL
los he cosido con el hilo de tus ojos
mi               DO
y te he cantado al son de acordes
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RE            SOL
aun no inventados

DO   RE        SOL
ayudame y te habré ayudado
        mi
que hoy he soñado
      DO
en otra vida
      DO
en otro mundo
RE         SOL
pero a tu lado

DO   RE        SOL
ayudame y te habré ayudado
        mi
que hoy he soñado
      DO
en otra vida
      DO
en otro mundo
RE         SOL
pero a tu lado

Quisiera ser

Te has subío en mi nube
y te quiero conocer,
para ver si en tus ojos
hay un trozo de mi ser.

Así cada vez que llores
en tu llanto estaré yo
y las lágrimas serán
un escudo protector.

En las noches que tiñas de gris tu corazón,
en los días que el sol no derrita el dolor.

Quisiera ser, la llave del candao de tu destino,
la coraza que te atas en silencio en el bullicio.
El grito que se te escape cuando veas injusticias,
el pesao que te taladre con el tema de la utopía…(aaaah)

No te preguntamos,
ni pedimos tu opinión.
Te trajimos a este mundo
donde solo hay confusión.

Ojala yo pueda ser
el filtro que te haga ver
los colores que se esconden
detrás del amanecer.

Para que cada mañana tu sonrisa me haga andar,
encajando las patadas que la vida nos va a dar

Quisiera ser la percha de la que cuelgues tus sueños,
el que mate a los fantasma que aparezcan en tus cuentos.
El recuerdo que te alivie cuando te sientas perdida,
el pesao que te taladre con canciones para variar… (aaaah)

Castellà

Sexo en la calle

Quiero que me ahorques con tus bragas
quiero atragantarme con tus flujos vaginales.
Jugaremos a los juegos mas antinaturales
follaremos en el suelo como unos animales.
Cuando la luna lo diga
saldremos escurrios que si viene nos la lia
monta una carniceria
A quién coño se le ocurre tener... un viejo policia?

Quiero cabalgar sobre tu lomo.
Quiero que te anudes a mi cuello y te lo como,
perderemos los papeles follando en ascensores
en el patio de un colegio o en techo de mi coche,
brindaremos un orgasmo a la gente que nos mira
que nos grita, nos critica y en el fondo lo que pasa, es... es... que se mueren de envidia.

Sexo en la calle o en cualquier jardín.
Quiero que sepan como estoy por ti.
Vicios prohibidos en cualquier rincón.
Orgasmos salvajes follando a piñón.
Follando a piñón.

Quiero que me ates a tu cama.
Quiero que me arañes hasta que sangre mi alma,
romperos nuestros cuerpos a golpes de lascivia
follaremos en el metro saldremos en las noticias,
pensaran que estamos locos que no somos humanos.
Y lo nuestro es puro vicio, solo sexo una locura
Te estas mojando toda y a mi...Se me esta poniendo dura

Quiero ser un piercig en tus tetas.
Quiero ser un bicho que te sube por las piernas,
para llegar a ese monte donde se que hay más bichitos que te pican que se esconden que
están todos calentitos, me voy a poner chulo para echarlos a patadas y el que me vacile
pilla no me ando con tonterias y es que me pongo celoso... hasta de tus ladillas

Sexo en la calle o en cualquier jardín.
Quiero que sepan como estoy por ti.
Vicios prohibidos en cualquier rincón.
Orgasmos salvajes follando a piñón.
FOLLANDO A PIÑOoOoOoN!

Castellà

los delinqüentes

Caminito del almendro

Que me dejen cantar alejao de la ciudad,
Que me dejen cantar entre las manillas del reloj,
Que me dejen contar los cañaverales
Me dejen contarte a la oreja
Las costuras y los boquetes
Que le quedan a mi guitarra,
Quiero decirte que harto de humo
Yo me voy de la ciudad,
Voy a bañarme en la playa y
A despegarme del alquitrán,
El pescao ta vendío y tengo los pies mu blancos,
yo me voy de la ciudad,
Voy a sentarme en la arena,
Voy a sentarme en la arena a cantar.

Ay que me dejen cantar alejao de la ciudad,
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ay que me dejen cantar entre las matas y el sol,
que me dejen saber de que color es el viento,
que despeinan mis cejas
Cuando voy a tu casa caminito del almendro,
voy yo, caminito del almendro.

Te digo la primera vez que me meto yo en un boquete,
que esto de cazar lagartijas por las noches y por el día,
si te pones desnuda me gustas más,
contigo es la primera vez
que me desvelo,
tuve pluma, que me despierto amor de flores,
y nos comen los caracoles
que viven en los tomates y las lechugas.

Estamos a punto de ver al Paco Paquera,
Detrás de los matorrales sigue escondío,
Nos vamos pa la playa que han llegao los verdes
y la tienda nos la han tirao,
Al Paco le han detenio y la fogata la han apagao.

Ay que me dejen cantar alejao de la ciudad,
ay que me dejen cantar en una playa divina,
que me dejen cantar en los carriles de agua dulce,
que me dejen cantar con mi morao de vino de crianza
que me gusta a mí, que me gusta a mí, que me gusta a mí,
que me gusta a mí, caminito del almendro yo me voy a ir,
que me gusta a mí, que me gusta a mí,
que me gusta a mí (sentarme en la arena)
Que me gusta a mi(una cabaña de caña)
Que me gusta a mí (una carita morena)
Que me gusta a mí (tus pechos cuando te bañas)
Que me gusta a mí (fumarme los matorrales)
Que me gusta a mí (la botella llena)
Que me gusta a mí (con la guitarra en la mano)
Que me gusta a mí (la primavera y verano)
Que me gusta a mí (ay que me gusta a mí)
Que me gusta a mí (yo me voy a los toros)
Que me gusta a mí.

Chiclana (con kiko veneno)

Como pescado y no me pinchan las espinas,
abro las latas con las uñas de los pies,
soy como un gato que planea en paracaidas,
bebo en un cubo y no me mancho de cafe eh eh eh.

Tuberias de carton,gabardinas de papel
por la calle voy descalzo y sin na que hacer
porque no tenemos na en esta pobre ciudad
voy corriendo cuesta arriba y sin molestar
Y yo me voy con mi guitarra pa Chiclana
cuando el cemento ya me come por los pies
busco animales con chaqueta y alpargatas
y estoy seguro de que alli lo encontrare eh eh eh
van por los callejones cantandole a los ratones
son los amigos que siempre yo quize tener
repartiendo el bakalao no tenemos ni cuchara
me ducho,en la playa toas las mañanas

[Estribillo:]

Y es que en chiclana siempre se descansa los lunes
las paredes son de aire nuestro techo son las nubes
musicos de primera sacaos de la nevera
te hacemos la mezcla si tu nos pones las piedras

[Estribillo x3]

Castellà

Chinchetas En El Aire

El tiempo no te da igual
y si me esperas
te desespera, eso ya lo sé.
Me marcho pa trabajar y cuando vuelva
traigo semillas pa dos cafés.
Viendo el día que al paso voy
por el sendero
que pereza de despertarme.
Entrañas de la realidad, ahogando el ácido en el infierno
y nunca quiero terminar, terminar…
Me marcho pa trabajar y a veces tengo
que falsamente sonreir.
El viento me daba igual, y a mí me lleva
lo que me queda está por venir.
ESTRIBILLO
Y una casa de cartón para poderte amar.
Y rápido quito el cielo de nubes negras.
Yo sueño con tu calor, no quiero despertar.
Tus dunas y unas cortinas dentro la cueva, dentro la cueva…
La cueva bien me sabe…
Soñando con tu cueva…
Y A lomo de la tapia baja, subiendo por la cañería
y yo no paro con el gas…
Cuando acabamos de empezar y si no es con la boca abierta enchufa al niño y a llorar, y
a llorar… La acequia va a reventar con las tortugas bocas arriba sin poner pie y el aire
venía ya lleno chinchetas y sus maletas yo llevaré. ESTRIBILLO Y una casa de cartón
para poderte amar. Y rápido quito el cielo de nubes negras. Yo sueño con tu calor, no
quiero despertar.
Tus dunas y unas cortinas dentro la cueva, dentro la cueva…
La cueva bien me sabe, me desperté esta mañana
soñando con tu cueva, mi espalda y una alcayata.
La cueva bien me sabe, la muerte de los claveles,
soñando con tu cueva, llegó como yo esperaba.
La cueva bien me sabe, soy perro que no obedece,
soñando con tu cueva, Dios me dió cara de fantasma
pa quemar…
Pa quemar mis pestañas

Castellà

De Los Matorrales

Se nota el buen sabor en este aire azul
El estilo de mis zapatos al caminar
Buscando una extensión un lugar para pisar
Terrenos donde enchufar el magnetofón
Que cositas imaginables quieren descender del aire
Este mundo es una lavadora
Dando vueltas a todas horas
Menos tú…

** Que no te enteras
Que la vida no es una carrera
Yo vengo de los matorrales
Y una chabola sin cristales
Donde los niños no llevan disfraz ni traje

Yo también me tropecé con los escombros de la ciudad
Pero quise coger el control sin retroceder
Y florezco un poco más cada vez que voy a cantar
Cojo carrerilla y salto el badén
Q la vida es un detalle con más secretos que el potaje
Hay gente con dinero que solo quieren rascar el cielo
Como tú…

** Que no te enteras…

Si no juego otra partida
Si me persigue, si hay gravilla
Yo me amarro los cordones y empiezo a correr
Cojo pardo como el humo
Cuando duermo me consumo
Yo me tapo las orejas y empiezo a volar
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Lejos de ti…

** Que no te enteras…

Hoy rulando por mi ser
Con las tuercas oxidadas
He visto un águila sin poder volar
Que más da si la tempestad o si las ratas de la basura
Que más da si tengo un perro en la luna
Si esta música que suena desde el fondo de mi cueva
Espanta a los señores de corbata y con tacones
Como tú…

** Que no te enteras…

Después

Después del humo negro hay que ser valiente y despertar
Y vivir como vive
La gente hay que ser valiente amigo
Yo tengo que volar
No, ya no puedo quedarme aquí
Si tu quieres quédate tu
Esta vida no es para mí
Yo quiero vivir con amor
Con mi gente abajito del sol
Con las olas y el amanecer
Como un niño jugando otra vez
Sin para de correr después.
Estoy embrujado y ladro como un perro
Yo me siento un animal la oscuridad me puede y me lleva
Si me aburro miento yo solito me abro las heridas
Sin idea yo retengo el destino de mi pobre vida
Yo no quiero malos rencores solo busco todas las salidas
Libertad que me espera más allá del sur
Te digo que no yo no puedo quedarme aquí

Si tu quieres quédate tu esta vida no es para mi
Yo quiero vivir...

eeeeeeeeee... (PITOS)

Hace mucho tiempo que he acordao yo con el viento
Con las nubes del cielo azules escucha a la gente porque
No se sabe, eres malo tienes el mundo aterrorizao
Con la guerra y con los misiles
El potaje nunca la probao.
No se si a mi me ha pasao
Que me siento perdedor
Yo te juro por mis cuernos
Que tengo que seguir yo te digo que no...
Después de un largo tiempo escondío
Todo oscuro con hambre y muerto de frío
Sin nada que hacer tan solo esperar
Busco libertad amigo mío tengo que volar

Tengo que volar tengo que volar...

Castellà

Duende garrapata

Ese duende garrapata
que se mete entre la gente
viva su gracia y su compás
con el petate guarreao
y su bocina estropeá.
Desde muy lejos llega un barco
dicen que lleva trece años navegando
los vientos huelen a manteca
nuevo cargamento para embarrar mis letras.

Castellà

Coge el pan y la canasta
y vámonos que hierve
despacito y con destino
pa la vara verde.
Coge el tiempo, salta la reja
y vámonos a compás
que esta noche es bandolera
y quiero verte soñar.
Ese duende garrapata
que se mete entre la gente
viva su gracia y su compás
con el petate guarreao
y su bocina estropeá.
Si ve que el hambre se adelanta
pide un bocadillo a la estatua de la plaza
viste de blanco el señor Don Paco
viste de amarillo el que cuida los caballos.
Coge el pan y la canasta
y vámonos que hierve
con el papel de plata hierve las patatas
pa la vara verde.
Coge el tiempo, salta la reja
y vámonos a compás
que esta noche es bandolera
y quiero verte soñar.
Ese duende garrapata
que se mete entre la gente
viva su gracia y su compás
con el petate guarreao
y su bocina estropeá.

El abuelo frederick

Tiene la barba blanca, seis dedos en cada mano,
una mansión con un huerto y un rancho lleno marranos.

Es nuestro abuelo Frederick, con su perro el takasmín,
te voy a contar la historia de los canutos de perejil.

En la casa del abuelo se veian cosas muy extrañas,
el insomnio de una araña y un papagayo potando ranas.
A veces vamos al campo y se lleva el bollere,
aliña con takacmina hace dos canutos a la vez.

[Estribillo:]

Ese viejo, todas las mañanas
siembra perejiles debajito de su cama.

Luego busca las takacninas
en las paredes mas profundas de las minas.

El abuelo bebía copas, de zumo de toro sudado,
y comenzó la guerra entre los tomates y los nabos.
Esto fue en su huerto, que es incontrolable,
las sandias sueltan caldo y los espárragos pipas de tomate.

Bombardeo dentro del huerto,
y hasta los cochinos le perdieron el respeto.
Tomatero cara conejo,
que vienen los jipis y te ponen de cateto!

Bombardeo dentro del huerto,
crecen los pimientos en las barbas del abuelo.
Señor campero, garbanzo negro,
te roban las lechugas y te tratan como un perro.

Y dice el abuelo que tiene una esquina,
para poner una tienda y vender takacninas.
Y dice el abuelo que va a hacer la guerra,
que va a pegar palos aunque arranque sus hiervas.
...Y no hace na!
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El aire de la calle

Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar
con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar
a mi me llaman el descalzo porque en invierno uso chanclas
y eso lo hago pa notarme y en el fresquito de la mañana
to el dia en la calle,en la plazuela tomando el aire

Soy un bohemio de la vida que yo no tengo na que ver
con los bigotes señoriales que se pasean por jerez
yo ya no tengo obligaciones yo ya no tengo mas que ver
los charquitos de la plaza cuando termina de llover
los dias de colores,en la plazuela fumando flores.

El aire de la calle a mi me huele a goma fresca
yo lo asumo me lo fumo y me escapo por la cuesta
te quiero te quiero como las peras a los peros
yo te amo yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano.

Los pantalones sin bolsillos pero los hilos no se amargan
te canto en la alameda del banco te canto en la calle larga
lo mismo te canto un fandango que yo te canto por triana
solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama
no quiero amores,soy vagabundo y amante de la noche

El aire de la calle a mi me huele a goma fresca
yo lo asumo me lo fumo y me escapo por la cuesta
te quiero te quiero como las peras a los peros
yo te amo yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano.

veneno negro yo tengo en la sangre
en mis brazos tengo cinco tatuajes
yo nunca lloro porque vivo en carnavales
me pongo la careta y me lanzo a la calle
y me lanzo a la calle y me lanzo a la calle
y me lanzo... a la calle.

Castellà

el show de los rateros garrapateros

este es el show de los rateros garrapateros
desde los jereles pa´ cantarte compañero
ritmo venenoso, animales con sonido
contigo y conmigo venceremos enemigos

¡bien!¡correcto!¡en tu sitio!

este es el show de los rateros garrapateros
siempre por el barro, por la hierba y por el suelo
una nueva forma sin jefe ni presidente
que comience el show ya estás aquí los delinqüentes

¡ole!¡ole!¡ole!

Castellà

Estoy sentado en mi cama (con rafael amador)

Esa niña que me inspira
bajo el revuelo de su falda
se fue con un gachocito
pero en el fondo me quiere a mi
De verme solito tengo
cuatro llagas de terciopelo
dos son las del cariño
que tu me guardas detras del ropero

Yo te necesito tu eres mi dosis de alegria
me pincho con los alambres
que estan cercando tu corazon
navajas multicolores
cuando me acerco gitana mia
eres mas dificil que escaparse de puerto dos

Castellà

No te das cuenta de na
cuando llego tu te vas
yo me siento a ratos
mas negro que el humo del tabaco

Ya no hay ritmo ni compas
desde que tu ya no estas
vente conmigo mujer
que no llego a fin de mes

Estoy sentado en mi cama
y al laito de la almohada
esperando de hacerte una cancion

Man dicho los que compran
las cuerdas de mi guitarra
man dicho que me coma el coco
porque las canciones me dan pasta

Y busco acordes por debajo de mis babuchas
pienso en letras para escribir mi imaginacion
no te mereces ni un poquito de mi tiempo
y me ha robado el corazon yeh yeah

No te das cuenta de na
cuando llego tu te vas
yo me siento a ratos
mas negro que el humo del tabaco

Ya no hay ritmo ni compas
desde que tu ya no estas
vente conmigo mujer
que no llego a fin de mes.

La niña de la palmera

lere lere lere le
lere lere lere le
lere lere lere lere le

Las arañas cuelgan de la pared,
pero yo cuelgo de una palmera;
palmeras que en la playa se sustentan,
de la espuma y de la marea.

Tú mueves las aguas de mi borrachera,
yo me agarro al viento
para que vaya más lento, sólo por ti.

Caen las redes de la madrugada,
luz de un cigarro, humo que vuela.
Yo caigo en tus redes y no puedo escapar,
fui pescaito en una noche negra.

Tú mueves las aguas de mi borrachera,
yo me agarro al viento
para que vaya más lento, sólo por ti.

[Estribillo:]
Solo, solito voy bajo la luna llena
de tus ojos soy cautivo, de tus labios centinela.
Solo, solito voy, mi corazón se quema,
soñando con tu pelo, mi niña de la palmera.

Sueño que me duermo entre tus ramas,
se pierde en mi recuerdo las huellas de mi piel.

Cuando llegue la mañana de resaca
tú me tienes que querer.

[Estribillo]

lere lere lele le
lere lere lele le

lere lere lele le
lere lere lele le
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la primavera trompetera

no te pongas triste ni tampoco me rechistes, te aconsejo yo
que tires pa lante siempre alegre y elegante escucha esta canción
sigue por mi camino y no te bajes del bordillo
llegó l aprimevera con el canto de los grillos

y trae regalos pa tenernos consolados y distraidos
no te pienses nada solo vente a mi manada de bandidos
y llevate un cacharro corre y no te quedes solo
llegó la primavera con regalos para todos

un ventilador fue el primer regalo
pa que se quiten las nubes grises en los días malos
pa que se lleve la basura de los aires contaminados
pa darle fresco a los animales de los documentales
y a esos deportistas que van delante de un león

la primavera tormpetera ya llegó
ya me despido del abrigo
las muchachitas me vacilan con el sol
niña vente conmigo
y toma quema la goma que suelta el aroma
pintando el aire de negras palomas

por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control
los coches no andan sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol
los niños mean en la calle no les hace falta pañales
es todo tan bonito que parece carnavales

destornillador y algunos pinceles
para la gente buena sin estudios ni papeles
que no exista el trabajo pa los hombres y las mujeres
que todo el mundo tenga regalos
los más grandes los más caros
que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz

la primavera trompetera ya llegó
ya me despido del abrigo
las muchachitas me vacilan con el sol
niña vente conmigo
y toma quema la goma que suelta el aroma
pintando el aire de negras palomas

la primavera trompetera ya llegó
ya me despido del abrigo.. yo me despido ya
las muchachitas me vacilan con el sol... adiós
niña vente conmigo
y toma quema la goma que suelta el aroma
pintemos el aire de negras palomas

la primavera trompetera...
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los bichos que nacen de los claveles

Tu quieres que te cuente un cuento, pues yo te lo cuento
los bichos que nacen de Los Claveles somos Los Delinqüentes
que nacimos en Enero y mira que puñeteros somos
que volamos sin plumas y nos comemos los cromos.
Escucha canijo, escucha primo, escucha lo que te digo
que aquí antes que amapola, picha, somos trigo.
Escucha canijo, escucha primo, escucha, escúchalo
que somos triguito del bueno, del limpio, del bonito, triguito del montón.

Damos suspiros, damos suspiros,
en Los Claveles primos, donde vivimos,
damos suspiros, damos suspiros,
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en Los Claveles primos, donde vivimos.

Los bichos que nacen de Los Claveles somos Los Delinqüentes
Los bichos que nacen de Los Claveles somos Los Delinqüentes
Parece que nunca aprendo a administrarme los jurdeles
siempre vamos contramano por las calles de los jereles.

Cuando me quito el sombrero se me enredan todos los pelos
y voy contando las pesetas que me quedan por el suelo
cieno en mis calcetines blancos no sé lo que yo quisiera,
de juerga con el gitano por Jerez de la Frontera.

Escucha canijo, escucha primo, escucha lo que te digo
no hay veneno que nos mate, por eso nos reímos.
Escucha canijo, escucha primo, escucha, escúchalo
que somos mosquitos y son nuestras palabras tabaco de cartón.

Ay, así son ellos, así son mi gente,
son de los buenos
Ay, así son ellos, Los Delinqüentes,
son los garrapateros.

Los bichos que nacen de Los Claveles somos Los Delinqüentes
Los bichos que nacen de Los Claveles somos Los Delinqüentes
parece que nunca aprendo a administrarme los jurdeles
siempre vamos contramano por las calles de los jereles

Los bichos que nacen de Los Claveles somos Los Delinqüentes
Los bichos que nacen de Los Claveles somos Los Delinqüentes
parece que nunca aprendo a administrarme los jurdeles
siempre vamos contramano por las calles de los jereles.

No llevamos ná

Estando un dia de fiesta hartito ya de fumá
Estando casi arribita me entro ganá de bajar
Pero al montarno en el coche un faro nos alumbró
Alto donde van ustedes venga tirar al mogollón

[Estribillo:]
No llevamos ná, no llevamos ná, no llevamos nada nada na ay no llevamos na
Que no los hemos tirao, que nos lo hemos fumao y no nos queda mas

Estando un dia de fiesta nos quisimo emborrachar
Nos paran los picoletos con ganas de hacer soplar
Le dimo uno con ocho y no nos dejan marchar
Nos llaman delinquëntes yo no se porque será

[Estribillo]

No llevamos ná, no llevamos ná, no llevamos nada nada na ay no llevamos na
Que no los hemos tirao, que nos lo hemos fumao y no nos queda mas

[Estribillo]

No llevamos ná, no llevamos ná, no llevamos nada nada na ay no llevamos na
Que no los hemos tirao, que nos lo hemos fumao y no nos queda mas

Estan por todos los sitios donde nadie se lo espera
Y tienes que estarte al loro sino te quitan la piedra
Yo seria feliz, yo seria feliz, yo seria feliz
si yo pudiera vivir sin verle la cara al guardia civil

[Estribillo]

No llevamos ná, no llevamos ná, no llevamos nada nada na ay no llevamos na
Que no los hemos tirao, que nos lo hemos fumao y no nos queda mas

No llevamos ná, no llevamos ná, no llevamos nada nada na ay no llevamos na
Que no los hemos tirao, que nos lo hemos fumao y vamos a por mas
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Nube de pegatina

Solo quiero mirar a las nubes
y ya no existe medicina
y porque he vuelto a enamorarme
de esta nube que es de pegatina.

Las aceras son de barro
y cuando me llueve en marzo
se me quedan pegaos los zapatos
y llego yo a mi casa descalzo.

Nube de pegatina
farola de serpentina
marinero de los mares
con las olas de cartulina.

Si pierdo yo el sufrimiento
y el alma de ceniciento
ay que las penas del pensamiento
ay se me van como vinieron

Nube de pegatina
farola de serpentina
marinero de los mares
con las olas de cartulina.

Cae la noche llenita de estrellas
es como un chocolate con almendras
vagan pensamientos en el mar
yo busco mi camino sin saber adonde irá

Nube de pegatina
farola de serpentina
marinero de los mares
con las olas de cartulina.

Solo quiero mirar a las nubes
y ya no existe medicina
y porque he vuelto a enamorarme
de esta nube que es de pegatina.
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Pirata del Estrecho

Esta es la canción de un viaje en tren
Una expedición de alto nivel
Perdí mi destino en el camino
Gané mi fe, encontré a manué
Rastafari de Jerez

Un cateto mu discreto que no le falta libro ni papel
Cuando le llega el hambre pinta to lo que quiere comé
Va por los rincones de Tarifa
Y el viento allí le da caló
Le vuelve loco hasta el corazón

Olé mi manué nadie canta como él
Como le guata a él dar la respuesta sin querer
Dibuja tus sueños en el aire
…cantando su oración

Tiene un mapa en los pies
(Que se mira cuando duda de la vida)
Siempre acaba bien todo lo que empieza…

Y la gente le dice a manué
Anda y camina derecho
Búscalo, no importa donde esté
Nunca duerme bajo techo
Me enseñó la fuerza y el poder
Del arte de saber ganarle un pulso al tiempo
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Pirata del estrecho…

Hubo pa´ la cuneta una mañana lo querían llevar
Con el humo de su pipa dibujó un camino pa’ escapar
Un paso de peatones por las nubes
Y así manué pudo volar
Sin carnet de identidad

Nadie lo puede coger
(porque su alma sabia nunca toca el suelo)
Siempre acaba bien todo lo que empieza

Y la gente le dice a manué
Anda y camina derecho
Búscalo, no importa donde esté
Nunca duerme bajo techo
Me enseñó la fuerza y el poder
Del arte de saber ganarle un pulso al tiempo
Pirata del estrecho…

Somos

Nacimos, crecimos, y los huevos pusimos
la cesta de mimbre nos reproducimos
a ser vividores por muchas razones
Animales, humanos, se ve que cantamos,
personas que nacen con piernas y manos
llegamos, tocamos y después miramos
Somos caradura vestimos con pluma
somos raíces que sueñan,
somos de papel
Somos el laboratorio de ritmo,
fresquitos sin accesorios,
somos el cable que enciende tu luz
Somos todo lo que quieras tu
Somos coyote y avestruz

Somos el viento, somos kalo,
somos boquete en el pantalón,
Somos pequeños y salvajes,
Somos valientes, lo digo yo,
todos tenemos la solución,
Somos más listos que los propios animales.

Encierro tu rabia redonda, la lío, la estiro y la pongo de alfombra y me muerdo los dientes
volar es mi reto me aprieto y lo intento
Queremos nadar en el agua que hay en el aire que todo lo envuelve,
somos serpentina que al viento se cubren
Somos energía, la noche y el día,
somos berberechos sin rumbo, sin peso, ganamos para perder
Somos un diccionario con nuevas canciones en tu calendario,
somos marionetas que quieren saber
Somos tu y lo que quiera todo
somos mas feos que los monos

Somos el viento, somos kalo,
somos boquete en el pantalón,
Somos pequeños y salvajes,
Somos valientes, lo digo yo,
todos tenemos la solución,
Somos más listos que los propios animales.

Castellà

Trabubulandia

Escucha amigo esta historia
De unos duendes que viven conmigo
Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo
Son los trabubus…y vienen de trabubulandia

Los trabubus son los gnomos de colores
Que tienen sus derechos
Siempre están de vacaciones
Los trabubus a mi dicen al oído
Que son invisibles
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Y me cantan sus canciones
Se esconden por la noche
Por debajo de mi cama
Me quitan el mando
Las llaves del coche
Me apagan el termo
Me esconden las medicinas
Te estropean las macetas vecinas
Cuando canta la gallina

Siempre me estan dando golpes
En la cabeza y en las piernas
Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo
Son los trabubus…y vienen de trabubulandia

Los trabubus tienen la nariz muy gorda
La cabeza grande y los ojos pequeñitos
Los trabubus tienen las orejas rojas
Fuman plastelina, se comen a los gatitos
Se beben mi cerveza por la noche y por la tarde
Vacían la nevera y nadie los ve
Me apagan la tele
Me bailan por bulerías
Te manchan las camisetas vecinas
Y se comen mi tortilla

Solamente yo los veo
Cuando estudio y cuando leo
Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo
Son los trabubus…y vienen de trabubulandia

En trabubulandia almuerzan después de cenar
Si hacen un concierto hacen la prueba después de tocar
Y su idioma es..
Si te los lleva al hotel vacían el minibar
Y lo tienes que pagar
Y esque yo no se que pasa
Cuando como setas
Vienen a mi casa
Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo
Son los trabubus…y vienen de trabubulandia

Los trabubus son gitanos y flamencos
También discotequeros y les gusta el bacalao
A los trabubus también gustan las mujeres
Cuanto más gorditas y más rellenitas
Más guapos se ponen con corbata y pantalones
Muy arreglaitos y mu flamencotes
Y salen de marcha por la noche se emborrachan
Tiran piedras y pelotes a la puerta
De mi tio el bigote

Soy profeta de los bichos
Er mecalumbo ya te lo dicho…
Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo (x3)
Son los trabubus…y vienen de trabubulandia

Uno más

La gente que escucha, los que andan despacito
los perros y los patos, los mineros y el gitano
que cantaba blues muy americano

Cortadillo y Rinconete, el carpintero de la esquina
el vecino de arriba spiderman en la cornisa
entre ramas verdes me quedo dormío
no importa tener calor ó tener frío
entre los presentes.

Menos un gusano todo es raro
y no me siento diferente
soy uno más entre toa la gente
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uno más que está chiflado.

La gente con gafas, pues la gente con jardín
Frank Zappa y Tío Borrico, el que se rasca la nariz
los que se afeitan la barba antes de ducharse.
La monja de un convento, el que planta algodón
los que se ríen cuando llega el ascensor
los que fuman mucho
los que beben poco
los que se pierden en una isla llena de cocos
allí estaré yo.
Porque vivo con la gente
tocando yo mi guitarra, con un lápiz entre mis dedos
con pensamientos que yo no freno.

Los mosquitos de las algas, el bajista de Los Ramones
una habitación cerrada con Lola en el espejo
la zambomba, el anís y el rockandroll
El sexo y las drogas, el perejil y las garrapatas
la pantera rosa, un pistolero y Escarlata
yo me encuentro triste y muy aturdido
los presidentes y su gobierno nos han mentido una vez más

Mas allá de los cristales
hay una tribu de bacterias
yo no me junto con los malos, los que manejan
y los guapeados
No me va a cambiar la sensación
de reírme ó llorar cuando quiera
sólo soy uno más entre todos los peatones de la tierra
Uno más
uno mas
uno mas...

Ya nadie te quiere

Ya nadie te quiere
Porque sales por la tele vacilando
Con tu forma de actuar
Eres un fantasma
Criticando por la espalda
Siempre a costa de mezclar
Mentira y realidad

Detrás de las flores te encontraste a Don Quijote
Y te dijo Calvo! Tu estas medio colgao como yo!
Tu que te crees pirata o marinero de una fragata
Fuiste una rana y la tele te contrató
Con tus cuentos, más negro y feroz
Tu cerebro es un tambor
Caminando, cosas raras
Tus palabras son muy malas
Deja ya la televisión

Ya nadie te quiere
Porque sales por la tele vacilando
Con tu forma de actuar
Eres un fantasma
Criticando por la espalda
Siempre a costa de mezclar
Mentira y realidad

Detrás de la tele se regalan los claves
Y por la radio no se ve ni al locutor
(mastica mastica)
Rayas y renglones pa’ que nunca te doblaras
No respetas ni la hora ni el reloj
Ni las normas de circulación
Ni a tu padre ni al doctor
Te has hecho reportero
Yo no quiero ná con ellos
Porque son cucarachas sin control

Ya nadie te quiere
Porque sales por la tele vacilando
Con tu forma de actuar
Eres un fantasma
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Criticando por la espalda
Siempre a costa de mezclar
Mentira y realidad

Eres un bulto entre la gente
No te sale nada bien
Solo te gusta el dinero
Aquí no hay sitio para usted

Señor Carrasco venga dígale algo:

Carmele sabemos la edad que tienes
Que se te nota en la tele
Y que lo sabe antena3
Que todavía tienes pendiente
La querella con el arca de noe
Carmele! Que el ejército te teme!
Querella va, querella viene
Carmele guapa, carmele…

Ya nadie te quiere
Porque sales por la tele vacilando
Con tu forma de actuar
Eres un fantasma
Criticando por la espalda
Siempre a costa de mezclar
Mentira y realidad
(Bis)

Los fabulosos cadillacs

Vasos vacíos

No se bien que día es hoy
solo se que te vi salir
y en cinco minutos perdí
las letras para hablarte a vos

Yo se que no tengo palabras
y nunca las voy a tener
por eso aprovecho esta noche
ya ves, estoy sola otra vez

Por eso aprovecho esta noche
tal vez lo puedas entender
que no me importa poner las letras
solo me importa mi mujer

Mañana cuando te levantes
y pienses lo que dije ayer
ay viejo, en este juego
a mi siempre me toca perder, siempre

Siempre habrá vasos vacíos
con agua de la ciudad
la nuestra es agua de río
mezclada con mar
levanta los brazos mujer
y ponte esta noche a bailar
que la nuestra es agua de río
mezclada con mar

A ti te quiero decir
no te preocupes mi amor
que yo te voy a entender
que yo te voy a querer

Castellà

Siempre habrá...

Los Lobos

La bamba

Para bailar la bamba
Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia y otra cosita
Y arriba y arriba
Y arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, por ti seré,
Por ti seré, por ti seré.

Bamba, bamba, bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba.

Para bailar la bamba
Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia pa mi pa ti
Ay y arriba y arriba
Y arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitán,
Soy capitán, soy capitán.

Bamba, bamba, bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba.
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Los Secretos

Pero a tu lado

He muerto y he resucitado
con mis cenizas un árbol he plantado
su fruto ha dado
y desde hoy algo ha empezado

He roto todos mis poemas
los de tristezas y de penas
y lo he pensado
y hoy sin dudar vuelvo a tu lado

Ayúdame y te habré ayudado
que hoy he soñado
en otra vida
en otro mundo
pero a tu lado

Ya no persigo sueños rotos
los he cosido con el hilo de tus ojos
y te he cantado
al son de acordes aún no inventados

Ayúdame y te habré ayudado
que hoy he soñado
en otra vida
en otro mundo
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pero a tu lado

(x2)

Los Suaves

La chica de azul

Fuiste la niña de azul
en el colegio de monjas,
calcetines i coletas,
estabas loca por Paco,
examenes y veranos,
vacaciones y de Paco,
ni el recuerdo de su sombra
ni el olor de su tabaco.
Eres la niña moderna
q nunca ha roto un plato,
Lola, nena de papa,
no trabaja, pasa el rato,
bares, pubs y discotecas
y asi vuelan los años.
las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti,
¿donde vas bala perdida? ¿donde vas triste de ti?
1, 2, 3, y...

Se fueron los buenos tiempos,
la juventud ya se escapo,
papa ha muerto,
el dinero se esfumo.
pobre, se encuentra en la calle,
nunca nada supo hacer.
Ahora quema su vida
en barra americana de 7 a 3.

Dolores se llamaba Lola,
hace la calles hasta las 6,
pues sin dinero en esta tierra,
hay Dolores, al burdel.
Fuiste la niña de azul,
ahora eres la vieja verde
como se porta la vida
cuando vales lo que tiene.
las vueltas que da la vida,
el destino se burla de ti,
¿donde vas bala perdida?
¿donde vas triste de ti?
1, 2, 3, y...
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Malas noticias!

La noche se esta cayendo
y con ello cae el tiempo.
El dia no sirvio de nada,
tarde de nubes sin agua.
Hoy el cielo es de cemento,
parece que Dios esta muerto.
Golpean la puerta de casa,
mensajeros de desgracia...
¡Malas noticias!

En el barrio del infierno
la muerte va buscando empleo.
Corre, corre que en la plaza
se pasean las navajas.
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¡Ay! Corazones de hielo,
la noche de un viernes negro
y en los billares de la esquina
se estan jugando la vida...
¡Malas noticias!

Hay martillazos de fuego
contra el cristal del silencio.
Los pasos perdidos se paran
en una noche estrellada.
Quieto se quedo en el suelo,
solo, rodeado de miedo.
Al sur de la gran ciudad
Satanas anda de fiesta...
¡Malas noticias!

Bueno y con cara de bueno,
sentimental y sincero.
Murio sin razon, por nada
una larda madrugada.
Y ahora ella vive sufriendo,
peleando con el sueño;
bebe y llora sin parar
de la noche a la mañana...
¡Malas noticias!

No llores mas por mi

Gastas tu tiempo y dinero conmigo
y ya ves el resultado.
Pensabas hacerme cambiar,
pero te has equivocado.
Sabes que soy un mentiroso,
no se como me haces caso.
Cuando te digo que te quiero
es que estoy enfadado.

No pienses mas en mi,
debes olvidarme.
Yo no valgo para ti,
mejor es dejarme.

¡Hey!, no llores mas por mi. (x4)

Aqui me encuentro en la calle,
mis vaqueros destrozados
pensando que precio he de pagar
para irme de tu lado.
Esta vez debes creerme,
no pensaba hacerte daño.
Escoge primero el camino
y yo me ire por el contrario.

No pienses mas en mi,
debes olvidarme.
Yo no valgo para ti,
mejor es dejarme.

¡Hey!, no llores mas por mi. (x4)
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Pobre jugador!

Se enciende el sol, termino la partida.
Sale a la calle harto de jugar,
todo perdido entre humo y bebidas
y una semana para pagar.
Sin dinero ya ves que no hay viaje,
no hay amigos, ni sombra ni sol;
señalado por la muerte
un fantasma con su nombre
del cielo bajo.
¡Pobre jugador!

Regresa a casa, la encuentra vacia.
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Te ha dejado, esta vez es verdad.
Carta, palabras de despedida;
de tu mujer no te puedes fiar.
Hay goteras sobre su cama
y una losa en su corazon.
En los brazos de la suerte
quiso pasar su vida
y por eso aposto.
¡Pobre jugador!

Sin darse cuenta han pasado los dias,
deudas de juego hay que pagar.
Nada le queda y van por su vida;
armas de fuego rodean la ciudad.
Y por eso se matan los hombres
y por eso andan a matar.
Como piedra en su caida
asi fue su vida, hacia abajo
sin poder parar.
¡Pobre jugador!

¿Que hace Dios sentado ahi arriba
haciendo trampas al barajar?
Las buenas cartas fueron repartidas
y el ha perdido antes de jugar.
Sin dinero ya ves que no hay viaje,
no hay amigos, ni sombra ni sol;
señalado por la muerte
un fantasma con su nombre
del cielo bajo.
¡Pobre jugador!

si pudiera

Si pudiera
a la tienda de los sueños
ir a comprar
con poco dinero
todo lo que hasta ahora
pude ganar
y si allí vendieran
billetes para el tren
de... "otra oportunidad"
encargía
un "ticket" de ida
a la estación perdida
donde mi vida
fue a descarrilar.

Si pudiera
desde aquel momento
volver a empezar
ilusiones
castillos de arena
en el fondo del mar
esperanzas
asi que... ¿eso es todo?
se me pasó el tiempo
es ya tarde
tengo miedo de irme
a la sombra del cielo
me queda tan poco
y tanto que arreglar.

¿Quien no hizo alguna vez
locuras por una mujer?
¿Quien no quiso alguna vez
algo que no pudo tener?
¿Quien no hizo alguna vez
promesas a una mujer?
¿Quien no hizo alguna vez...?
Si pudiera...

Si pudiera
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desterrar de mí
la esperanza de verte
y olvidarme
de todo aquello
que no se puede cambiar
despedidas
si quieres un recuerdo
te regalo mi pena
y esta noche
duermo solo y quizás
te encuentre en mis sueños
que es donde solo
te puedo encontrar.

Si pudiera
pasear por las calles
sin hacerme preguntas
y en la noche
escuchar a la luz
en la oscuridad
¿qué me has hecho?
me quitaste la vida
sólo pienso en la muerte
y poco a poco
los pasos se hunden
en el aire negro
ladran las estrellas
llora la ciudad.

¿Quien no hizo alguna vez
locuras por una mujer?
¿Quien no quiso alguna vez
algo que no pudo tener?
¿Quien no hizo alguna vez
promesas a una mujer?
¿Quien no hizo alguna vez...?
Si pudiera...

Lucas Masciano

Al diablo con todo

*Sol  ||||||
      ||x|||
      |x|||x

intro: Sol, sol* x4

Sol           Sol*       Sol
Al diablo con hacer todo bien
              Sol*              Sol
al diablo con llegar temprano a casa
              Sol*           Sol
al diablo con peinarme con gomina
              Sol*           Sol
al diablo con el traje y la oficina
              Sol*              Sol
al diablo con cuidar mi voz del frÍo
              Sol*         Sol
al diablo vivir tan reprimido
              Sol*
al diablo con todo. (Sol Sol*)

Sol               Sol*           Sol
Al diablo con los drops y las escalas
             Sol*           Sol
las armonías hiper complicadas
              Sol*           Sol
al diablo con pensar en el futuro
              Sol*          Sol
al diablo con vivir tan inseguro
              Sol*                Sol
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al diablo con prohibirme de las cosas
              Sol*             Sol
que me causan placer y pasan cosas
              Sol*
al diablo con todo. (Sol Sol*)

    Re                          Sol
Con un zapato negro y un zapato rojo
Sol*        Re                       Re7
me quedo dormido donde se cierran mis ojos
            Mi
un wIski barato en una mano
                  Re                     Re7
y en la otra un habano, me importa tan poco
            Re      Sol
me sigan llamando loco.

intro

Al diablo con las camisas planchadas
con evitar reÍrme a carcajadas
al diablo con salir sólo con una
con evitar las chicas de las plumas
al diablo con seguir haciendo bien
y esperar todo un día en el andén
al diablo con todo.

Al diablo con mirar hacia atrás
al diablo con pensar que no hay más
al diablo con evitar bailar
si el mundo dice que bailas muy mal
al diablo con dejar de enborracharme
al diablo con dejar de fumar
al diablo con todo.

Con un zapato negro y un zapato rojo
me quedo dormido donde se cierran mis ojos
un wIski barato en una mano
y en la otra un habano, me importa tan poco
me sigan llamando loco.

Al diablo con todo, aldiablo con todo.

Azabache

MI                    LA          SI             MI
MUY CERCA DE ESTE LUGAR DONDE AZABACHE CRIO SU SER
                        LA             SI          MI
DIO A SU VIDA LIVERTAD SEMBRANDO SUEÑOS AL NACER
                         LA         SI        MI
VIVIO HISTORIAS DE AMOR TERNURA Y DE AMISTAD
                          LA
SIN SABER QUE UN AMANECER
             SI       MI(LA-SI-LA)
SE LLEVARIA SU ALMA HA HA
              SI7
SE LLEVARIA SU ALMA...

ESTRIBILLO...
   MI                         LA      SI            MI
HACIA DONDE NADIE SABE NADIE SABE DONDE NI POR QUE
                          LA            SI          MI
PERO AZABACHE YA NO ESTA SE FUE SIN PARAR DE CRECER
                             LA         SI          MI
DEJO HISTORIAS POR LA MITAD Y CAMINOS POR RECORRER
                             LA          SI           MI
SU VOZ NO SE PUEDE ESCUCHAR PERO PUEDO SENTIR SU SER

    MI                    LA       SI            MI
EN PRIMAVERA SEGÚN DICEN LAS FLORES VAN A NACER
                         LA          SI          MI
LLENAN EL MUNDO DE COLORES PINTANDO EL AMANECER
                           LA         SI           MI

Castellà

PERO ESTA FLOR SE MARCHITO EN ESTA EPOCA ESPECIAL

Dos dias

INTRO: Lam Fa Do Mi   (x2)

VERSO: (las 2 primeras lineas solo bajo)

Si bajase alguien del cielo para quitarme la vida
                                      Lam
le diria un momento, solo dejarme 2 dias
         Fa             Do       Mi             Lam
Pa´ empezar saldria desnudo, exhibirme a nadie mata
    Fa          Do         Mi          Lam
solamente llevaria mi sombrero y mi corbata
      Fa          Do        Mi         Lam
Y tomaria un tranvia hasta America latina
       Fa           Do          Mi           Lam
y de juerga con mi gente 10000 noches en 2 dias
       Fa           Do          Mi           Lam
Y colgaria de una estrella una cuerda y dejaria
        Fa          Do                  Mi
que las madres de la plaza decidan que pueda

ESTRIBILLO (x2)hay una 2da guitarra tocando  e -8-8-8-7-7-8-7-
               Lam     Fa                    b -8-8-8-8-8-8-8-
Mi corazon va loco
                 Sol      Mi
cuando me queda poco
                   Lam            Fa
pruebo de lo que quiero y puedo,
                Sol
y si no puedo quiero

A---0--8-7---3-5-7-------------

INTRO DE NUEVO x2

VERSO 2: (los 2 primeros renglones solamente bajo)

Robaria grandes bancos con pistolas de juguete
                                              Lam
y abriria por las noches las iglesias porque pueden
        Fa           Do             Mi          Lam
mil millones de sin techo, ser con techo por 2 dias
         Fa            Do          Mi           Lam
y a las hostias tan sagradas mermelada les pondria
        Fa        Do          Mi            Lam
Y sin dar la penitencia un festin por la mañana
       Fa         Do           Mi         Lam
tanto oro y sacrificio no me sirven para nada
        Fa          Do          Mi            Lam
mil disculpas pero creo que no compro esta patraña
         Fa         Do                 Mi
la humildad marketinera a dios no lo engaña

ESTRIBILLO x2

PUENTE:
       Fa              Sol             Lam               Lam           Fa
Ya me voy no quiero dejar de ser como soy no quiero no quiero pedir perdon
            Sol              Lam                Lam          Fa
la cosa es asi, se nace y que va, se elige la forma de pensar
             Sol         Lam                Lam              Fa
se elige la forma de actuar, se eligen los bares para compartir
           Sol
yo elijo elegir

ESTRIBILLO x4
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Bajo un mismo sol

Ponte en pie, ponte en pie
ponte en pie bajo un mismo sol

Sur tremenda flama brama
Pasión a caudales dice sur
miremos sur, mimemos sur
Aprendí lo que es qua la tierra seca te atrape que el corazón se escape te saque,
te late, te levante y te salte
La raíz:
Canarias dice sur
Camerún dice sur
Para todos los que nos sentimos sur
Vente, vente al sur
Arriba el sur

Eh, eh, eh.
Bajo un mismo sol
Arriba el sur, elevando el sur

Ponte en pie, ponte en pie
ponte en pie bajo un mismo sol

El sur en mi cala cala, como me ilumina la vela
noches de complicidad compartiendo en comunidad
aqui la calle no calla, vaya, como lo mueven de aqui pá ya
del sur inhalo como el sur anhela a Mandela

ponte en pie, ya para acá cente
bajo un mismo solete, seca tu llanto y únete
vente y apafa la mente!
sures crucé, de energía me llené... desdes Granada hasta Zimbabwe wayayaye!

eh, eh, eh, eh, eh bajo un mismo sol
arriba el sur, elevando el sur

Castellà

Como el agua calé

Condenaoooo
Clarita como el agua nos gusta la gente
Como no, que siempre vengan de frente
Porque a tó el mundo le gusta poner la mano,
Poquito a poco te voy calando hermano.

No me gusta ná de que pie cojeas,
ya lleva mucho rato la mosca tras mi oreja.
Asi que coge el riso, coge camino, arrecha,
No quiero verte ni a malas ni a derechas.

Yo te calé, yo te ca te ca te calé.

Clarito como el agua te digo no me interesa
(calé calé),
Clarito como el agua te digo sal de mi vera.
Clarito como el agua te digo sal de mi puerta (calé calé)
Clarito como el agua te digo yo te calé.

Puse la vela y soplamos (eh eh eh)
cuando la cosa tira, algunos se olvidan (eh),

Castellà

muro construído no cae,
pronto te olvidaste del plan y ahora van... biribiban, con el plan, ves?

Vela marinera pa los que no pillan la misma vía, pía, pía, pía, pero cómo pía, saliva,
Abre la boca y mentiras vomita (eh eh eh eh)
Dice ¿qué es lo que ves? es el mundo al revés,
Dice, no me creo ná de ná, mentiras, puñaladas traperas da, la espalda la tengo toa
marcá.
Curas sana, canta luego, tú conquista el mundo entero, pero tu casa vacía está,
tu hermano se fue compae,
Dice eh eh eh eh (x2)

Y el que no cuida, no...
Yo te digo lalalaya
Siempre la misma...
Yo te ví caer x2

Si no lo vales, chico no te me embales,
ponte cabales, que la vida da señales,
no escondas tus males o no te....,
hasta que veas que cambian tus modales.

Si no lo vales, chico no te recales,
sólo te vales de avales y reales,
no escondas tus males o no te....,
ya que tus pasitos no son legales.

Pero ves que te calé,
pero ves que yo a tí te calé (x2)

Dejaste entrever tu modo de sentir,
en busca de un falso porvenir.

Calé, calé, calé hoy, yo te calé calé hoy hoy, je te calé, je te calé, je te calé calé, je te calé,
je te calé, je te calé calé.

Clarito como el agua te digo no me interesa (calé, calé)
Clarito como el agua te digo sal de mi vera(yo te calé, calé)
Clarito como el agua te digo sal de mi puerta (calé, calé)
Clarito como el agua te digo yo te calé (yo te calé, calé)

Tú sigues un plan, pero te calarán,
todo lo que escondes asoma bajo tus pies,
cada minuto que pasa ya tu careta menos aguanta, saca tu lema del ataque no late

No vale que te alaben, más vale que te avalen,
ya que tu cuento no se creen, ay ay ay my friend, sigue tu plan, pinocho i am, si no vas de
frente ya te calarán.

Y el que no cuida, no ..
Yo te digo lalalaya
Siempre la misma ...
Yo te vi caer
(x2)

Con la mano levantá

Con la mano levantá,
al pasado le digo adiós
y el futuro que vendrá
dicen que pende de un hilo.
Y el presente aquí contigo,
mano a mano, oye mi hermano
disfrutar camino (bis).

Con la mano levantá...

De puntillas pa tocar,
voy subiendo un escalón,
escribiendo otra canción de escaleras al cielo,
busco un sitio pa saltar que me de alas pa volar,
realidad a ras de suelo.

Castellà
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Con las manos levantás,
no nos vieron al pasar,
cuantas manos hay que alzar
para que escuchen de nuevo,
tu arma la imaginación,
tu escudo no protection,
intuyendo el movimiento.

Con la mano levantá...
tocaré...voy tocando el cielo....

Salté la valla,
corrí mil batallas,
pero aquí estoy de nuevo.
Perdí el aliento,
pero no me siento,
busco carrerilla,
pa saltar, pa saltar, pa saltar, pa saltar.
Con la mano levantá...

Corte de Luna

Venga
Venga
Venga
Venga
Alegria, ala!

Y a la media noche, salen camineros
De todas las calles, y algunos cantan
Porque llevan hambre de vida
Y hay otros
Porque llevan pena como condena

Sin ilusión, no sale mi canto
Sin el tambor no, no camina la rumba lere lere
Y el que no sabe dar, no tiene na´ de na´
Sin ilusión no no,
no corre la sangre por las venas lere

Yo te digo, no hay barreras
Solo un muro dentro nuestras cabezas
Con ilusion, lamentos y risas
yo te construyo esta cancion entera(1rcop)/
yo te hago una cancion entera(2ncop)
(x2)

Sin ilusión, no sale mi canto
Sin el tambor no, no camina la rumba lere lere
Y el que no sabe dar, no tiene na de na
Sin ilusión no no,
no corre la sangre por las venas lere

Cuando la luna llena, las entrañas misma altera
Cuando la luna sale, la barriga se me voltea x2

Sin ilusión, no sale mi canto
Sin el tambor no, no camina la rumba lere lere
Y el que no sabe dar, no tiene na´ de na´
Sin ilusión no no, no corre la sangre por las venas lere

Castellà

Crece la voz

Crece la voz, crece la voz
en el mundo entero, en el mundo entero
crece la voz en el mundo entero
caiga la pena debajo al suelo

(aiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiii iii
aiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiii)

Castellà

Crece la voz, crece la voz
en el mundo entero, en el mundo entero
crece la voz en el mundo entero
caiga la pena debajo al suelo

(aiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiii iii
aiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiii iiiiii)

Escucha como a tu aliento le siente eh,
murmullo que te grita constante eh
Van pinceladas de tinta hablada
que teñiran mundos de grises
van van persiguen
van van no paran van van debajo de tus pies
van van persiguen
van van no paran van van,

palante palante palante palante palante palante palante palante palante eh

Crece la voz, crece la voz
en el mundo entero, en el mundo entero
crece la voz en el mundo entero
caiga la pena debajo al suelo

(aiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiii iii
aiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiii)

Crece la voz, crece la voz
en el mundo entero, en el mundo entero
crece la voz en el mundo entero
caiga la pena debajo al suelo

(aiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiii iii
aiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiii iiiii)

En el tramo del camino
que junta lo bueno y lo malo,
donde se rompen los destinos
y se separan las mano.
Donde nadie recuerda que fuimos hermanos
por eso yo canto hoy,
mi mal espanto y voy en un mundo que esta loco unos crecen poco a poco en un mundo
que esta loco hay quien no crece

Crece la voz, crece la voz
en el mundo entero, en el mundo entero
crece la voz en el mundo entero
caiga la pena debajo al suelo

(aiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiii iii
aiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiii)

crece la voz, crece la voz
en el mundo entero, en el mundo entero
crece la voz en el mundo entero
caiga la pena debajo al suelo
(aiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiii iii aiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiii iii)

Se te llena la boca de libertad
lleva la palabra clara, lleva la palabra firme lleva llevala oye llevala lleva la palabra clara
lleva la palabra firme llevala oye llevala

Hilo y Aguja

Seré, seré, seré, seré, seré, se,
lo que busque y lo que encuentre
y al salir de mi escondite
no sabré si fui o si vine
mientras griten las sirenas,
un futuro incierto llega.
Soltaron los mandos del timón,
a veces la vida te trae el resbalón.
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Seré, seré, seré, seré, seré, se,
coseduras y remiendos,
que se hilvanan entre dedos
son los suyos, son los nuestros
coseré una tela desde la razón
saltaré en picao al corazón oye,
miraré a mis pies pidiendo sujeción
a veces la vida te trae el resbalón oye.

La vida se cose con hilo fino,
la vida es un traje a medida, oye.
La vida no tiene patrones nonononono,
la vida con hilo y aguja pasa la vida. x2

Je serai, serai, serai, serai, serai
ce que je cherche ce que je trouve
en sortant de ma cachette.
Je portais ou rien je revenais,
pendant que crient les sirènes
un futur incertain arrive,
ils ont laché le gouvernail
parfois la vie, la vie est une glissade.

La vida se cose con hilo fino,
la vida es un traje a medida, oye.
La vida no tiene patrones nonononono,
la vida con hilo y aguja pasa la vida. x2

Ingravitto

Con los pies en el suelo y las manos levantadas. Observarse adentro desde fuera y mirar
a fuera desde dentro. Conectarse para actuar y desconectarse para soñar.
Al conjunto de estos actos se le llama estado Ingravitto.

Com os pés no chão e as mãos levantadas. Observar-se dentro desde fora e olhar a fora
desde dentro. Conectar-se para actuar e desconectar-se para sonhar. O conjuno desses
atos se chama estado ingravitto.

Con i piedi per terra e la mani alzate, asseruarsi per attuare, e disconnettersi per sognare,
l’insieme di questi atti si chiama stato Ingravitto.

With the feed on the ground and the hands raised, observing from the inside towards the
outside and looking at the outside from the inside, switching on to act and switching off to
dream the real meaning of all this Ingravitto state.

Les pieds au sol et les mains levées observer son intérieur de l’extérieur et regarder
l’extérieur de l’intérieur se connecter pour agir et se déconnecter pour réver l’ensemble de
ses actions est appelé état Ingravitto.

Castellà

Mama Tierra

Qué difícil cantarle a tierra madre
Que nos aguanta y nos vio crecer
Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después
Si la miras como a tu mama
Quizás nos cambie la mirada
Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él

La raíz de mis pies yo sentí,
Levanté la mano y vi
Que todo va unido, que todo es un ciclo: la tierra, el cielo y de nuevo aquí
Como el agua del mar a las nubes va
Llueve el agua y vuelta a empezar
Oye, eee

Grité, grité
No, no, no lo ves

Castellà

Va muriendo lentamente
Mama tierra, mother earth
Grité, grité
No, no, no lo ves
Va muriendo lentamente
Mama tierra, mother earth

No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras
Mejor romper conciencias equivocadas
Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí
Nadie nos explicó ni a ti ni a mí
Mejor aprender, que corra la voz y quizás conseguir
Bombeando tierra madre dice,
Bombeando tierra madre te dice basta
Bombeando, bombeando a tierra madre escuché
Bombeando tierra madre dice ponte en pie
Bombeando ponte en pie
Bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame

Grité, grité
No, no, no lo ves
Va muriendo lentamente
Mama tierra, mother earth

…

Oh mama reclama
Se le apaga la llama
Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy
Décadas degradando
Ya mama reclama
Se le apaga la llama
Se la venden hoy
De lo que fue a lo que es hoy
Se le magnifican sus latidos hoy
Llaman llaman, mama tierras llaman
Ya que las manejan sin plan
Demasiadas cavan, otras se caen, luego frutos no dan
Llaman llaman, mama tierras llaman
Oídos sordos les hace el man
Miradas se tapan
Contaminan hasta que eliminan

Grité, grité
No, no, no lo ves
Va muriendo lentamente
Mama tierra, mother Herat
Grité, grité
No, no, no lo ves
Va muriendo lentamente
Mama tierra, mother Herat
Grité, grité
Va muriendo lentamente
Mama tierra, mother earth
Grité, grité
No, no, no lo ves
Va muriendo lentamente
Mama tierra, mother earth

Sideral

Love love love love love
Voy contra el viento sideral
Revoluciones que vendrán
Pero una estrella lleva tu nombre
Voy contra el viento sideral
Revoluciones que vendrán
Pero una estrella lleva tu nombre

Orbita espacial alcanzare…
Viene el viento de frente oyelo
Déjanos volar
Porque llevo una misión
Propongo comunicación
Satélites de una misma tierra somos

Looking forward conection
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its back between the nation
love love love love love
it´s the only way

voy contra el viento sideral
revoluciones que vendrán
pero una estrella lleva tu nombre
voy contra el viento sideral
revoluciones que vendrán
pero una estrella lleva tu nombre

La tormenta ya paso
un cometa entre tu y yo
esta libre grita grita
mi revolución buscando solución
año 3000 en frente
me tiene loco este mundo loco mi niña
oye mi contradicción tiembla babilón
año tres mil pendiente

voy contra el viento sideral
revoluciones que vendrán
pero una estrella lleva tu nombre

love love love love
love love love love
looooove

voy contra el viento sideral
revoluciones que vendran
pero una estrella lleva tu nombre…

Somos luz

Oscuridad se despide hoy,
ya viene el sol,
(sol solererere)
clarito de luna va casi sin voz
(sol solerererere)
una llamita que quemara no se apagara
(sol solererere)
me guiña el ojo, me dice ven,
oye alla voy...
somos luz , somos luz, somos X4
la claridad me dice ya voy,
la sombra mató mi voz
sin ella estoy muda,
se enfria se enfria se enfria el calor
necesito el sol para cantar,
necessito el sol para cantar
me dicen ven
somos luz , somos luz somos X4
como la luz no pienses,
tomala la la la y vences
tomala y vences,
como la luz no pienses
toma la la la la y vences,
tomala y vences
e eee eee eee.....
somos luz, somos luz, somos X4
somos luz somos luz.

Castellà

Son Son

Qué más da quién lo dijo?
Si fue un profeta o si fue la vendedora del delantal
La voz corre de boca en boca,
Pidiendo auxilio, muy silenciosa
Hay quien dice "pa´ qué quejarse?"
Ya que está dicho, olvídate

Castellà

Hay quien dice "pa´ qué acordarse?"
El tiempo pasa, resígnate
Son, voces de la tierra
Son, gritos que no llegan
Son son, voces de este mundo
Son lo que son, son como tú y yo.
(x2)
Al lado tuyo o al otro lado del mundo
Unos ojos se cierran mientras otros se abren
Murmullo grita constante
Aunque unos dicen "no oigo, esto no va conmigo"
Y entre ecos y neblinas
Nos hacemos los locos,
"No sé, hay que ver,
vaya mundo éste", decimos.
Desde la salita de estar, revolución del mando a distancia,
And the first world keep reaching for the next one.
Son, voces de la tierra
Son, gritos que no llegan,
Son son, voces de este mundo
Son lo que son, son como tú y yo
(x4)

macedònia

Bla Bla Bla

Anem al bar! Us vull convidar. Que ens portin sucs.
Falta poc pel dia mes esperat
Us he apuntat, nomes mes o menys, en un llistat
Tots els regals, que m’heu de comprar

Bla bla bla bla bla! No vull excuses per favor
Bla bla bla bla bla! No us queixeu tant i esteu al cas
Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla,

Un festa alegre amb tots els meus amics
Una festa amb musica que m’agradi a mi
Un festa alegre amb tots els meus amics
Una festa amb musica que m’agradi a mi
Amb...

Globus i pancartes! Uoo! Un pastis de nata Uoo!
Jocs i serpentines! Uoo! Coses divertides! Uaa!

Berenar per tots! Sorpreses gegants. Molt important:
que tothom s’ho passi fenomenal.

Que pari el mon! Tothom a ballar. Seria feliç
amb una festa com aquesta que us dic

Bla bla bla bla bla! No vull excuses per favor
Bla bla bla bla bla! No us queixeu tant i esteu al cas
Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla,

Un festa alegre amb tots els meus amics
Una festa amb musica que m’agradi a mi
Un festa alegre amb tots els meus amics
Una festa amb musica que m´agradi a mi
Amb...

Globus i pancartes! Uoo! Un pastis de nata Uoo!
Jocs i serpentines! Uoo! Coses divertides! Uaa!

Bla bla bla bla bla! No vull excuses per favor
Bla bla bla bla bla! No us queixeu tant i esteu al cas
Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla,
Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,bla, bla,

Un festa alegre amb tots els meus amics
Una festa amb musica que m’agradi a mi
Un festa alegre amb tots els meus amics
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Una festa amb musica que m’agradi a mi

Colors

He de fer un dibuix pel cole
D´un paisatge amb sol i pluja
I a l´estanc de sota casa
M´he comprat retoladors, de colors

Però he arribat a la porxada
I quatre nens amb mala bava
M´han dit que han vist al meu pare
Abraçant-se amb un senyor i fent-se petons

pare i pare
ajudeu-me a buscar els colors que d´agafar pel meu arc de sant Martí
o mare i mare, ajudeu-me a buscar què vol dir tolerant

Les coses que ens estranyen, jugarem a tolerar
Les coses que ens fan ràbia, jugarem a tolerar
La gent que ens sembla rara, jugarem a tolerar
La gent que no ens agrada, jugarem a tolerar

He acabat tots els meus deures
I amb la profe que és més maca
Hem parlat dels nens del porxo
Que al matí m´han molestat i m´ha demanat

Que li busqui al diccionari
La paraula tolerància
Que demà al mig de la classe
Jugarem a tolerar

Jugarem a tolerar, les coses que ens estranyen
Jugarem a tolerar les coses que ens fan ràbia
Jugarem a tolerar, la gent que ens sembla rara
Jugarem a tolerar, la gent que no ens agrada
Jugarem a tolerar, als nens amb mala bava
Jugarem a tolerar, que jo tingui dos pares
Jugarem a tolerar, les coses que ens estranyen
Jugarem a tolerar,
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Com el meu gos

se que la mare esta sopant al menjador
sentu que el pare obre la porta i tanca fort
m´estic a l´habitació, he sentit crits, he sentit cops, u he sentit tot

hem fa por baixa a baix, sempre s´estan barrallant
faré un joc cridaré el meu gos que m´ensenyi a amagar la cua sense fer soroll.

he de fe els deures un resum o una redacció
he d´explica que he fet durant el mes d´agost
pero no se com comença, no vaig anar enlloc,
no tinc records per explica

sentu que s´estan cridant
sentu que s´estan fent mal
fare un joc cridaré el meu gos que m´ensenyi a baixa les orelles sense fer soroll

pero que puc fer, em fa molta por que es facin mal
que puc fer, si em sembla que s´odien tant
pero que puc fer, em fa molta por que es facin mal
que puc fer, si em sembla que s´odien tant
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pero que puc fer, em fa molta por que em facin mal
pero que puc fer, si em sembla que m´odien tant

parlaré amb la lluna i el mar
els i diré que em vinguin a buscar
i vindran...
segu que vindran

parlaré amb la lluna i el mar
els i diré que em vinguin a buscar
i vindran...
segu que vindran
em quidaran fins que em faci gran

Cor costella

Des de fa bastant temps
cada vegada que em mires s´atura el temps.
El cor em salta com una granota
quan em mires a l´escola i fas veure que no em veus.
Em ve una mena d´esgarrifança
que em va des dels peus fins a les galtes
m´atonto en un moment.

La meva mare m´ha portat al metge
perquè diu que ja no menjo com abans
i m´han lligat el cor a una costella
perquè diu que quan batega em fa trontollar
però jo els he dit que a mi el que em passa
és que estic molt enamorada
però no m´han fet cas.

El papa em diu que jugui a nines
i que esperi a enamorar-me quan sigui més gran
La mama que em deixi d´històries
que a l´escola no s´hi va a lligar
però jo els he dit que a mi m´importa un rabe
i m´he guanyat una ?plantufada?
i m´han castigat.

I ara m´estic a casa tancada
amb el cor encostellat i a punt de plorar
i t´imagino mirant-me a l´escola
mentre jugues a pilota i jo a atrapar
però em sembla que per ser nòvios
ara per ara no estic preparada
potser més endavant
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Cutxi Cutxi

M´he passat quasi nou mesos aguantant la meva mare
Celebrar que jo era un fetus amb copes de xampany.
Sense ni tan sols coneixe´m m´han organitzat festetes
M´han triat un nom lletgíssim i em vesteixen com un arbre de Nadal

Jo que bramo, ploro i crido, ric, em moc, faig gràcia i dormo
Que em doblego i que m´estiro mig endormiscat.
Vull aprendre a dir cosetes però em parlen com si fos un enze
S´estomaquen per agafar-me fins que prengui mal.
I si em cago no passa res
Si faig rots diuen que molt bé
Si vomito pobre fill meu
I des de fa una estona que m´estic aquí a la trona que no paren de mirar-me i fer-me així

Cutxi, cutxi, cutxi, cutxi, cutxi, cutxi

Estic fart de la parantela que m´agafa i que em sacseja
Però si poso cares rares la mama em fa mamar
Si gemego em don la teta, si no dormo em don la teta
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Si m´emprenyo em don la teta, deixeu-me respirar
Vull aprendre a dir xaval
quan m´agafes em fas mal
vull aprendre a parlar bé
Però des de fa una estona que m´estic aquí a la trona que no paren de mirar-me i fer-me
així...

Cutxi, cutxi, cutxi, cutxi, cutxi, cutxi

El papa vol que sigui advocat
La mama ballarí profesional
Els avis que em casi aviat
Però des de fa una estona que m´estic aquí a la trona que no paren de mirar-me i fer-me
així...

Cutxi, cutxi, cutxi, cutxi, cutxi, cutxi,cutxi

Divendres

se m´ha estripat tot el cervell els ulls m´arriben a les dents
sóc un dibuix desanimat, que arribi el divendres
m´han crescut lletres al nas la meva vida és un compàs
necessito respirar, que arribi el divendres
tantes hores engabiada

aquesta escola és com un zoo les aules són una presó
la classe fa pudor de nens, que arribi el divendres
vull que siguin quarts de cinc que em falti poc per ser feliç
que ningú em faci callar que arribi el divendres
tantes hores engabiada
tantes ganes de cridar

ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

cridaré sense parar uo o o o o
quan em vinguin a buscar uo o o o o
el divendres a les cinc uo o o o o
seré una nena feliç

proposaré a l´ajuntafems, que el cole s´acabi el dijous
amb quatre dies jo m´ho puc aprendre tot
demanaré més llibertat, tres dies per jugar

farta d´estudiar, farta de pensar
farta de callar, que arribi el divendres
tantes hores engabiada
tantes ganes de cridar

cridaré sense parar uo o o o o
quan em vinguin a buscar uo o o o o
el divendres a les cinc uo o o o o
seré una nena feliç
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És una broma

Vull ser famosa amb pits de silicona
Ser protagonista de totes les revistes
Operar-me el nas, les galtes, els malucs i el cul
Que s´enganxin fotos meves a l´autobús

Vull ser famosa fent qualsevol cosa
Sortir a la tele fent anuncis d´hamburgueses
Vull que em persegueixin paparazzis embogits
Que s´enganxin fotos meves a l´autobús

I que cada vespre en un hotel de cinc estrelles
Rebi deu o dotze ofertes per fer pelis estrangeres
Que tothom m´enviï roses, joies, cotxes i promeses
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Que em surtin llagues als dits de tant contar bitllets podrits

No vull ser famosa, estava fent broma
Vull tenir una vida normaleta i avorrida
Que ningú em conegui quan passegi amb les amigues
Ni anunciar hamburgueses ni compreses ni potingues
Ni que s´enganxin fotos meves a l´autobús

No em vull passar el dia envoltada de perfums
No em vull passar dia demanant intimitat

Si us plau deixeu-me en pau
Vaig amb bambes foradades, tinc les tetes desinflades
Si us plau deixeu-me en pau
No tinc saldo ni tinc móvil ni tinc ganes de ser un clònic

De la Britney Spears

Flipat

Tota l´escola està flipada perquè hi ha un profe nou
Que es passa l´hora fent el tonto, fent gracietes a tothom
Però quan s´explica ningú el pilla no s´entén rès del que diu
Em va de xulo per la vida,
Fa veure que és molt enrotllat
Però tots sabem que és un pringat
Que sempre fa pudor a suat i fuma al pati d´amagat

A més a més el tio es pensa que està molt bó
Que té a les profes atontades i que pot fer el que vol
Però totes passen, ni se´l miren, aquest paio és flipa sol,
Em va de xulo per la vida
Fa veure que és molt enrotllat
Però tots sabem que és un pringat
I que li agrada manar tant perquè així es creu més important

Ës un flipat, el tio està amargat
Flipat, és pensa que és un crack
Flipat, va tot el dia de fent-se el xulo amb les ties

(Trompeta)

Ens diu que el director li bufa que és un vell pesat i prou
Però sempre li fa la pilota, diu mentides a tothom,
Estem cansats que el tio es pensi que ens cau bé i que ho fa tot bé
Em va de xulo per la vida
Però avui actua en Marcel Gros
tota la classe hi està de d´acord
Quan ens demani un voluntari farem pujar a l´escenari al professor

Farà veure que és molt enrotllat
Però tots sabem que pringarà
Que quan comenci la funció li baixarant els pantalons

Es un flipat, el tio està amargat
Flipat, es pensa que és un crack
Flipat, es passa el dia fent-se el xulo amb les ties
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La delegada

Tinc una amiga
Molt simpàtica i genial
Que sempre te idees i propostes especials

Sempre va amb xiruques
I a passat per molts esplais
Toca amb la guitarra les cançons de pet i lax
Esta catxo motivada…

Es la delegada de la classe del costat
I esta tot el dia rumiant activitats
Puja al Pedraforca

Català

Pàgina 1223 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

macedònia

Porta roba de colors
Sempre esta animada
Sempre te ganes de tot

Esta catxo motivada
Em fa tanta ràbia
Aquesta tia es d’un altre mon

Em diu au va som-hi tots
Farem gresca i xarinol•la
Pujarem fins a la mola
I farem jocs

Em diu au va som-hi tots
Farem gresca i xarinol•la
Pujarem fins a la mola
I farem jocs

Surt a la pissarra
I la profe la aplaudeix
Sempre fa be els deures
I es de quatre ong’s

Es vegetariana
Només mira el trenta tres
Passa de les series gran hermano i upa dance

Esta catxo motivada
Em fa tanta ràbia
Aquesta tia es d’un altre mon

Em diu au va som-hi tots
Farem gresca i xarinol•la
Pujarem fins a la mola
I farem jocs

Em diu au va som-hi tots
Farem gresca i xarinol•la
Pujarem fins a la mola
I farem jocs

Esta catxo motivada
Em fa tanta ràbia
Aquesta tia es d’un altre mon

Em diu au va som-hi tots
Farem gresca i xarinol•la
Pujarem fins a la mola
I farem jocs

Em diu au va som-hi tots
Farem gresca i xarinol•la
Pujarem fins a la mola
I farem jocs

La Delegada

Tinc una amiga molt simpàtica i genial
Que sempre té idees i propostes especials
Sempre va amb xiruques i ha passat per molts esplais
Toca amb la guitarra les cançons dels Pets i els Lax
Està catxo motivada

2 Es la delegada de la classe del costat
I està tot el dia rumiant activitats
Puja al Pedraforca, porta roba de colors
Sempre està animada, sempre té ganes de tot
3 Està catxo motivada, em fa tanta ràbia
Aquesta tia és d´un altre món

4 Em diu au va, som-hi tots, farem gresca i xarinol.la
Pujarem fins a la Mola i farem jocs
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1

2 Surt a la pissarra i la profe l´aplaudeix
Sempre fa bé els deures i es de quatre ONG´s
És vegetariana, només mira el trenta tres
Passa de les sèries Gran Hemano i Upa Dance
3 Està catxo motivada, em fa tanta ràbia
Aquesta tia és d´un altre món

4 Em diu au va, som-hi tots, farem gresca i xarinol.la
Pujarem fins a la Mola i farem jocs

1

3 està catxo motivada, em fa tanta ràbia
aquesta tia és d´un altre món

4 Em diu au va som-hi tots farem gresca i xarinol.la
pujarem fins a la mola i farem jocs

L´Ànec Frederic

En Frederic viu a París i sempre va vestit gris.
És un ànec presumit que fa pel.lícules de risc.
És l´heroi dels aneguets i a les ànegues, les fa embogir.

En el seu últim film un enorme meteòrit
que està teledirigit per un ànec molt mal parlat
amenaça el planeta cuac perquè vol ser el bec més important.

Però en Frederic, que té pulmons, fa un crit a tots els ciutadans
i els diu que quan ell digui ja agafin aire i comencin a bufar.
I el meteòrit que gira cua i se´n va de dret cap a la lluna
i el bec aquell tan mal parlat es converteix en estel fugaç.

En Frederic viu a París i sempre va a sopar amb amics
i es passeja amb limousine des del Louvre a Sant Denis
Té un xalet a Palamós amb piscina, sauna i majordom.

En Frederic diuen que és molt ric
diuen que es moca amb bitllets de mil
que té un avió particular i no sé quantes cases al camp.
I que és garrepa i avariciós com els dolents que es carrega als films
que és un heroi d´aquells que si plou demana que li apugin el sou.
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Maria de les maraques

Mira mama saps que passa
és que hi ha una nena que em té enamorat
es diu Maria i té els ulls blaus.
Es veu que toca les maraques
en una orquesta i que ho fa fatal
pero es que ella es pensa que es sensacional.
I quan estem a l´hora del pati
sempre em fa un recital
i em pregunta que tal?
que si m´ha agradat com me les ha tocat
jo li dic que ni la reina del mambo
les podria tocar millor i li envio un peto
i ella em toca una altre canço.
Maria, marieta... Maria,marieta...
Maria vols callar!

Pero es que mama saps que passa
es que d´aqui uns dies diu que té un concert
en una esglesia amb no sé qui mes
I ara em diu que no sé qui li a dit
que quan s´estima algu s´ha d´estar sempre unit
pero quan mi arrambo
em diu que de que vaig
I ara penso que potser la maria
a mi no m´agrada pas tant
i es que estar enamorat,
no val la pena si porta mals de cap
pero és que la tia mou les maraques
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amb tanta dedicacio
que em costa molt dir-li
mira maca m´estic tornant boig.
Maria, marieta... Maria, marieta...
Maria vols callar!

Mira mama jo ja passo
la tia aquesta m´esta rallant
és una borde amb els ulls blaus
i aquesta tarda quan la vegi a l´escola
li dire maca no em toquis les boles
perque no et toques el nas?
i si no calla l´agafare de les maraques i li dire
Maria del meu cor, o calles tu o et faig callar jo
Maria, marieta... Maria, marieta...
Maria vols callar!

Megasideral

Megasideral

Estic flipant m´han deixat sol
Segur que em truquen molt aviat
Els hi diré que estic molt bé
I que no tinc por de quedar-me sol

Que els aprofiti el seu sopar
Jo em menjaré el que m´han deixat
M´estiraré al sofà amb el gat
Per si m´ataca, ens ataca, algun malvat

Em tornaré megasideral,
i amb un escut defensaré al meu gat
Poden estar tranquils que jo seré

Em tornaré megasideral
I amb un escut defensaré al meu gat
Poden estar tranquils seré valent

Desplegaré un llençol daurat
Ple de puntets de color blau
I si algun lladre ens vol fer mal
S´ espantarà si el vol travessar

M´ inventaré un escut potent
I amb una pluja de gelats
Congelaré als malvats que estan
Esperant, que els papas, em deixin sol

Em tornaré megasideral,
i amb un escut defensaré al meu gat
Poden estar tranquils que jo seré

Em tornaré megasideral
I amb un escut defensaré al meu gat
Poden estar tranquils seré valent
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Megasideral

Estic flipant m´han deixat sol
Segur que em truquen molt aviat
Els hi diré que estic molt bé
I que no tinc por de quedar-me sol

Que els aprofiti el seu sopar
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Jo em menjaré el que m´han deixat
M´estiraré al sofà amb el gat
Per si m´ataca, ens ataca, algun malvat

Em tornaré megasideral,
i amb un escut defensaré al meu gat
Poden estar tranquils que jo seré

Em tornaré megasideral
I amb un escut defensaré al meu gat
Poden estar tranquils seré valent

Desplegaré un llençol daurat
Ple de puntets de color blau
I si algun lladre ens vol fer mal
S´ espantarà si el vol travessar

M´ inventaré un escut potent
I amb una pluja de gelats
Congelaré als malvats que estan
Esperant, que els papas, em deixin sol

Em tornaré megasideral,
i amb un escut defensaré al meu gat
Poden estar tranquils que jo seré

Em tornaré megasideral
I amb un escut defensaré al meu gat
Poden estar tranquils seré valent

nen mimat

a quarts de set m´he quedat sol
els pares m´han dit que tornarien a les deu
m´he preparat llet amb nesquik
i he agafat un llibre pero que era molt aborrit
he jugat a la game-boy fins que els ulls m´han caigut
després m´he posat a mirar webs de pits i culs
fins que no sé com m´he carregat el ratolí.

m´he atabalat i he trucat al marc
que es un amic que es mes gamberro que en xin xan
hem agafat les caques del gat
i hem fet entrepans que hem regalat als vianants
despres hem trucat a la mama d´un amic meu
i li hem dit que el seu marit fumava d´amagat
però s´hi ha posat ell i ens ha reconegut la veu.

sóc un mal criat, sóc un nen mimat,
sóc un consentit i mal educat.

com que els papas no em renyen
si s´hem en  va l´olla lligo el gos al radiador
o agafo una ampolla de vi blanc
i omplo la peixera fins que els peixos van torrats
o em miro pelis porques del televisor
i si algú em pregunta faig veure que vinc de l´hort.

els meus papàs m´estimen tant
que si m´equivoco fan veure que l´he encertat
i com que em tracten com si fos un rei
em fa por que al créixer rebi cops per tot arreu
que si algú em fa la traveta jo em posi a plorar
i en comptes de plantar cara em posi a fer marrà
tindré molts problemes si els papàs em mimen tant.
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pampallugues

M’estic a casa al costat de la finestra
He fet els deures son les vuit del vespra
No se que tinc però alguna cosa em fa quedar
A la finestra mirant-me els carrers mullats

Mirant com passa la gent abrigada
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Com les botigues baixen les persianes
A dins de casa tothom riu i està content
A fora plou i una senyora em diu Adéu

S’està fent tard
La mare em crida
La casa és plena de tiets i cosines
Mentre jo em miro les voreres humides
I la senyora que s’hi estira adormida

Hi ha pampallugues
Hi ha pampallugues
Hi ha pampallugues

La mare em diu que per Nadal
No se que de una ovella
No se que de un corral
Que baixi a baix que hi ha la iaia de Alaska
La tieta Lurdes i un amic del Nepal

Però la senyora que dorm a fora
Fa molta pena però has vist quins postres
Dos mil regals, xampany i tantes coses
Que tinc els ulls que semblen dues boles

Hi ha pampallugues
Hi ha pampallugues
Hi ha pampallugues

El papa em diu que sigui educat
I que saludi al nepalí
que encara no li he fet ni cas
que es veu que es novio de la tieta de un amic
ja ni penso en la senyora que m’ha saludat
segur que a ella el Nadal no li agrada pas tant
segur que a ella el Nadal no li agrada pas tant

Li baixaré un plat d’escudella
Li deixaré un coixí que tinc d’estrelles
Li faré el millor regal del mon
Un gat còsmic en Doraemon

Hi ha pampallugues
Hi ha pampallugues
Hi ha pampallugues

Posa´m un suc

Tinc un profe que es fica el dit al nas
Una mare que sempre arriba tard
Tinc un pare que mai porta el cinturó
I un germà que li agrada sortir molt

Tinc un tiet que no para de fumar
Una tieta que no treballa mai
Però resulta que jo ho faig tot malament
Sóc un pesat, gandul, tossut I un impacient.

Sóc un nen intel•ligent,
Ho entenc tot perfectament
Se que es bo
Se que es dolent
Ho diu la gent

Tantes normes tantes lleis
Tanta gent per sobre meu
Jo tinc ganes de passar olímpicament,
Dels seus consells.

Posa’m un suc de llimona, pinya o mango m’és igual
Posa’m un suc de mandarina, poma o plàtan ben gelat
Posa’m un suc de maduixa o de cacau barrejat
Posa’m un suc, un suc de kiwi, un suc de maracuià
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Tinc un avi que aposta al domino
Una iaia que li agrada el conyac
Un cosí que no estudia ni fa res
Una amiga que es pinta i surt amb nens

Tinc un gat que s’en va i torna quan vol
I una gossa peluda que sempre dorm
Però resulta que jo ho faig tot malament
Sóc un pesat, gandul, tossut I un impacient.

Sóc un nen intel•ligent,
Ho entenc tot perfectament
Se que es bo
Se que es dolent
Ho diu la gent

Tantes normes tantes lleis
Tanta gent per sobre meu
Jo tinc ganes de passar olímpicament,
Dels seus consells.

Posa’m un suc de llimona, pinya o mango m’és igual
Posa’m un suc de mandarina, poma o plàtan ben gelat
Posa’m un suc de maduixa o de cacau barrejat
Posa’m un suc, un suc de kiwi, un suc de maracuià

Posa’m un suc de llimona, pinya o mango m’és igual
Posa’m un suc de mandarina, poma o plàtan ben gelat
Posa’m un suc de maduixa o de cacau barrejat
Posa’m un suc, un suc de kiwi, un suc de maracuià

Posa’m un suc de llimona, pinya o mango m’és igual
Posa’m un suc de mandarina, poma o plàtan ben gelat
Posa’m un suc de maduixa o de cacau barrejat
Posa’m un suc, un suc de kiwi, un suc de maracuià

Sakam té

No sé què tinc alguna cosa em fa plorar
Tothom em diu que es nota que m´estic fent gran
Em surten grans al nas, m´estic deformant
i em sento fatal

Em trobo rara quan em miro al mirall
La meva mare diu que tranqui que és normal
Però al cole se´n foten i em posen molt nerviosa,
em repassen de dalt a baix

i es que em noto diferent
potser agrado algun nen
potser es que estic lligant

Si t´agrado perquè dius Que sóc tonta als teus amics
Si t´agrado perquè em fas La traveta a cada pas
Para de fer-me mal Jo ja m´he declarat, fes-te gran.

No sé què passa de vegades pel meu cap
Que m´imagino fent cosetes d´amagat
No són coses dolentes, però em fa molta vergonya
Haver-les d´explicar
Són coses que se´m mouen, per dintre em noto boja
M´estic enamorant

i es que em noto diferent
potser m´agrada algun nen
potser es que se m´han lligat

Si t´agrado perquè dius Que sóc tonta als teus amics
Si t´agrado perquè em fas La traveta a cada pas
Para de fer-me mal Jo ja m´he declarat, fes-te gran.
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Sota els llençols

Fa dos nits que espio als pares jugar a l´habitació
Riuen, criden i s´expliquen secretets al coll
Fa dos nits que es miren com jo em miro uns canalons
es diuen que s´estimen i es fan no sé què d´amor

Quan estem a casa els avis que viuen a Olot
Sempre es tanquen a les golfes per treure la pols
Quan no dormo perquè penso i em vull ficar al seu llit
Si no truco i entro ràpid ....

El pare es tomba i cau enrere la mare em mira sense ulleres
Però què us està passant

No teniu vergonya ja n´hi ha prou de marranades
Sóc un nano molt sensible i tot això em pot afectar
No m´imaginava que els meus pares que s´estimen
També fessin porqueries quina poca dignitat

No teniu vergonya ja n´hi ha prou de marranades
Sóc un nano molt sensible i tot això em pot afectar
No m´imaginava que els meus pares que s´estimen
També fessin porqueries quina poca dignitat

Jo em pensava que suaven perquè s´estaven renyint
però la mare reia massa com per estar patint
quan vaig veure es tapaven, que estaven despullats
vaig pensar amb la professora

-els nens no venen de la xina els fan els pares que s´estimen-
Ja sé què està passant

No teniu vergonya ja n´hi ha prou de marranades
Sóc un nano molt sensible i tot això em pot afectar
No m´imaginava que els meus pares que s´estimen
També fessin porqueries

Català

super fashion

sóc una nena super mona
i això és dificil de portar
la més tonteta de la classe,
però també la que té més fans
porto extensions a les pestanyes
i avui m´he fet metxes per tot el cap.

Sóc una nena super fashion
i porto roba per flipar
tinc tanta classe que a la classe
tothom vol seure al meu costat
però com que sé que estic tant bona
més igual suspendre o aprovar.

Visc en una casa color rosa
i tinc amics presumits
m´agraden les super nenes
i en Lavanda em fa embogir
sóc tant guapa que a l´escola
tothom em mira de reüll.

Tinc una web que parla de mi
i explica tots els meus secrets
quins són els meus colors preferits
i els actors que m´agraden més
i rebo "emilius" de gent que m´adora
i tinc novios per tot arreu.

I tinc un novio que és de Girona
que és molt romàntic i bon nen,
tinc dues novies que són d´Eivissa

Català

i un altre que no sé d´on és
però com que sé que encara sóc molt
jove de moment només xategem.

Super fashion

MACEDÒNIA – SUPER FASHION

[Intro : Re Sol Re Sol]

        Re   Sol   Re  Sol              Re    Sol   Re
Sóc una nena super mona    i això no és fàcil de portar,
   Sol     Re   Sol   Re        Sol      Re     Sol    Re
la més distreta de la classe, però també la que té més fans.
  Sol       Re     Sol   La          Sol         Re         Sol     Re   Sol
porto extensions a les pestanyes i avui m´he fet metxes per tot el cap.

[Fa La Sol Re Sol Re Sol]

Sóc una nena super fashion i porto roba per flipar,
tinc tanta classe que a la classe tothom vol seure al meu costat
però com que sé que estic tant bona m'és igual suspendre o aprovar.

[Fa La Sol Re Sol Re Sol]
[La Sol]

        Re       Sol           Do             Re
Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits,
      Re            Sol          Do               Re
m´agraden les super nenes i en Labanda em fa embogir. (2x)
  La                             Sol              La
Sóc tant guapa que a l´escola tothom em mira de reüll.

Tinc una web que parla de mi i explica tots els meus secrets
quins són els meus colors preferits i els actors que m´agraden més
i rebo "emilius" de gent que m´adora i tinc nòvios per tot arreu.

I tinc un nòvio que és de Girona que és molt romàntic i bon nen,
tinc dues nòvies que són d´Eivissa i una altra que no sé d'on és
però com que sé que encara sóc molt jove de moment només xategem.

Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits,
m´agraden les super nenes i en Labanda em fa embogir. (2x)
Sóc tant guapa que a l´escola tothom em mira de reüll.

Català

Vaig per tu

Com sé que acaba el curs i ens hem de separar
Com sé que aquest estiu et trobaré a faltar
Com sé que arriba el juny i el temps s´està acabant
Com noto coses quan et tinc al meu costat

Et vull donar la mà però em poso a tremolar
Et vull mirar als ulls però em costa aixecar el cap
Et vull agafar al pati quan juguem a atrapar
Vull passar-te la pilota però no sé apuntar

Em costa dir-ho clar; m´estic enamorant
Però el cole està acabant, segur que ja he fet tard

Però avui ho provaré, t´escriuré un paper,
que si a l´hora del pati em pots ajudar a fer francès
l´estiu és massa llarg, per viure´l esperant,
no puc anar de vacances sense haver-me declarat

Quan et tingui al costat, primer t´escoltaré,
quan obris la llibreta et fregaré amb la mà el canell
ens mirarem als ulls, tu a mi i jo a tu també
i abans que diguis res et donaré els meus sentiments

Català
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No sé com començar, no sé si te´n riuràs
No sé si faig el pena o t´estic impressionant
Em deixaré portar i t´agafaré de la mà
I em posaré vermell però ara ja tot més igual,
ja tot més igual...

Vaig per tu!

viure atabalat

surto a quarts de vuit de casa i torno a quarts de deu
els papes treballen tot el dia a cardedeu
els avis o ballen o viatgen per no se on
mentre a mi em passeja la veina del segon.

passo tot el dia fent cangur-activitats
necessito temps per aburrirme de veritat
vull fer moltes coses pero tambe vull descansar
vull viure amb la calma, res de viure atabalat.

em vull tocar el melic tota la nit
passar-me tot el dia badallant.

Em vull llevar a l´hora de dinar,
menjar una pizza i estirar-me al sofa
mirar la tele o jugar a l´ordinador
o llegir un manga fins que em quedi girat
beure xampany nomes de tant en tant
o jugar a metges pero amb nenes de veritat
vull fer el gamberro pero tambe vull estudiar,
pero el que no vull es viure atabalat

Passo de canviar les caques que fa el meu germa
quan els meus papas s´inventen que han d´anar a un sopar
passo d´embrutarme fent pintura al xiqui park
perque la mama pugui passar el dia compran

que passo de rallar-me anant a classes de repàs
i de menjar pesols perque a casa s´han d´aprimar
no soc ni una pedra ni una màquina de jugar
només soc un nen i no un dibuix que es pot esborrar.

Català

Mago de Oz

Alma

Atrás en la quietud, que tiñe toda piel
Con los tonos de un final
Dejé al dolor volar, hacia mi libertad
Me citó la eternidad

Mi cuerpo se cansó
Mi vida bostezó
Pero mi mente sigue en pie
No es una cuenta atrás
Es otro ciclo más
Es un principio, no es el fin

Mi alma quiere volar
Ser agua, ser brisa del mar
Y ser la flor que en tu jardín
Trepando llegue hasta ti

Es tan duro saber

Castellà

Que en tu cuerpo también
Hay fecha de caducidad
Sé bien que he de librar
Una batalla más
Que mañana otra habrá

Me puso la salud
Los cuernos con tu dios
Y mi sentencia dictó
En mis tinieblas hay
Una luz que al final
Arulla mi corazón

Mi alma quiere volar
Ser agua, ser brisa del mar
Y ser la flor que en tu jardin
Trepando llegue hasta ti, hasta ti

Mi alma quiere volar
Romper cadenas y soñar
Y con tu voz oírte hablar
Me llevo amor, me llevo paz

Ancha es Castilla

Si Crees Que Todo Cuanto Has Escuchado
No Tiene Contigo Nada Que Ver
Estas Amigo Equivocado
Parate A Ver, Parate A Ver.
Todos Soñamos Con Ser
Un Caballero Y Tener
Algo Por Lo Que Luchar
Y Un Amor Que Defender.
Si Tienes Un Ideal, Un Principio
Defiendelo Y Aferrate A El
Alguien Escribio Que La Vida Es Sueño
Y Los Sueños, Sueños Son
Se Rebelde Como El Mar
Se Noble Por Que Al Final
De Esta Vida Llevarás
Tu Libertad.
No Importa Cuan Loco Te Crean Todos
Mantente Firme, Mantente En Pie
Buscar Tu Sitio, Encontrarte A Ti Mismo
Es Tu Mision, Es La Razón
Gritale Al Cielo Que No
Quieres Ser Solo Uno Mas
Ancha Es Castilla Y El Sol
Tu Caminar Guiará.

Castellà

Aquelarre

El olvido recordó
y la oscuridad se iluminó,
la risa rompió a llorar.

Una piedra enamoró
a una virgen que dejó caer
su desnudez.

Empieza el ritual, - So -
cuerpos a media luz - do -
beben de otras bocas, - mía -
y se excitan.

Lamen la lujuria - So -
que lubrica su piel, - do -
y hasta las estrellas - mía -
se masturban al ver.

Déjate enamorar,
ven y únete,
desnuda tu pudor
y entrégate al placer.

Castellà
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Déjate enamorar,
sedúceme,
y por la depravación,
déjate acariciar.

El frío se arropó
y un árbol ha echado a correr,
la Cruz está al revés.

El vicio es la virtud,
la castidad es bisexual,
la decadencia está a estrenar.

Es la misa al revés, - So -
se consagra lo inmoral, - do -
el aquelarre del pecado. - mía -

Cuerpos entregados - So -
en lasciva comunión, - do -
santa bacanal en el altar. - mía -

Déjate enamorar,
ven y únete,
desnuda tu pudor
y entrégate al placer.

Déjate enamorar,
sedúceme,
y por la depravación,
déjate acariciar.

Muéstrame tu cuello y deja
que mis colmillos rompan
la piel que impide
que tu sangre sea para mí,
y tu vida será eterna.
Morirás cada mañana
y renacerás al anochecer.

Oh Señor de las mentiras, (Natalia Martín)
mendigo de otras vidas,
duque del vicio, príncipe del sexo
y del dolor...
La lascivia que en mí entre,
me corrompa y me reviente
el alma en trozos de placer.

El pentáculo es mi cama,
permite que te laman,
y no sabrás si te acarician
un hombre o mujer.

Violaremos tu inocencia, (Natalia y José)
orgasmos y decadencia,
alguien se excita en una cruz,
y la brisa de la muerte
pudrirá lo que es decente.
Ven y déjate sodomizar.

Soy Astaroth, soy Belial,
soy Lucifer, soy tu puta,
soy tu chulo...
Lo que quieras tú,
soy Leviatán, tuve sexo con Adán,
mientras Eva se excitaba
al vernos, y se unió!!!

Déjate enamorar,
ven y únete,
desnuda tu pudor
y entrégate al placer.

Déjate enamorar,
sedúceme,
y por la depravación,
déjate acariciar.

Sedúceme, Príncipe de la Dulce Pena

Astaroth

De la noche de los tiempos
De tu oscuridad
He regresado a buscar
Un don para la humanidad

Y no pronuncias mi nombre
Aunque bien sabes quién soy
De tu soberbia y tu odio
El reflejo alimentado soy

Soy el eco de tu ira
El espejo en que
Tu avaricia se refleja
Y me da poder

Fluyo a través de las vidas
Que no consiguen saber
Dónde encontrar la salida
Que abre la puerta del mal y del bien

Ven hacia mí
Y déjame morar en ti
Soy el deseo
Lo oscuro que hay en ti

Compro tus sueños
Por tu alma, tu Dios

Castellà

Caballo de Troya

Dicen que en Troya una vez
Una batalla empezo
Forjando asi su leyenda

Y que diez años paso
Sitiada por la ambicion
De poseer la ciudad

Al no poderla invadir
Los griegos fueron marchando
Pero antes de irse de alli
Un gran regalo quedo

Un griego les convencio
Que era el regalo de un dios
Y de que abrieran las puertas

Un gran caballo asomo
En su interior una trampa
Con piel de madera

En Troya todos creyeron
Que habian vencido
Pero la noche llego
Y el enemigo gano

Caballo de Troya
Cabalga en la historia
El regalo de un dios
Caballo de Troya
Su piel y su nombre
Leyenda forjo
Caballo de Troya
Estan escondidos
Dentro en su interior
Esperan la noche
Para la traicion

Caballo de Troya

Castellà
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Cabalga en la historia
El regalo de un dios
Caballo de Troya
Su piel y su nombre
Leyenda forjo
Caballo de Troya
Estan escondidos
Dentro en su interior
Esperan la noche
Para la traicion uoooooooo!

CONXURO (da queimada)

ouchos,coruxas, sapos e bruxas. demos trasgos e diaños, espritos das nevoadas veigas.
corvos, pintigas e meigas, feitizos das menciñeiras. podres cañotas furadas fogar de
vermes e alimañas. lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos
mortos, tronos e raios.
oubeo do can, pregón da morte; fuciño do sátiro e pé de coello. pecadora lingua da mala
muller casada con home vello. averno de satáne Belcebú, lume dos cadavres ardentes,
corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cús, muxido da mar embravescida.
barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan á xaneira, guedella porca da
cabra mal parida.
con este fol levantarei as chamas de este lume que asemella ao do inferno, fuxirán as
bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas.!OÍDE,
oíde!os ruxidos que dan as que non poden deixar de quemarse na augardente, quedando
así purificadas. E cando este brevaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos
males da nosa ialma e de todo embruxamento.
forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada: si é verdade que tendes máis
poder que a humana xente, eiquí a agora, facede dos espritos dos amigos que están fora,
participen con nós de esta queimada.

Portuguès

creo (la voz dormida II)

Creo en la amistad que no pide edad
Creo en el amor, sin condición
Creo en la humildad del que sabe ganar
Creo en el honor sin uniforme ni Dios

No creo en un altar que salve mi fe
Ser honesto es mejor que un cielo lleno de himnos
No creo en un líder que dirija mis pies
mi rey es mi voluntad, mi patria mi hogar

Sé que existe un lugar más allá entre las estrellas
Donde nacen los versos que yo nunca pude encontrar
Donde el alma de a luz y al parirte te nazcan besos
con labios de esperanza yo creo en ti, creo en mí

Oh...

Sé que existe un lugar más allá entre las estrellas
Dónde nacen los versos que yo nunca pude encontrar
Donde el alma de a luz y al parirte te nazcan besos
con labios de esperanza yo creo en ti, creo en mí

Sé que existe un lugar donde hallar un beso perdido
Donde nacen los sueños y llaman una oportunidad
Donde hacerte el amor sea morir dentro de tu cuerpo
Creo en una caricia, creo que existe ese lugar

Creo en la pasión, ella es mi voz
Creo que al final te encontraré

Castellà

Dame tu amor

Hace tiempo que perdí con el diablo la partida
marco mis cartas y mi boca con carmín.
Hace tiempo que vivir se me pone cuesta arriba
y necesito negociar mi rendición.
Deudas de amor financié mi alma deudas de amor
embargué mis sueños, todos mis sueños.

Dame tu amor, dame tu amor, esta noche … y podré pagar
Dame tu amor, dame tu amor, esta noche … y podré pagar …

Hubo un tiempo en que creí que el primer beso era un contrato
que con cada abrazo yo firmaba una declaración
pero pasó de refilón otro amor bajo tu ventana
y echaste el cierre por traspaso de pasión.

Deudas de amor financié mi alma deudas de amor
embargué mis sueños todos mis sueños.

Dame tu amor, dame tu amor, esta noche … y podré pagar
Dame tu amor, dame tu amor, esta noche … y podré pagar …

Castellà

Des de mi cielo

Ahora que esta todo en silencio
Y que la calma me besa el corazon
Os. Quiero decir adios
Por que a llegado la hora en que andeis el camino ya sin mi
Ay tanto por lo que vivir
No llores cielo y vuélvete a enamorar
Me gustaria volver a verte sonreír

pero mi vida yo nunca podre olvidarte
y solo el viento save,lo que as sufrido por amarme
ay tantas cosas que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo
y haora que ya no estoy junto a ti,

te cuidare desde aquí

se que la culpa os acosa y os susurra al oido, pude acer mas
no ay nada que reprochar
ya no ay demonios en el fondo del cristal
y solo bebo todos los besos que no te di

pero mi vida yo nunca podre olvidarte
y solo el viento sabe , lo que as sufrido por amarme
ay tantas cosas que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo
y ahora que ya no estoy junto a ti,

vivo cada vez que hablais de mi,y muero otra vez si llorais
te he aprendido al fin a disfrutar,y soy feliz

no llores cielo y vuélvete a enamorar
nunca me olvides me tengo que marchar

pero mi vida yo nunca podre olvidarte
y solo el viento sabe,lo que as sufrido por amarme
ay tantas cosas que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo y ahora que ya no estoy junto a ti

desde mi cielo os arropare en la noche
y os acunare en lo sueños
y espantare todos los miedos

desde mi cielo os esperare escribiendo
no estoy solo pues me cuidan
la livertad y la esperanza

Yo nunca os olvidaree...

**ta la dedicu a tu karinyu meu!! ets el mllo del mon, gracies x tt
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tete.. t´estimoo!!**

Des de mi cielo

Ahora que esta todo en silencio
Y que la calma me besa el corazon
Os. Quiero decir adios
Por que a llegado la hora en que andeis el camino ya sin mi
Ay tanto por lo que vivir
No llores cielo y vuélvete a enamorar
Me gustaria volver a verte sonreír

pero mi vida yo nunca podre olvidarte
y solo el viento save,lo que as sufrido por amarme
ay tantas cosas que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo
y haora que ya no estoy junto a ti,

te cuidare desde aquí

se que la culpa os acosa y os susurra al oido, pude acer mas
no ay nada que reprochar
ya no ay demonios en el fondo del cristal
y solo bebo todos los besos que no te di

pero mi vida yo nunca podre olvidarte
y solo el viento sabe , lo que as sufrido por amarme
ay tantas cosas que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo
y ahora que ya no estoy junto a ti,

vivo cada vez que hablais de mi,y muero otra vez si llorais
te he aprendido al fin a disfrutar,y soy feliz

no llores cielo y vuélvete a enamorar
nunca me olvides me tengo que marchar

pero mi vida yo nunca podre olvidarte
y solo el viento sabe,lo que as sufrido por amarme
ay tantas cosas que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo y ahora que ya no estoy junto a ti

desde mi cielo os arropare en la noche
y os acunare en lo sueños
y espantare todos los miedos

desde mi cielo os esperare escribiendo
no estoy solo pues me cuidan
la livertad y la esperanza

Yo nunca os olvidareee...

-->Te la dedico a tu, tete... pq ets el millor, i testimo moltissim!!! sempre em tindras aprop
teu...testimo<--

Castellà

desde mi cielo

Ahora que está todo en silencio
y que la calma me besa el corazón
os quiero decir adiós
porque ha llegado la hora
de que andéis el camino ya sin mi,
hay tanto por lo que vivir
no llores cielo y vuélvete a enamorar
me gustaría volver a verte sonreír

Pero mi vida
yo nunca podré olvidarte
y sólo el viento sabe

Castellà

lo que has sufrido por amarme
hay tantas cosas
que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo
y ahora que ya no estoy junto a ti
te cuidaré desde aquí

Sé que la culpa os acosa
y os susurra al oído: “pude hacer más”
no hay nada que reprochar
ya no hay demonios
en el fondo del cristal
y sólo bebo todos los besos
que no te di

Pero mi vida
yo nunca podré olvidarte
y sólo el viento sabe
lo que has sufrido por amarme
hay tantas cosas
que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo
y ahora que ya no estoy junto a ti
vivo cada vez que habláis de mi
y muero otra vez si lloráis
he aprendido al fin a disfrutar
y soy feliz

No llores cielo
y vuélvete a enamorar
nunca me olvides
me tengo que marchar

Pero mi vida
yo nunca podré olvidarte
y sólo el viento sabe
lo que has sufrido por amarme
hay tantas cosas
que nunca te dije en vida
que eres todo cuanto amo
y ahora que ya no estoy junto a ti
desde mi cielo
os arroparé en la noche
y os acunaré en los sueños
y espantaré todos los miedos,
desde mi cielo
os esperaré escribiendo
no estoy solo pues me cuidan
la libertad y la esperanza
yo nunca os olvidaré

diabulus in musica

Duermo en un acorde mágico
y despierto al oírlo tocar,
soy la esencia de la humanidad.

Represento la promiscuidad,
de las almas que enferman de paz
me presento, soy la libertad,
de tu cuerpo y no cobro con fé.

Y ahora dime cuánto vale tu alma,
y ahora pide dinero o placer,
sueñas con curar el cáncer,
el sida fue cosa de Yahvé.

Quiero estar junto a ti y alimentar tu boca,
Hay veces que el dolor duerme en una canción
Sé que moriré de amor decadente, lúgubres besos
Quémate en mí.

Príncipe de la dulce pena soy
y mi sangre alimenta tu ser,
la lujuria de mis alas roza tus pechos
y araña tu piel,
bebe, embriaga tus vicios,

Castellà
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decide, orgasmos o amor,
la única iglesia que ilumina es la que arde,
el nazareno duerme su cruz.

Quiero estar junto a tí y alimentar tu boca,
Hay veces que el dolor duerme en una canción
Sé que moriré de amor decadente, lúgubres besos
Quémate en mí.

Oh señor rey de la tristeza,
ángel del dulce dolor,
bebe la hiel de mi boca,
blasfema, ven y hazme el amor.

Quiero estar junto a ti y alimentar tu boca,
hay veces que el dolor duerme en una canción,
si tocas en mi honor, saldré de este infierno,
dame tu alma no quiero morir.

Dime con quien andas

Si Oyes En La Noche La Voz
De La Soledad Y El Rumor
Que Ha Llegado El Tiempo
De Ser Dos... Aquí Estoy!!!
Ten Mi Mano, Apriétala Bien.
Ten Mi Hombro, Apóyate En Él,
Y Adonde Nos Lleve El Viaje Iré
Contigo Iré
Y En Tu Descanso Seré El Reposo
Y En Tu Camino Seré El Andar
Y Al Sol Mandé Avisar A La Brisa
Que Hagan Saber Nuestro Caminar
No Es Más Rico El Que Tiene Más
Si No El Que Menos Sabe Necesitar
Y Si Tu Tienes A Alguien
Junto A Ti... Rico Serás.
Una Mirada Bastará
Una Palabra Servirá
Para Poner Mi Corazón En Pie
¡¡¡aquí Está!!!.
Y En Tu Descanso Seré El Reposo
Y En Tu Camino Seré El Andar
Y Al Sol Mandé Avisar A La Brisa
Que Hagan Saber Nuestro Caminar

Castellà

El ángel caido

Si Tu Piensas Que Tan Sólo Soy
El Reflejo Del Fracaso, Verás
Lo Equivocado Que Puedes Estar
He Utilizado "tu Palabra" Muy Bien

Mi Negra Alma Con Tu Fé Disfracé
Con La Ayuda De Tus Siervos He Hecho En Roma Un Burdel
Mis Diez Cabezas Hacen El Amor
Contagiando Hambre, Sida, Guerras Y Destrucción
Y Desde Hace Algún Tiempo En La Política Estoy.

Si Tu Sueñas Con Verme Caer
En El Pozo De La Intolerancia, Haces Muy Bien,
Mira En Lo Que He Convertido Jerusalén
Se Dan De Hostias Por Un Poco De Fé.

Si Oyes En El Viento Mi Nombre Pronunciar,
Aunque Intentes Cayarlo, Sabes Que No Podrás,
Las Religiones Por Mi Trabajan Ya
La Santa Inquisición, Integrismo Musulmán,
Judíos, Sectas Varias, Testigos De Jehová.

Vivo Encadenado A Tu Piel,
Y Soy El Lado Oscuro Que Cada Hombre Quiere Esconder

Castellà

Soy Lo Que Nadie Deja Ver
Las Calles Son Mi Escuela Donde Enseño A Perder
Vivo Encadenado A Tu Piel ...

El atrapasueños

Dichoso es el que ve
Que cielo y horizonte
Condenados están
A tenerse que entender
Juicioso es el que cree
Que no existe partida
En la que no haya que
Arriesgar para vencer
La felicidad no consiste en todo tener
Si no en saber sacar, lo bueno que te da
Ve antes salir el sol,
Un águila o un halcón
Que una legión de buhos en formación
Yo te mostraré
Que todo en esta vida
Lo puedes tener
Si en ti logras creer
Y te enseñaré a vencer a tu enemigo
Que no son los demás
Eres tú, ¡¡eres tú!!
Hay que fracasar
Y a veces fondo tocar
Para ver la luz
Y esta vida apreciar
La felicidad no consiste en todo tener
Si no en saber sacar, lo bueno que te da
Yo te cantaré una nana
Y mi voz te arropará
Y en tus sabana, mi aliento
Las pesadillas se irán
Y algún día se cumplirán
Todos tus sueños se harán realidad
Y mañana amanecerá
El atrapasueños yo soy
Y algún día se cumplirán,
Atrapo sueños, enjaulo el dolor
Y mañana amanecerá
El atrapasueños yo soy

Castellà

El cantar de la luna oscura

Ese País De La Luna Obscura
Es La Habitación Desabitada
Es La Más Bella Criatura
Es La Dama Descorazonada
Apuestos Galanes La Cortejan
Y Aquellos Que La Han Conseguido
Con El Paso Del Tiempo La Dejan
Y Ella Llorando Escoge El Olvido.

De Olvido Vive De Olvido Muere
Como Planta De Jardín Olvidado
Sabiendo Que Nadie La Quiere
Sabiendo Que Nadie La Ha Amado.
De Olvido Vive De Olvido Muere
Como Planta De Jardín Olvidado
Sabiendo Que Nadie La Quiere Sabiendo Que Nadie La Ha Amado.

Es La Inocencia Perdida
Es La Vejes Negada
Y Unas Lagrimas Perdidas
Maria Vive Desesperada.

De Olvido Vive De Olvido Muere
Como Planta De Jardín Olvidado
Sabiendo Que Nadie La Quiere
Sabiendo Que Nadie La Ha Amado.
De Olvido Vive De Olvido Muere

Castellà
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Como Planta De Jardín Olvidado
Sabiendo Que Nadie La Quiere Sabiendo Que Nadie La Ha Amado.

El fin del camino

Donde La Lluvia Nace,
Y La Luna Flirtea
Con Mi Mala Estrella
Aun Sigo Pensando En Ti

Quien Me Vende Un Alma
Y Me Presta Esperanza,
Pues Es El Fin Del Camino
Y No Se A Donde Ir
Y No Se A Donde Ir
Si No Es, Sin Ti

Oigo Que Lloras Nena
Y No Te Puedo Abrazar
No Dejes Que En Estas Maderas
Mi Palabra Puedan Enterrar
Mientras Oigo Los Últimos Rezos
Me Llevo Guardados Tus Besos
Que Me Quiten Esta Jodida Cruz
Y En Su Lugar Pongan Tu Pecho

Quien Me Vende Un Alma
Y Me Presta Esperanza,
Pues Es El Fin Del Camino
Y No Se A Donde Ir
Nooo

Mas Amargo Que La Muerte
Es No Poder Volverte A Ver
Yo No He Elegido Perderte
Hay Un Vació Que A Violado Mi Ser
Padre Porque Me As Abandonado
Porque Siempre Haces Tu Voluntad
Es Tan Cómodo El Haberme Criado
Y Dirigir Desde Tu Pedestal.

Quien Me Vende Un Alma
Y Me Presta Esperanza,
Pues Es El Fin Del Camino
Y No Se A Donde Ir
Quien Me Vende Un Alma
Y Me Presta Esperanza,
Pues Es El Fin Del Camino
Y No Se A Donde Ir

Mas Amargo Que La Muerte
Es No Poder Volverte A Ver
Yo No He Elegido Perderte
Hay Un Vació Que A Violado Mi Ser
Padre Porque Me As Abandonado
Porque Siempre Haces Tu Voluntad
Es Tan Cómodo El Haberme Criado
Y Dirigir Desde Tu Pedestal.

Quien Me Vende Un Alma
Y Me Presta Esperanza,
Pues Es El Fin Del Camino
Y No Se A Donde Ir
Quien Me Vende Un Alma
Y Me Presta Esperanza,
Pues Es El Fin Del Camino
Y No Se A Donde Ir

Castellà

El hijo del Blues

Desde el día en que nací tuve una cosa muy clara, que tendría que pagar por ser de una
especie rara,
yo soy el hijo bastardo del Blues con una mujer,
que movia sus caderas hasta hacerte enloquecer.

Mi viejo te enseñó a mover los pies,
y a tocar con sentimiento, rabia puse al nacer,
me maldicen los babosos por tocar mi guitarra,
y los modernos de turno se disfrazan con mi piel.

He poseído a mucha gente,
desde Chuck, Hendrix a Page,
y hasta el mismo diablo en el infierno yo toqué,
tengo un primo afeminado que reina en televisión,
es el encanto de las nenas, por nombre se puso "Pop".

Mi viejo me enseñó a mover los pies,
y a tocar con sentimiento, rabia puse al nacer,
me maldicen los babosos por tocar mi guitarra,
nunca han podido hacerme callar,
mi nombre es rock´n´roll.

Solos: Mohamed/J.Carlos/J.Carlos

El día que tú naciste nacieron las coliflores,
por eso los albañiles llevan zapatillas blancas.

Solo: Mohamed

Letra: Txus - Música: J.Carlos/Mohamed

Castellà

El Lago

Intro: Mohamed

De nuevo solos tú y yo. Un lago y una canción,
echo de menos oír tu voz, una estrella te eclipsó.
Los momentos que no volverán a sentir tu piel
en mis brazos yo te tuve ayer,
hay tantas cosas que te quiero decir, acércate.

A veces siento al despertar como un susurro, tu calor
ella no deja de pensar que un día te encontrará.

Cójeme no me dejes marchar,
quiero sentarme a tus pies
en mis brazos yo te tuve ayer,
hay tantas cosas que te quiero decir, dime por qué.

Solos tú, tú y yo; una guitarra, el lago y una canción.
Solos tú, tú y yo: ahora ya te puedo decir adiós.

Solos: J.Carlos/Mohamed

De nuevo solos tú y yo. Un lago y una canción,
echo de menos oír tu voz, una estrella te eclipsó.

Castellà

el paseo de los tristes

En el paseo de los tristes
hay un alma que
llora en las noches de San Juan.
La Luna insiste
en afirmar que pena por amor,
que es fruto de una maldición.

La Alhambra recuerda que allí
les contemplaba sonreír,
y al alba se amaban,
Granada se ruborizaba al ver su amor.

Fueron muriendo así los días pero algo ocurrió,

Castellà
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la religión los separó.
Ella era hija de un cristiano
y él de un musulmán,
La inquisición lo ejecutó.

El Albaicín se estremeció,
y con su sueño ella murió.
Y ahora se buscan
cada uno en su propio cielo y no se ven.

¿Dónde estás? Mi amor, ¿dónde estás?
Sin ti no puedo morir.
Sin ti vagaré.

Y desde entonces le acompaña
una estrella que
desde el cielo cuida de él.
Si crees en Dios, crees en Alá,
sé tolerante y menos rezar.
Y acepta el credo
y la sexualidad del que no es igual.

Es mejor dejarte marchar.
Señor, ¿dónde está mi amor?, devuélvemela.
Señor, ¿dónde está?
Señor, ¿dónde estás?
¡¡¡Señor!!!

el poema de la lluvia triste

Se despertó a medianoche a mirar
si el reflejo del agua podía encontrar
aquella risa que un día mudó
y, por segunda piel, de soledad se vistió.

Buscó respuesta en el aire,
mientras el mar le arropó.
Pidió ayuda a su estrella,
que le abandonó,
pues olvidó llorar.

Llorar es purgar la pena,
deshidratar todo el miedo que hay en ti,
es sudar la angustia que te llena,
es llover tristeza para poder ser feliz.

Cierra los ojos, abre el corazón,
y aprende a ver con los ojos del alma - ella oyó -
Le hablaba el viento, le hablaba una flor,
con la cadencia que tiene un susurro de amor.

Deja salir tus fantasmas
que amargan besos y dan,
a cambio de tus silencios,
acopio de ansiedad,
mutilada Paz.

Llorar es purgar la pena,
deshidratar todo el miedo que hay en ti,
es sudar la angustia que te llena,
es llover tristeza para poder ser feliz.

Llorar es purgar la pena,
deshidratar todo el miedo que hay en ti,
es sudar la angustia que te llena.
¡Escucha, soy Gaia!
¡No castres tu rabia!
¡Que tu alma escupa el dolor!

Que llueva tristeza al llorar,
y que sacie la amargura su sed.
Las lágrimas son el jabón
que limpia de penas tu piel.

Castellà

Llorar es purgar la pena,
deshidratar todo el miedo que hay en ti,
es sudar la angustia que te llena,
es llover tristeza para poder ser feliz.

el príncipe de la dulce pena

La tristeza es mi sangre,
Y a su vera mi vena,
Donde mora de pena,
donde muere de hambre.

Hambre y melancolía,
de que la luna esté llena,
de amoríos y alegrías,
soy el príncipe de la dulce pena,

Un beso es donde tu terminas,
Y un abrazo tuyo mi abrigo.

Tú boca donde allí germina,
Mi delirio y mi muerte
Si es contigo.

Castellà

El que quiera entender que entienda

Cuánto ha de esperar
para al fin poder hallar
la otra mitad de mí
que me acompañe a vivir.

Nadé tiempo en un mar
de apariencia, y ahogué el amor.
No sé puede ocultar
el perfume de una flor.

Cuánto me cuesta sobrevivir,
cuánto sonreír
sin poder quitarme el antifaz
que me disfraza de normal.

Y volveré a buscarte
allí hasta donde estés,
tan sólo quiero amarte
y poder tener
alguien en que apoyarme
alguien en quien volcar
todo el amor que cercenó el qué dirán ...

No más miedo a entregar
mis labios sin antes mirar,
no más miedo a acariciar
nuestros cuerpos y soñar.

a la mierda con
el armario y el diván
y si hay que luchar,
luchar es educar,
que en asuntos del corazón
no hay regla de dos.
Que somos distintos, somos iguales
no más guetos, alza la voz.

Y volveré a buscarte
allí hasta donde estés...

Y cuando llegue el final
el otoño de nuestro amor
yo te esperaré. Mientras, vive
y lucha por tener
derecho a elegir
con qué cabeza tu almohada compartir.
Orgulloso de ser quien eres
y no como deberías ser.

Castellà
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Cuanto me cuesta sobrevivir
cuanto sonreír
sin poder quitarme el antifaz
que me disfraza de normal.

Y volveré a buscarte
Allí hasta donde estés ...

El santo grial

Vengo de un tiempo más allá de la razón
Donde un viejo juglar
Cuenta una historia que el viento le susurro
Al bosque sobre un grial
Dicen algunos que de ahí bebió Cristo
Y otros que leyendas son
De un pueblo llamado celta
Al que vida eterna dio

Fuego, magia y pasión
Filtros de amor
Cuidan de él
¡Acompáñame!

Despunta el alba, la brisa acaricia el mar
Es hora de marchar
Forja tu espada con sabiduría y fe
Y en tus sueños guíate
Y por oscura que sea la noche
Y el miedo beba en tu piel

Más allá del reino muerto
Vida eterna hallarás
Fuego, magia y pasión
Filtros de amor
Cuidan de él

Toma mi mano y sígueme
Te mostraré lo que tu alma no ve
Por equipaje solo lleva tu fe
Por escudero el valor siempre ten
Y si en tu viaje oyes la voz

Del lado oscuro de tu corazón
Elige bien o jamás volverás
Del sueño del grial, nunca despertarás

Castellà

en nombre de diós

Cae la noche,
niebla eterna,
ocultarse ya la luz
frío llerno rompe hiela,
lagrimas del corazón,
sueña la vida que si he de morir,
trozos de miedo, es duro vivir,
sueños de muerte, desvelate,
santa condena, auto de fé.

En nombre de la única religión
dictamos sentencia y te condenamos
a la piadosa purificación
del fuego y del dolor,
en manos de Dios tu debes poner
tu alma, tu hacienda y todos tus pecados,
acepta a Cristo y encomiendate
pues pronto darás cuentas a él.

Diabulus in Gaia, Missit me Dominus.

Quisiera ser el viento para poder huir de mí,
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que calle el silencio, enmudezca el terror,
quisiera no morir.

Me invantaré otra vida,
mis sueños decoraré
y los cubriré de tus besos -pensó-
quemad mi alma también

Reniegas de Satán de sus obras y sus vicios,
de la necromancia de la magia y del tarot,
yo soy la virtud de la Iglesia y sus principios,
si no te arrepientes tu alma se condenará.

Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio,
Hoy la libertad ha cerrado por defunción.
Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía,
Hoy no hay libertad, Hoy Dios no está aquí ni vendrá.

Quisiera ser olvido para nunca recordar
Quisiera ser brisa y así acariciar la vida una vez más
Que fría es la promesa de otra vida junto a Dios
Si en esta ni estuvo ni supo de él, la verá su ataúd
Antes de morir y que el fuego haga su oficio,
Acepteis a cristo, a su iglesia y su poder.
Renuncieis al Dios que ama la naturaleza,
Gaia son los mares del pecado y del terror.

Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio,
Hoy la libertad ha cerrado por defunción.
Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía,
Hoy no hay libertad, Hoy Dios no está aquí ni vendrá.

Hoy la vida llueve penas,
Gotas de desesperación,
Mis lagrimas son ríos venas,
Desangrandome el corazón.

La memoria de una mujer son los besos que recibió,
En tus labios yo viviré y en tu olvido yo moriré.

Hoy mis lagrimas se quieren suicidar,
acurrucadas, morir en tu piel,
Han nacido secas, tienen sed,
Mi llanto se quiere morir...

Como un beso prometido a tu alma es mi voz,
soy lo muerto y lo vivido, soy la calma soy tu Dios,
cierra los ojos y te llevaré donde los sueños se hacen canción,
la vida duele, te curaré, duérmete y sueña, te acuna mi voz.

Hoy mis lagrimas se quieren suicidar,
acurrucadas, morir en tu piel,
Han nacido secas, tienen sed,
Mi llanto hoy se quiere morir...

Si tus lagrimas se quieren suicidar,
guardalas pues vas a llorar,
llorarás océanos de Paz,
duermete ya no hay... ¡¡Dolor!!

En nombre de la libertad,
la fé en uno mismo y la paz,
quemad las banderas, no a la religión,
y que tu Dios sea canción compuesta con el corazón
y que tu país sea a donde te lleven los pies.

Missit me dominus,
Missit me diabulus,
Missit me Satanás.

Ahora al fin soy aire y mi maldición caerá.
El fin de esta iglesia muy pronto vendrá,
mi voz despertará.

Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio,
Hoy la libertad ha cerrado por defunción.
Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía,
Hoy no hay libertad, Hoy Dios no está aquí ni vendrá.

Padre nuestro, de todos nosotros,
de los pobres, de los sin techo,
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de los marginados y de los desprotegidos,
de los desheredados y de los dueños de la miseria,
de los que te siguen y de los que en tí... Ya no creemos.

Baja de los cielos pues aquí está el infierno,
baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias,
no hace falta que seas uno y trino,
con uno solo que tenga ganas de ayudar nos bastaría.

¿Cuál es tu reino?,
¿El vaticano?,
¿La banca?,
¿La alta política?

Nuestro reino es Nigeria,
Etiopía, Colombia, Hiroshima,
el pan nuestro de cada día
son las violaciones,
la violencia de género,
la pederastía, las dictaduras,
el cambio climático.

En la tentación caigo diario,
no hay mañana en la que no esté tentado
de crear a un Dios humilde, justo,
un Dios que esté en la Tierra, en los valles, los ríos,
un Dios que viva la lluvia,
que viaje a través del viento
y acaricie nuestra alma,
un Dios de los tristes, de los homosexuales,
un Dios más humano,
un Dios que no castigue, que enseñe,
un Dios que no amenace, que proteja,
que si me caigo me levante,
que si me pierdo, me tiende a su mano,
un Dios que si yerro no me culpe
y que si dudo me entienda,
pues para eso me dotó de inteligencia,
para dudar de todo.

Padre nuestro de todos nosotros,
¿Por qué nos has olvidado?,
Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado,
¿Por qué nos has abandonado?

en nombre de diós

Si has perdido la fe
y has pactado con el mal,
pon tu alma en paz,
que de tu cuerpo yo me ocuparé.

A través del dolor
vencerás a Lucifer,
primero has de aceptar
que ser lesbiana es una enfermedad.

No omitas detalles, cuéntame
cómo os la montabais las dos,
y entonces yo te daré la absolución
desnuda en mi habitación.

Con la tortura obtendrás el perdón.
Acepta a Cristo y muere en nombre de Dios.

Muere en nombre de Dios!!!

Si quieres confesar
tu desviación moral,
que eres homosexual,
que entre tus piernas anda Satanás.

En el quemadero tú arderás.

Castellà

El fuego purificará
todo pecado que tu cuerpo cometió.
La hoguera te hará a ti el amor.

Con la lujuria te condenarás.
Sólo nosotros follamos en nombre de Dios.

Si has perdido la fe
y has pactado con el mal,
por ser gay o bisexual
el Santo Oficio te exorcitará.

Con un auto de fe,
que aunque cruel es lo mejor,
para escarmiento de quien
no sigue la doctrina de la fe.

Pobreza, obediencia y castidad
es siempre obligado cumplir,
a no ser que seas Papa o seas Rey,
Obispo, o del Opus Dei.

Haz lo que diga, no lo que haga yo.
Tenemos dinero, poder, sexo en nombre de Dios.

Siempre en nombre de Dios!!!

Vendemos bulas,
compramos tus sueños.
Matamos en nombre de Dios.

Fiesta pagana

Cuando Despiertes Un Día
Y Sientas Que No Puedes Más,
Que En El Nombre Del De Arriba
Tu Vida Van A Manejar.

Si Sientes Que El Miedo Se Pega A Tu Piel
Por Ser Comunero Y Justicia Querer,
Si Te Rindes Hermano, Por Ti Nunca Pensarás.

Cuando Vayan A Pedirte
Los Diezmos A Fin De Mes,
Y La Santa Inquisición
Te "invite" A Confesar.

Por Eso Amigo Tú Alza La Voz,
Di Que Nunca Pediste Opinión
Y Si Es Verdad Que Existe Un Dios
Que Trabaje De Sol A Sol

Ponte En Pie
Alza El Puño Y Ven
A La Fiesta Pagana
En La Hoguera Hay De Beber.

De La Misma Condición
No Es El Pueblo Ni Un Señor,
Ellos Tienen El Clero
Y Nosotros Nuestro Sudor.

Si No Hay Pan Para Los Tuyos
Y Ves Muy Gordo Al Abad,
Si Su Virgen Viste De Oro,
Desnúdala.

Cómo Van A Silenciar
Al Jilguero O Al Canario
Si No Hay Cárcel Ni Tumba
Para El Canto Libertario.

Ponte En Pie
Alza El Puño Y Ven
A La Fiesta Pagana
En La Hoguera Hay De Beber.

Castellà
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De La Misma Condición
No Es El Pueblo Ni Un Señor,
Ellos Tienen El Clero
Y Nosotros Nuestro Sudor.

Finis Terra

Eyer como la nieve en el mar
las cosas ya no parecían igual,
la gente se olvidó de reír
y al sol le cuesta tanto salir...

hoy el bufón no paró de llorar,
el mudo al fin aha aprendido a cantar,
las doce a las campanadas despertó,
la esperanza, por cambio de negocio, cerró.

grita el silencio al sordo que
todo va mal, nada está bien,
corre la estatua a evitar
que salpique el olvido,
que moje el agua del mar.

dios:  por fin te has decidido a venir
he oído tanto hablar de tí,
en mis sueños te he visto llegar,
en tus ojos veo el mal.

desde hace siglos governar has querido
en todas las almas, y pocas han cedido,
las más al reino de luz llegarán,
al menos al Reino del Mar del Olvido.

si has aprendido la lección,
si has observado como son,
necesitan a un líder obedecer,
hagamos una coalición.

oh finis, oh terra
Oh Finis, Oh Terra

Astaroth:  En ellos he visto el miedo a la soledad,
miedo a la muerte, y el dolor al terminar de amar.
hagamos un pacto, al libre albedrío déjalos
y yo les daré progreso, armamento y civilización.

repartámonos sus almas, el futuro es para mí.
Mientras tú utiliza tu iglesia, adormécelos.
consumo, televisión e inflacción,
un nuevo orden, globalización,
es mí regalo, frente al ordenador
al otro lado os llevaré...

Voz en of:  déjame explicar,
deja de oí, escúchame,
parias del mundo, venid!
a la libertad!

ahora empieza tu camino
sólo tú eres el señor de ti.
el progreso está em tu espíritu
y no en una ciudad.

sólo tú elige tu destino,
sólo tú decide invertir
en tu espíritu...
o en una central nuclear.

no creas quien,
desde una sotana sólo ve
"negritos" a quien convertir,
en vez de aprender de ellos a vivir.

No a las dictaduras

Castellà

No a la impunidad
No al comercio justo
que explot al menor de edad.

Sí a las autocracias,
Sí a la libertad,
el tercer mundo va a estallar.

juntemos las fuerzas
para resistir a pinoched en chile,
y en chechenia un tal putín,
levantaos en Bosnia,
immigrantes venid,
el tercer mundo ya está aquí.

Locutor:  buenos días boletines de informaciones,
habla tu emisora "radios tus cojones":
sorprendido un político incapaz de engañar
a un obispo no putero y pobre verdad,

un documental ha sido líder de audiencia,
Pepe a Marta ya no pega y la tiene en cuenta,
se llevan las gordas y la inteligencia.
Ojalá fuera verdad.

Han hallado en Compostela,
a los pies del Apóstol
envuelto en una tela,
un misterioso cofre y dentro un CD Rom
con una inscripción:

"en Satania estás
 es el fin del camino!! és finis Terra"

Gaia

Hay veces que no sé, si exprimir el sol
Para sentir calor
Y dudo que al nacer, llegará a creer
Que hoy fuera a morir

Intento comprender,
Él porque de esta decisión
Si yo jamás odie
Me intento aferrar al valor,
Pero no sé fingir
Solo quiero vivir.

¿Dónde se vende algo de compasión?
Para saciar mi soledad
¿Dónde trafican con sueños de amor?
Pues quiero esta angustia dormir

Recuerdo el día en que mi libertad
No tenia precio ni fin
En cambio hoy daba hasta la eternidad
Por ver mañana el sol salir

Me vengare y todo el mal que me hagas
Yo te lo devolveré
El hombre nunca fue dueño de Gaia
Es justamente al revés

Oigo unos pasos, se quiebra mi voz
Sé que vienen a por mí
Y un sacerdote en nombre de dios
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Pregunta: ¿quieres confesión?

Confieso que amé y creí en Dios
De los pobres, justo y moral
Confieso que en la silla
En la que he de morir
Mi alma renacerá

Toda mi vida desfila ante mí,
Tantos sueños por cumplir
No tengas miedo, no llores por mí,
Siempre estaré junto a ti.

Oigo los rezos, intento gritar,
Me cubren para no mirar
A los ojos de una cruel humanidad,
La muerte se excita, es el fin.

Hasta que el cuerpo aguante

Puedes arrancarme el corazón del pecho
y convertir en murmullo tenue mi voz,
reducir toda una vida sólo a un renglón.

Puedes sobre mí dar opinión sesgada,
criticar mi oficio ¡que no es porvenir!,
que alimento la hoguera de la imaginación.

Puede que la lluvia caiga sobre el cielo,
que el mar, confundido, vaya a un río a morir,
que en la noche cante el gallo a la mañana, que con las ánimas se fue a divertir.

Vivo con la pasión a flor de piel,
entre estrofas encontraras mi hogar,
ella espera a que regrese
y mientras yo guardo sus besos y su voz
en mi corazón.

Busco en el camino todas las respuestas
y me he dado cuenta que están en mi,
comunicador de sueños quiero ser...

Músico soy, músico seré,
conductor de sensaciones a tu piel,
fabrico recuerdos que atas con nostalgia a mi canción.

Jamás podré dejarla,
mi vida es una canción,
soy escultor del alma,
soy músico y amo en clave de sol
Hasta que aguante mi voz.

Estamos locos de atar,
somos trovadores que en tu ciudad
damos pinceladas de color
a tu gris realidad.

Somos mitad caballeros,
mitad bohemios y embusteros,
no somos lo que un padre quiere
para su hijita bebe.

Hasta que el cuerpo aguante,
hasta que quiera mi voz,
hasta que el cuerpo aguante
seguiré viviendo tal como soy.

Castellà

Hasta que tu muerte nos separe

Tan sólo quiero que mi voz
te desespere y robe la razón
y llorando que te abraces
a tus miedos, corazón.

Espero el día "muñequita linda"
en que tu herida sea tan fuerte
que bañándote en recuerdos,
sólo te bese el alcohol.

Y verás tu linda cara
frente al espejo demacrada
y el dolor será tu amor
masturbando tu mirada.

Tan sólo quiero verte llorar
he mandado a la muerte a buscar
tan sólo quiero oírte gritar
en el infierno te he de encontrar.

Tan sólo quiero que tu alma
no vuelva ha ver la luz del sol
y que llores sangre y miedo
y que pagues, corazón.

Intentaré pisar tu orgullo
tantas veces como pueda

Castellà

Hazme un sitio entre tu piel

Si me ves, bésame
hazme un sitio entre tu piel.

Voy buscando alguna voz en mí
que me ayude bien a discernir,
pues mi mente es un vestido que me queda mal.
¿Cual ha sido, dónde está el error?
¿Quién me ha condenado al terror
de una mente en blanco y negro?

¿Dónde está mi lugar?
No soy como los demás,
yo sé pensar!!
Estoy sólo y tengo miedo.

Si me ves, bésame,
hazme un sitio entre tu piel,
que los rasgos de mi cara
no te impidan ver mi ser.

Sentirás que mi amor
tiene sed de que una voz
me susurre una caricia
o me regale una ilusión.

Dame mimos, dame tu calor,
te los devolveré en forma de flor,
recibirás por cien, multiplicado lo que me des.

Si me apartas, no me integraré.
Si me abandonas, yo me perderé.
El rechazo es mi condena.

¿Dónde está, mi libertad?
buscaré un futuro para mí.
Me va a costar!!
pero sin amor no puedo.

Si me ves, bésame,
hazme un sitio entre tu piel,
que los rasgos de mi cara
no te impidan ver mi ser.

Castellà
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Sentirás que mi amor
tiene sed de que una voz
me susurre una caricia
o me regale una ilusión.

Y al final llegaré
donde me lleven los pies,
y si quieres conocerme,
no me observes, mírame.

¿Dónde estás, Libertad?
Mi celda es la soledad,
el silencio que no calla
es el vacío de tu voz.

Si me ves, bésame,
hazme un sitio entre tu piel,
que los rasgos de mi cara
no te impidan ver mi ser.

Sentirás que mi amor
tiene sed de que una voz
me susurre una caricia
o me regale una ilusión.

hoy toca ser feliz

Cuando un sueño se te muera
o entre en coma una ilusión,
no lo entierres ni lo llores, resucítalo.

Y jamás des por perdida
la partida, cree en ti.
y aunque duelan, las heridas curarán.

Hoy el día ha venido a buscarte
y la vida huele a besos de jazmín,
la mañana esta recién bañada,
el Sol la ha traído a invitarte a vivir.

Y verás que tú puedes volar,
y que todo lo consigues.
Y verás que no existe el dolor,
hoy te toca ser feliz.

Si las lágrimas te nublan
la vista y el corazón,
haz un trasvase de agua
al miedo, escúpelo.

Y si crees que en el olvido
se anestesia un mal de amor,
no hay peor remedio
que la soledad.

Deja entrar en tu alma una brisa
que avente las dudas y alivie tu mal.
Que la pena se muera de risa,
cuando un sueño se muere
es porque se ha hecho real.

Y verás que tú puedes volar
y que todo lo consigues.
Y verás que no existe el dolor,
hoy te toca ser feliz.

Las estrellas en el cielo
son solo migas de pan
que nos dejan nuestros sueños
para encontrar
el camino, y no perdernos
hacia la Tierra de Oz,
donde habita la ilusión.

Castellà

Y verás que tú puedes volar,
y que tu cuerpo es el viento,
porque hoy tú vas a sonreír,
hoy te toca ser feliz.

Hoy toca ser feliz

Cuando un sueño se te muera
o entre en coma una ilusión,
no lo entierres ni lo llores, resucítalo.

Y jamás des por perdida
la partida, cree en ti.
y aunque duelan, las heridas curarán.

Hoy el día ha venido a buscarte
y la vida huele a besos de jazmín,
la mañana esta recién bañada,
el Sol la ha traído a invitarte a vivir.

Y verás que tú puedes volar,
y que todo lo consigues.
Y verás que no existe el dolor,
hoy te toca ser feliz.

Si las lágrimas te nublan
la vista y el corazón,
haz un trasvase de agua
al miedo, escúpelo.

Y si crees que en el olvido
se anestesia un mal de amor,
no hay peor remedio
que la soledad.

Deja entrar en tu alma una brisa
que avente las dudas y alivie tu mal.
Que la pena se muera de risa,
cuando un sueño se muere
es porque se ha hecho real.

Y verás que tú puedes volar
y que todo lo consigues.
Y verás que no existe el dolor,
hoy te toca ser feliz.

Las estrellas en el cielo
son solo migas de pan
que nos dejan nuestros sueños
para encontrar
el camino, y no perdernos
hacia la Tierra de Oz,
donde habita la ilusión.

Y verás que tú puedes volar,
y que tu cuerpo es el viento,
porque hoy tú vas a sonreír,
hoy te toca ser feliz.
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Jesus de Chamberrí

Era una fría noche de Abril.
El cielo se cubrió de sombras,
la lluvia hacía el amor acariciando Madrid
y el Verbo se hizo carne y habitó en Chamberí.

De su profundo sueño despertó
"tumbao" en un banco en medio de la plaza
envuelto entre sábanas de frío y cartón
a flor de piel su rabia y en su mirada la razón.

"Escuchad mi palabra
un mandamiento nuevo os doy:

Castellà
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derribad las naciones,
con tolerancia y a golpes de amor".

Mi reino no es de este mundo
y en mi patria no se pone el sol
donde la paz aborta nacen sus fronteras
mi ejército el instinto y por juez el corazón

Mi política es la libertad,
y soy el rey de los oprimidos
por cada preso de conciencia que encarceláis
el miedo y la ignorancia a vuestra piel encadenáis

"Escuchad mi palabra
un mandamiento nuevo os doy:
derribad las naciones,

Kelpie

Oigan la historia que les cuento,
por testigo pongo al tiempo, que así ocurrió:
el dios de la lluvia gemía y lloraba
y, por séquito, la niebla le acompañó.
Segundos antes de medianoche,
en la hora en que las brujas toman el té
donde el horizonte del bosque se esconde,
en un claro, un posada a lo lejos se ve.
Su nombre era Kelpie,
la dama del amanecer,
en la noche de los difuntos
se la puede ver.
Tu alma quiere poseer.
Por conocer varón fue condenada,
enterrada en vida entre muros, Kelpie murió,
y desde aquel día su alma te guía
hacia la posada donde le conoció.
No beses su boca
si a medianoche tú la ves,
pues si acaricias esos labios
siempre morirás de pie
entre los muros, ya hay ciento diez.
Su nombre era Kelpie,
la dama del amanecer,
en la noche de los difuntos
se la puede ver.
Añora un amor tener.
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la cantata del diablo

Cae la noche,
niebla eterna,
ocultarse ya la luz
frío llerno rompe hiela,
lagrimas del corazón,
sueña la vida que si he de morir,
trozos de miedo, es duro vivir,
sueños de muerte, desvelate,
santa condena, auto de fé.

En nombre de la única religión
dictamos sentencia y te condenamos
a la piadosa purificación
del fuego y del dolor,
en manos de Dios tu debes poner
tu alma, tu hacienda y todos tus pecados,
acepta a Cristo y encomiendate
pues pronto darás cuentas a él.

Diabulus in Gaia, Missit me Dominus.
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Quisiera ser el viento para poder huir de mí,
que calle el silencio, enmudezca el terror,
quisiera no morir.

Me invantaré otra vida,
mis sueños decoraré
y los cubriré de tus besos -pensó-
quemad mi alma también

Reniegas de Satán de sus obras y sus vicios,
de la necromancia de la magia y del tarot,
yo soy la virtud de la Iglesia y sus principios,
si no te arrepientes tu alma se condenará.

Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio,
Hoy la libertad ha cerrado por defunción.
Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía,
Hoy no hay libertad, Hoy Dios no está aquí ni vendrá.

Quisiera ser olvido para nunca recordar
Quisiera ser brisa y así acariciar la vida una vez más
Que fría es la promesa de otra vida junto a Dios
Si en esta ni estuvo ni supo de él, la verá su ataúd
Antes de morir y que el fuego haga su oficio,
Acepteis a cristo, a su iglesia y su poder.
Renuncieis al Dios que ama la naturaleza,
Gaia son los mares del pecado y del terror.

Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio,
Hoy la libertad ha cerrado por defunción.
Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía,
Hoy no hay libertad, Hoy Dios no está aquí ni vendrá.

Hoy la vida llueve penas,
Gotas de desesperación,
Mis lagrimas son ríos venas,
Desangrandome el corazón.

La memoria de una mujer son los besos que recibió,
En tus labios yo viviré y en tu olvido yo moriré.

Hoy mis lagrimas se quieren suicidar,
acurrucadas, morir en tu piel,
Han nacido secas, tienen sed,
Mi llanto se quiere morir...

Como un beso prometido a tu alma es mi voz,
soy lo muerto y lo vivido, soy la calma soy tu Dios,
cierra los ojos y te llevaré donde los sueños se hacen canción,
la vida duele, te curaré, duérmete y sueña, te acuna mi voz.

Hoy mis lagrimas se quieren suicidar,
acurrucadas, morir en tu piel,
Han nacido secas, tienen sed,
Mi llanto hoy se quiere morir...

Si tus lagrimas se quieren suicidar,
guardalas pues vas a llorar,
llorarás océanos de Paz,
duermete ya no hay... ¡¡Dolor!!

En nombre de la libertad,
la fé en uno mismo y la paz,
quemad las banderas, no a la religión,
y que tu Dios sea canción compuesta con el corazón
y que tu país sea a donde te lleven los pies.

Missit me dominus,
Missit me diabulus,
Missit me Satanás.

Ahora al fin soy aire y mi maldición caerá.
El fin de esta iglesia muy pronto vendrá,
mi voz despertará.

Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio,
Hoy la libertad ha cerrado por defunción.
Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía,
Hoy no hay libertad, Hoy Dios no está aquí ni vendrá.

Padre nuestro, de todos nosotros,
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de los pobres, de los sin techo,
de los marginados y de los desprotegidos,
de los desheredados y de los dueños de la miseria,
de los que te siguen y de los que en tí... Ya no creemos.

Baja de los cielos pues aquí está el infierno,
baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias,
no hace falta que seas uno y trino,
con uno solo que tenga ganas de ayudar nos bastaría.

¿Cuál es tu reino?,
¿El vaticano?,
¿La banca?,
¿La alta política?

Nuestro reino es Nigeria,
Etiopía, Colombia, Hiroshima,
el pan nuestro de cada día
son las violaciones,
la violencia de género,
la pederastía, las dictaduras,
el cambio climático.

En la tentación caigo diario,
no hay mañana en la que no esté tentado
de crear a un Dios humilde, justo,
un Dios que esté en la Tierra, en los valles, los ríos,
un Dios que viva la lluvia,
que viaje a través del viento
y acaricie nuestra alma,
un Dios de los tristes, de los homosexuales,
un Dios más humano,
un Dios que no castigue, que enseñe,
un Dios que no amenace, que proteja,
que si me caigo me levante,
que si me pierdo, me tiende a su mano,
un Dios que si yerro no me culpe
y que si dudo me entienda,
pues para eso me dotó de inteligencia,
para dudar de todo.

Padre nuestro de todos nosotros,
¿Por qué nos has olvidado?,
Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado,
¿Por qué nos has abandonado?

La conquista

El viento se despertó
levantando al dios del mar
mientras bostezaba el sol
el horizonte se desveló

Desnudábanse con idea sensual
la costa y el litoral
dejando caer la niebla a sus pies
creí ver el jardín del edén

Y al pisar tierra firme vi llegar
a unas gentes que al ver
nuestros ropajes no sabían que hacer

Hemos venido a cambiar
vuestros sueños por la fe
vuestro oro por tener
un dios y rey a quien seguir

Guerra, muerte, destrucción...
nuestro himno, ¡Qué valor!
al soldadp y al señor
la conquista les excitó

y aunque nunca, nunca quise ser comoél,
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pediré que nunca más
se conquiste a otro pueblo jamás

Quiero pedir perdón
y conquistar tu corzón
quiero pedir perdón
en una batalla las primeras bajas
son la justicia y el amor

y a  ti te hablo hoy,
cuida y ama tu tradición
hoy quiero tu perdón
si tu tierra amas, no dejes por nada,
de cuidarla por favor.

La costa del silencio

El mar escupía un lamento
tan tenue que nadie lo oyó.
Era un dolor de tan adentro
que toda la costa murió.

Llora lamentos la nube que enfermó
y escribe espantos en la arena el dolor.
Arrulla el miedo a un delfín que bebió
de un agua negra, su suerte emigró.

Ven, quiero oír tu voz,
y, si aún nos queda amor,
impidamos que esto muera.
Ven, pues en tu interior
está la solución,
de salvar lo bello que queda.

Donde se acomoda la usura
nacen la ambición y el poder,
y este germina en la tierra,
que agoniza por interés.

Y una gaviota cuentan que decidió
en acto suicida inmolarse en el sol.
Ríe desprecios un barco que encalló,
y se desangra en su lecho: LA MAR!

Hagamos una revolución,
que nuestro líder sea el sol,
y nuestro ejército
sean mariposas.

Por bandera otro amanecer
y por conquista comprender
que hay que cambiar
las espadas por rosas.

Mientras te quede aliento
ve a buscar con el viento
ayuda, pues no queda tiempo...
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La costa del silencio

El mar escupía un lamento
tan tenue que nadie lo oyó.
Era un dolor de tan adentro
que toda la costa murió.

Llora lamentos la nube que enfermó
y escribe espantos en la arena el dolor.
Arrulla el miedo a un delfín que bebió
de un agua negra, su suerte emigró.

Ven, quiero oír tu voz,
y, si aún nos queda amor,
impidamos que esto muera.
Ven, pues en tu interior
está la solución,

Castellà
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de salvar lo bello que queda.

Donde se acomoda la usura
nacen la ambición y el poder,
y este germina en la tierra,
que agoniza por interés.

Y una gaviota cuentan que decidió
en acto suicida inmolarse en el sol.
Ríe desprecios un barco que encalló,
y se desangra en su lecho: LA MAR!

Hagamos una revolución,
que nuestro líder sea el sol,
y nuestro ejército
sean mariposas.

Por bandera otro amanecer
y por conquista comprender
que hay que cambiar
las espadas por rosas.

Mientras te quede aliento
ve a buscar con el viento
ayuda, pues no queda tiempo

LA CRUZ DE SANTIAGO

(Narra la historia de como un intrépido espadachín llamado "Diego Cortés", recibe una
bolsa de oro a cambio de acompañar a un silencioso peregrino de Puente La Reina a
Santiago de Compostela. Gracias a Arturo Pérez Reverte por su inspiración en este
personaje. ¡¡No queda sino batirnos!!)

No era el hombre más honesto
Pero él...
Era un hombre valiente y fiel
Tampoco la piedad se cobijaba en él

Malvivía, alquilando por tres maravedís
Su espada y vizcaína en
Ajustes de poco lustre y de peor fin

Eran tiempos duros y había que buscarse el pan
Reinaban la picaresca, la espada y el "voto a tal"

Brilla el acero en su mano
Perla su cara el sudor
Donde el mar no tiene dueño irá...
Irá a buscar

A su espalda, una sombra y a pie
Le seguía sin perder ningún detalle
Parecía aprender

Su mirada reflejaba calma y paz
Su voz grave y familiar
Relataba leyendas de la antigüedad

Algo misterioso le envolvía, no dormía jamás
Cuentan que se alimentaba del relato popular

Brilla la Cruz de Santiago
En su pecho, por el Sol
Su rostro jamás descubrió
Su nombre ocultó

En el tejado del tiempo
En el desván de los sueños
Se ahoga una voz:
"No creas en todo lo que veas
Sólo haz caso a tu intuición
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Y si albergas la duda
Nunca hallarás consuelo en tu interior
Lanza bien los dados
Porque el juego del camino ha comenzado

Agudiza tu ingenio
Sírvete de mancias
Sírvete del tarot
Lee en el alma del bosque
Y adivina dónde la muerte se escondió"

La danza del fuego

Cuanto más he de esperar,
cuánto más he de buscar,
para poder encontrar
la luz que sé que hay en mí.

He vivido en soledad
rodeado de multitud,
nunca he conseguido amar
pues no me quiero ni yo.

Cuando veas una estrella fugaz
guárdala en tu corazón,
es el alma de alguien que consiguió
dar a los suyos su amor.
Cuando oigas a un niño preguntar
por qué el sol viene y se va,
dile : porque en esta vida no hay
luz sin oscuridad.

Si eres capaz de devolver
con una sonrisa una traición,
si eres capaz de dar tu mano a quien
con la suya te señaló.

No eches raíces en un sitio, muévete
pues no eres un árbol, para eso tienes dos pies.
El hombre más sabio es el que sabe que su hogar
es tan grande como pueda imaginar.

Cuando veas una estrella fugaz ...

El mejor día es en el que el alma
tiene hambre y sed.
No olvides lo aprendido,
no dejes de comprender.
Rodéate de buenos
y tú lo parecerás.
Rodéate de sabios
y algo en ti se quedará.

Cuando veas una estrella fugaz ...
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la posada de los muertos

Alza tu cerveza, brinda por la libertad.
Bebe y vente de fiesta, el infierno es este bar.

Si has perdido el rumbo escúchame,
llegar a la meta no es vencer.
Lo importante es el camino y en él,
caer, levantarse, insistir, aprender.

Si has perdido un beso en un adiós,
o huyes de un destino que te negó,
la oportunidad de ser feliz,
ven con nosotros estamos aquí.

En esta posada los muertos,
cuentan su vida y se ríen de quien,
estando vivo desea estar muerto,
en el más allá nunca dan de beber.

Castellà
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Alza tu cerveza, brinda por la libertad.
Bebe y vente de fiesta,
y a la muerte emborráchala.
Alza tu cerveza, brinda por la libertad.
Y que el cielo te espere,
pues el infierno es este bar.

Y si la noche es tan oscura que,
ni tus propias manos consigues ver,
ten seguro que amanecerá,
y mientras tanto te invito a mi bar.

En mi taberna los muertos,
cuando amanece se van a inflingir,
duros castigos y oscuros tormentos,
a los que ni quieren ni dejan vivir.

Alza tu cerveza, brinda por la libertad.
Bebe y vente de fiesta,
y a la muerte emborráchala.
Alza tu cerveza, brinda por la libertad.
Y que el cielo te espere,
pues el infierno es este bar.

Alza tu cerveza, bebe y brinda por vivir,
juntemos nuestras copas, esta noche es para tí.

Alza tu cerveza, brinda por la libertad.
Bebe y vente de fiesta,
y a la muerte emborráchala.
Alza tu cerveza, brinda por la libertad.
Y que el cielo te espere,
pues el infierno es este bar.

¡Veniros al bar, cabrones!

La Rosa de los Vientos

Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor
y el agua de la constancia
brotará en ti una flor,y su aroma y su calor
te arroparán cuando algo vaya mal

Si siembras un ideal en la tierra del quizás
y lo abonas con envidia
será difícil arrancar la maldad
de tu alma si ha hecho raíz.

QUE MI LUZ TE ACOMPAÑE
PUES LA VIDA ES UN JARDÍN
DONDE LO BUENO Y LO MALO SE CONFUNDEN
Y ES HUMANO NO SIEMPRE SABER ESCOGER.

Y SI TE SIENTES PERDIDO,
CON TUS OJOS NO HAS DE VER!
HÁZLO CON LOS DE TU ALMA Y ENCONTRARÁS LA CALMA
TU ROSA DE LOS VIENTOS SERÉ

Si siembras una amistad,con mimo plántala
y abónala con paciencia,
pódala con la verdad y transplántala con fe
pues necesita tiempo y crecer.

Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón
tartamudearán tus sentidos y quizás
hablará solo el calor y no la razón
es sabio contar hasta diez.

Y QUE MI LUZ TE ACOMPAÑE...
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La venganza de Gaia

Se despertó bañado en sudor
y un frío interno lo estremeció.
Se hizo la luz y en su cama junto a él
vió a esa mujer.
Fué como aquel beso que no dió.
Como ese &#8220;Te Quiero&#8221; que negó
Llego la hora de echar cuentas y el lloró
Tu representaras a todo ese horror
Que enferma y mata el planeta
Al condenarme
abortaste también tu perdón
Yo soy el aire, la brisa y el mar
Y el Amazonas que, herido...
Sangra por vuestra ambición
Yo soy parte de él

Todo mal que me hagas
a tí te lo harás
pues la tierra es tu hogar;
y al igual que amar,
también se castigar:
la venganza de gaia tendrás!

Toda su vida ante el desfiló
Vio su niñez, no se reconoció
Su inocencia murió por su ambición
¡¡La asesinó!!
Aparecieron en su mansión
Un ciervo anciano y un halcón,
Un bosque quemado y un sauce llorón
Esto un juicio y este el tribunal
Que ha de condenar tu usura
El ozono es el fiscal y una ballena el juez
Un río contaminado en pie
Hace pasar al jurado
Formado por la justicia, el amor
Y algún pez

Busca una nutria a su amor y ve
Que lo acaban de asesinar
Ha muerto a golpes de sin razón
Solo querían su piel
Y no entiende porqué, si ellos tienen piel
Matan por otra tener
Le intenta despertar, pues va a amanecer
Y han quedado en ver salir el sol
Has de pagar y este tribunal
Te condena a un árbol ser
Y cuando tengas sed, sólo de beber
Lluvia ácida tú tendrás
Y la nutria lloró, pues vió que su amor
De nuevo tenía piel
Y el sol se despertó y corrieron a ver
Un nuevo amanecer...
¡¡Y el mar sonrió!!
Cuentan que tras una tormenta ayer
El viento derribó a un árbol que su tronco, de casa sirvió a un castor
Todo mal que me hagas... (4)

Castellà

La voz dormida

Soy de un sitio, de un lugar,
de un tiempo que...
llaman eternidad,
y al viento, mi hogar.

Donde la realidad
la puedes cambiar
si sabes preguntar
y no das nada por hecho.

¿A qué sabe el dolor?
¿Es eterno el amor?
¿La amargura es mujer?

Castellà
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¿De qué están hechos los sueños?

¿Cuánto pesa un adiós?
¿Por qué es muda la Paz?
¿Puede dormir la traición?
Pregúntate!!!

Y verás que mi voz
vive en ti, soy La Voz Dormida
de los que el Santo Oficio
consiguió callar

Si me quieres seguir,
volaremos sobre el arco iris,
donde mueren las penas
y nacen los besos en flor.
Mi voz vive en ti!!!

He visto Roma caer,
y a Egipto morir,
y a Jesús de Nazaret,
expirar sin saber

que en su nombre iba a nacer
una secta de poder,
traficantes de ilusión,
mercaderes de almas rotas.

¿Por qué es sorda la fe?
¿y ciego el que cree?
¿Sabe un rezo besar?
¿Cuánto cobra el celibato?

¿Está en venta el altar?
¿o lo alquiláis
para uso de un dictador?
en uno Hitler folló!!

Y verás que mi voz
vive en ti, soy La Voz Dormida
de los que el Santo Oficio
consiguió callar

Si me quieres seguir,
volaremos sobre el arco iris,
donde mueren las penas
y nacen los besos en flor.
Mi voz vive en ti !!!

He bajado hasta tu infierno,
y a tus miedos pregunté
¿dónde viven los fracasos?
y si aceptan un talón.
He subido hasta su cielo,
su Dios no me recibió,
a su derecha esta Franco
y entre los dos hay un hueco
para Pinochet.

Y verás que yo soy la Voz Dormida,
sígueme, mi voz vive en ti !!!

Y verás que mi voz
vive en ti, soy La Voz Dormida
de los que el Santo Oficio
consiguió callar

Si me quieres seguir,
volaremos sobre el arco iris,
donde mueren las penas
y nacen los besos en flor.
Mi voz vive en ti !!!

He ardido en mil hogueras,
me violaron en Perú,
he vivido el holocausto,
la inquisición, apartheid,

dictaduras, poder, pederastia,
la marca del diablo es la cruz.

mago de oz

cuando veas una estrella fugaz guardala en tu corazon es el alma de alguien que
consiguio dar a los suyos su amor.
cuando veas un niño preguntar porque el sol viene i se va dile porque en esta vida no hay
luz sino oscuridad......

Castellà

Mago de Oz

Una noche más en la ciudad,
de fondo queda el ruido de algún bar,
grumete a la deriva en un tapón de soledad,
que quema el aire y más

Solo: José

Surcando las calles sin rumbo fijo
entraste en mal lugar,
miradas oscuras, cargado el ambiente,
y no puedes respirar,
sólo dos ojos desde la barra te incitan a soñar,
y siente tu rostro algo parecido a la brisa del mar

Y ves venir un cuerpo de mujer hacia tí,
y empieza a brillar la luz de tu corazón,
mientras unos labios se apoderan lentamente de ti
y una ventana en ninguna parte
se ha comenzado a abrir

Solos: Mohamed/José/Frank/J.Carlos/Salva/Mohamed

Y ves venir un cuerpo de mujer hacia tí,
y empieza a brillar la luz de tu corazón,
mientras unos labios se apoderan lentamente de ti
y una ventana en ninguna parte
se ha comenzado a abrir

Solo: Mohamed

Castellà

Maite Zai TuT

Quiero ser tu piel en el invierno
para que el frío en ti no pueda entrar.

Quiero ser la luz en tu camino,
sol en la noche, agua dulce en el mar,
ser la puerta que nunca deje pasar
al largo silencio y a la soledad.

Ser distintos cuerpos con un mismo fin,
ser, cariño mío, ser yo en ti.

Y si he de romper cadenas que me aten
a la costumbre, yo las partiré,
y si he de mover montañas que en mi mente
no me dejen verte, mi amor, las moveré.

Pongo por testigo a dios que no te fallaré,
yo seré consejo, nena, pero no tu juez.

El tiempo me enseñó que el alimento del amor
es la confianza, el respeto y un colchón.

Castellà
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mañana empieza hoy

Nunca es tarde, Nunca te rindas,
Deshazte del miedo, Mañana empieza hoy

Nunca es tarde, Nunca te rindas,
Deshazte del miedo, Mañana empieza hoy
Nunca es fácil ser uno mismo,
Nunca abandones, Mañana empieza hoy.

Si tu suerte se fugó,
Se abrió de piernas y se fué a la cama
con tus heridas y tu valor
Si el espejo te escupió
fracasos y algún mal de amor
Y no encuentras ningún rincón de paz en tí.

Nunca es tarde, Nunca te rindas,
Deshazte del miedo, Mañana empieza hoy
Nunca es fácil ser uno mismo,
Nunca abandones, Mañana empieza hoy.

Si tu alma se olvidó que la tristeza es
recordar a la muerte y la depresión
Tu dirección, cuándo llora el corazón
se llena de mocos el valor,
se irritan los ojos de la esperanza,
suenatelos.

Nunca es tarde, Nunca te rindas,
Deshazte del miedo, Mañana empieza hoy

Levantate,
No te dejes ganar,
Y echa a volar,
¡¡OHHHH!!

Nunca es tarde, Nunca te rindas,
Deshazte del miedo, Mañana empieza hoy
Nunca es fácil ser uno mismo,
Nunca abandones, Mañana empieza hoy.

Nunca es tarde, Nunca te rindas,
Deshazte del miedo, Mañana empieza hoy
Nunca es fácil ser uno mismo,
Nunca abandones, Mañana empieza hoy.

Castellà

Maritormes

Por ti cariño encogería la noche
Al tamaño de tu cama
Y compraría tus caricias pagando
Con besos mi libertad
Por ti cariño, perdería mi orgullo

En la trastienda de mi alma.
Y saciaría mi venganza bebiendo
Como un loco en tu boca después.
Porque al rozarte siento miedo, amor
De despertar y no oír tu voz
Y que al llegar el alba a tu ventana
Abra los ojos y sólo esté yo.

Por ti cariño, robaría una estrella
Y que en tus noches té velara
Y en los caminos, rogaría a mi espada
Que me haga digno de ti.

Quiero perderme en la jauría de tus labios
Tormento es tu boquita de miel

Castellà

Enjaulé mi alma en tu linda armadura
Forjadas con tu cuerpo y tu piel
Viéndose sumido en tales pensamientos

Don Quijote no acertaba a ver *(¿eh?)
Que la destinataria de tanto halago
No era quien creía ver *(Noo!)
Era Maritornes la moza asturiana

Tuerta de un ojo y del otro no muy sano
*( Y del otro... ¡pff!, como la Leticia Sabater)
Que yendo al encuentro de su amante arriero
Se topó con él.

molinos de viento

Si acaso tu no ves

Mas allá de tu nariz

Y no oyes a una flor reír

Si no puedes hablar

Sin tener que oír tu voz

Utilizando el corazón

Amigo Sancho escúchame,

No todo tiene aquí un porqué

Un camino lo hacen los pies

Hay un mundo por descubrir

Y una vida que arrancar de arrancar

De brazos del guión final

A veces siento al despertar

Que el sueño es la realidad

Bebe, danza, sueña

Siente que el viento

Ha sido echo para ti

Vive, escucha y habla

Usando para ello el corazón

Siente que la lluvia

Besa tu cara

Cuando haces el amor

Grita con el alma

Grita tan alto

Que de tu vida, tu seas

Amigo el único actor

Sí acaso tu opinión

Cabe en un sí o un no

Y no sabes rectificar

Si puedes definir el odio o el amor

Castellà
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Amigo que desilusión

No todo es blanco,

O negro: es gris

Todo depende del matiz,

Busca y aprende a distinguir

La luna puede calentar

Y el sol tus noches acunar

Los arboles mueren de pie.

He visto un manantial llorar

Al ver sus aguas ir al mar

Molinos de viento

Si acaso tu no ves
Mas allá de tu nariz
Y no oyes a una flor reír
Si no puedes hablar
Sin tener que oír tu voz
Utilizando el corazón

Amigo Sancho escúchame,
No todo tiene aquí un porqué
Un camino lo hacen los pies
Hay un mundo por descubrir
Y una vida que arrancar de arrancar
De brazos del guión final

A veces siento al despertar
Que el sueño es la realidad

Bebe, danza, sueña
Siente que el viento
Ha sido echo para ti
Vive, escucha y habla
Usando para ello el corazón
Siente que la lluvia
Besa tu cara
Cuando haces el amor
Grita con el alma
Grita tan alto
Que de tu vida, tu seas
Amigo el único actor

Sí acaso tu opinión
Cabe en un sí o un no
Y no sabes rectificar
Si puedes definir el odio o el amor
Amigo que desilusión
No todo es blanco,
O negro: es gris
Todo depende del matiz,
Busca y aprende a distinguir

La luna puede calentar
Y el sol tus noches acunar
Los arboles mueren de pie.
He visto un manantial llorar
Al ver sus aguas ir al mar

Castellà

Pensando en ti

Hay veces que
mi alma baila tangos con la soledad
y necesito de tabla tu amor
para asirme a ella en mi tempestad.

Pensando en ti. Paso el dia pensando en ti.

Enséñame
a escuchar tus labios a leer el Sol.
Llévame
a donde los sueños fabrican tu voz.

Pensando en ti. Duermo el odio pensando en ti.

¿Dónde estás?
Tengo miedo, ayúdame a caminar
pues sólo nunca yo podré encontrar
la forma de ser libre, quiero despertar.

Pensando en ti. Acuno mi alma pensando en ti.
¨Paso el dia pensando en ti¨...

Castellà

Polla dura no cree en dios

Acérquense a este viejo trobador
Por dos monedas o una hogaza de pan
Cuento mi vida a quien la quiera escuchar
Sígueme, ven! sígueme, ven! sígueme, ven!

Vengo de un país bañado por el mar
Iba pa señorito, y la verdad
Es que cansado de violar y oprimir
Oí una voz: "a conocer un mundo tienes que ir"

"A donde te lleven los pies
Y por destino el horizonte tendrás
Sin credos, sin naciones, sólo amor"
Polla dura no cree en Dios...

Y de esta forma comencé a olvidar
Toda riqueza, toda comodidad
Mas al poco tiempo advertí
Que había otro mundo, había otra vida fuera de mí

Al anochecer me acuna la luna
Y me arropan las estrellas
Al alba el rocío me acicala
Y la brisa me despereza

Soy de oficio delincuente

Castellà

Requiem

Ahora que ya tú no estás aquí
siento que no te di
Lo que esperabas de mi.

Ahora que todo terminó
a quien de mi te alejó
Yo le quisiera pedir.
Que me deje sólo un día más
para poder hablar
De lo que eras para mi.
Que me deje disfrutar
de tu voz, y contemplar
Tus ojos una vez más.

Te escribo esta líneas
en papel,
espero que donde estés
El correo llegue bien.

Castellà
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Por aquí todos estamos bien
luchamos por seguir
como aprendimos de ti

Echo de menos
el llegar y oír tu voz,
echo de menos
No tener tu apoyo, ¡no!
No creo en el más allá,
no sé donde buscarte
Y aquí no estás.

No creo en la eternidad,
necesito encontrarte
Y estar en paz.
Necesito terminar
lo que un día empezamos
A planear.

Lo que quiero es tenerte
y no recordar
Espera donde estés
pues tengo que vivir
y cuando muera iré
A charlar junto a ti.

No he apreciado
lo que he tenido,
no lo he apreciado
Hasta que lo he perdido.

Y si la fortuna o el azar
me dan la oportunidad
De volvernos a ver.

Juro que jamás te ocultaré
lo que hay dentro de mi ser
Te abriré mi corazón.

Te echo de menos,
Un beso, adiós, cuídate.
No nos olvides, muy pronto,
Nos volveremos a ver.

Ahora que ya tu no estás aquí...

Resacosix

Me encuentro mal,
por favor, llevádme a un bar
Yo no me encuentro nada bien,
Llevádme a mí también.
Sé de un lugar donde hacen una poción
que da fuerza al espíritu, enaltece el corazón.
Venga, cabrones venid con los "Mägo" a tomar cerveza,
hasta que no salga el sol, de aquí no se mueve ni Dios.
De fumar hay pa taparos, de beber hasta reventaros
y si le echáis imaginación, de tirar de riñón un montón
Siento frío ... siento gente,
ciento quince ... ciento veinte ...
Al amanecer sólo hay que cumplir una Ley:
"no despertar al prójimo y dejarle roncar bien"
Si piensas que tu vida nunca ha ido bien
Y quieres conocer a Emilio, a Richal y a Flores también,
Carlos, vuélcalo !!!
Venga, cabrones venid con los "Mägo" a tomar cerveza,
hasta que no salga el sol, de aquí no se mueve ni Dios.
De fumar hay pa taparos de beber hasta reventaros.
y si le echáis imaginación, de tirar de riñón un montón
Te duele la cabeza y te encuentras fatal.
¡ A la Resaca se la vence volviendo a empezar !

Castellà

Santa Compaña

Quando al atardecer,
los últimos rayos de sol,
jugueteaban a esconder
las luces y el color
del bosque del perder,
algo se empieza a mover
algo a lo lejos se ve.

la lluvia hacía el mar un rumor
y el dios de las sombras se instalaba.
la reina de la noche acudió,
su majestad la luna, viene acompañada,
de una procesión de almas en pena.

portadores de luz.
rpsas en un ataúd.

al frente dicen ver
a un vivo con una cruz,
pues decesitan de él
para llevar la muerte
a quien les pueda ver.

no abras a nadie mujer,
no hasta el amanecer.

si los oyes llegar,
y tu alma quieres salvar,
un óraculo dibuja ya,
métete en él, reza,
i no escuches su voz.

la muerte te hará creer
que soy yo el "cielo, ábreme"

Castellà

Satania

Bienvenido a la nueva era,
a un mundo sin dolor,
sin amor, ni imaginación,
donde la lluvia sacia a un bosque
que no puedes ver
si no navegas por la red.
La hermana Luna se dejó de peinar
pues no encontraba el reflejo en su espejo, el Mar.

Alza la vista hasta donde te alcance la razón,
podrás ver que el sol se marchó
montado en una nube
de carbono y gas letal,
fueron en busca de una flor.
Pues el hermano Sol
se cansó de alumbrar
alimentado por un Disco Duro y una Terminal.

Oh, en Satania estás
tus pensamientos programados están.
oh, aprieta el botón,
navega en mi mundo:"deseos.com"

Constrúyete un paraíso,
un amante virtual,
mándale orgasmos por E-Mail.
Diséñate un beso tierno
o un gesto de amor,
abre un archivo y grábalo.
Compra un programa especial para llorar
donde, en las lágrimas, puedas elegir variedad.

Oh, en Satania estás,
tus pensamientos programados están.
Oh, aprieta el botón,
navega en mi mundo:"deseos.com"

Castellà
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La voz de tu amo soy, linkada a tu corazón,
te concedo Futuro, a cambio de tu Libertad.

Si te vas

Vengo de tanto perder
Que tuve miedo a tener
Algo por lo que abrir
Mi alma y ponerla a tus pies
Siento del viento celos,
Por acariciar tu cara cada mañana
Y quiero pegarme con él
Y a pesar de todo
Que difícil es
Que no me duela estar sin ti
Yo seré tu aire
Tú serás la piel que cubra mi soledad
¡Quiero estar junto a ti!
Quiero dejar de morir en vida,
Tu me haces vivir
Todo por lo que soñé
Y nunca pude tener
Quiero dormir en tus ojos
Y al despertar
Beber de tu boca
Todavía de ti tengo sed
Y a pesar de todo
Que difícil es
Que no me duela estar sin ti
Yo seré tu aire
Tú serás la piel que cubra mi soledad
¡Quiero estar junto a ti!
Si te vas
Mi amor, si tu te vas
Me volveré a encerrar en vida
Y no saldré
¿Donde estas?
Mi vida ¿dónde estás?
Pues necesito tu amor para vivir

Castellà

Tres tristes tigres

La tristeza es siempre
Como una esponja
Absorbe el agua de la vida
Hasta hacerla morir

Sentir deseo
Y estrangularlo a un tiempo
Es llenar el mar de piedras
E intentarlo cruzar

Cuando veas que no puedes soportar
El vacío de la soledad
Si la fuerza sólo en tu saliva está
Aprende a actuar

Cuando sientas la necesidad
No es bueno sólo dar de ti
La parte amable y "que todo va bien"
Aprende a llorar

Las marcas que deja la vida
En la cara se ven
Las huellas que deja el amor
En el corazón se leen

Aprende a ver y leer

Castellà

Van a rodar cabezas

Si he de morir, será luchando
Por ver crecer a mi pueblo aquí
Y perderé en un suspiro
Lo que en una vida tardé en construir
Si he de vivir, no será mendigando
Por mi cultura y por lo que creí
Si he de caer, será al menos luchando
Porque no secuestren mi libertad
Si he de callar, lo haré dejando
Que hable por mi, el viento de aquí
No quiero ver a mi pueblo adorando
A un Dios que no puede al sol oír
Si he de gritar mi odio irá levantando
Tal tempestad que ira os helará
Si he de matar no será asesinando
El hombre blanco lo hace,
No por sobrevivir
Se que llegará el día
En que llueva libertad
Y que escrito en la luna
Con la tinta de un clavel
Se lea “vive en paz”
No dejes que la melancolía
De tu memoria sea el retrovisor
No dejes que una frontera consiga
Determinar el país de una flor
Beso el suelo y de rodillas
Me despido de la mar
En otra vida volveré
Hoy van a rodar cabezas
Hoy van a rodar

Castellà

Magribe

Mireia

Sol Do
Prop de tu
em sento cada vegada més segur
Prop de tu
avui no tinc collons ni d'abraçar-te

Re Mi Do
Re Do

Sol Do
Els teus rinxols
se'm han enredat altre cop
Tant de bo
No es tallessin ni trenquessin ni es fessin llargs

Re Mi Do
Re Do

SOL DO MI RE (acords tornada)
Vindré corrents a besar-te
no seran dos petons
Cos contra cos en contacte
Vindré corrents a besar-te
no seran dos petons
Cos contra cos en contacte
i em despertaré...

Do Mi
Avui he somiat amb tu
m'he despertat i t’ho explicat
merda, ja són les dotze! Tinc coses a fer...

Català
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Do Re
Després ja parlarem

SOL DO MI RE (acords tornada)
Vindré corrents a te casa
a dos quarts de quatre
Ràpidament, per besar-te
Vindré corrents a te casa
a dos quarts de quatre
Ràpidament, per besar-te
pero em despertaré...

Do Mi
La vida és un camí que cadascú ha de seguir
Provar-ho tot
Agafar tot el que ve de cara i agrada
Do Re
Jo només he aconseguit agafar-te per la mà

SOL DO MI RE (acords tornada)
Vine avui a la muntanya
o anem tots al bar
aquell que cada dissabte
anàvem l'any passat
Canta amb mi altre cop, canta
jo tocaré prop de tu
Do
en els meus ulls una llàgrima
Re
No despertaré...

Makbeth

andreu el porreta

Li diuen Andreu el porreta
esperit hippie i rialler
vingut d’algun lloc del planeta
hi ha aterrissat en aquesta ciutat

L’Andreu és bon home i no es queixa
sempre voltant pels barris de l’est
no es deixa mai la guitarreta
canta cançons i fa alguns calerons

i cantem la seva cançó per tots els que lluitem per un món millor
i brindem perquè ens ha ensenyat que els diners no fan la felicitat

lalalala lalalala

Li agrada tot sobre la marxa
ell és feliç voltant pel carrer
dorm en una casa abandonada
amb quatre col·legues i un jerdinet

La gent s’aparta quan passeja
doncs fa una pinta que fot por
no el jutgis perquè sigui pobre
és més feliç que qualsevol ric

i cantem la seva cançó per tots els que lluitem per un món millor
i brindem perquè ens ha ensenyat que els diners no fan la felicitat

No té ambicions ni plans de futur
el viu al moment sense preocupacions
fuma, canta i viu content
explica els amics que té per tot el món

Català

i cantem la seva cançó per tots els que lluitem per un món millor
i brindem perquè ens ha ensenyat que els diners no fan la felicitat

lalalala lalalala

Aquell dia

Perduts, caminant sempre endavant
fent el mateix camí de cada dia
cantant, cançons que et porten records passats
records que no es poden oblidar.

Buscant, noves sensacions
noves mirades que et fagin trontollar el món.
M’hagués agradat veure’t al meu costat
quan vaig saltar del precipici al mar.

Recordo aquell dia que ens vam escapar
buscant l’aventura perduda.
Aquella emoció de girar a l’últim instant
i canviar tota una vida viscuda.

Vam marxar, amb destí a l’horitzó
sense saber quan de temps seriem dos
buscant raons, que mantenen il·lusions
de viure, una vida millor.

Vam fugir, buscant la llum de la lluna
que il·luminés el camí de la fi
però esperant cada dia, sense saber del cert
les novetats que ens brindaria el destí.

Català

Cultures

Mexicans,  colombians,  turcs,     italians,
Alemanys,  filipins,    bolivians i  australians,
Kenyans,   palestins,   cubans,     israelians,
Bulgars      islandesos,    guineans i..  Bascos,
Escocesos,    japonesos,    jamaicans   i argentins,
Tibetans,   catalans,      xinesos,     iraquians,
Hawaians,   noruecs,    portuguesos i   suecs,
tots volem la pau!!!!!!!!

-viu i deixa viure ignorant dels drets humans
hem de rebutjar la discriminació
obrir les portes a ttes les cultures
no tenir por a gent diferent

-qui es akell ke es kreu millor k un altre
pel simple fet del color de la pell
ki es akell k es baralla ple de rabia
i en el fons no té cap argument inteligent

mexicans ...

-obre akers ulls segats per la ignorància
com pur et sentir més ignoorant seras
viatge una mica i posat a la pell dels altres
comparteix i comunica ensenya i apren

-	la gran diversitat ke te aket mon
es el tresor més gran k podem trobar
conèixer i respectar akesta diversitat
és l’honor k + momple i em torna viu

-	Escolteume xenofòbiks rassistes criminals
-	kuan entendreu k ket mon es d tothom
-	d tothom i d ningú d ki viu i ki respecte
-	de blancs de negres, detothom!

Català
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mexicans...

Il·iusions

D         G         D
Un gir en la meva vida
         G       A
una meta per somiar
      D      G      D
un sospir satisfactori
 A              	   G
ets capaç de canviar el mon.

Mirades per despertar alegries
ganes de canviar el present
rutines que t&#8217;atrapen
sents que vols viure de nou.

       D                G                 D
Il·lusions, que van volant per l&#8217;aire buscant
      A
portador
il·lusions, que volen ulls brillants idees sense nom
il·lusions, per seguir endavant per lluitar de nou
il·lusions, oportunitats amagades dins teu.

Sents que la gent et necessita
que els mals temps se n&#8217;aniran
que la vida son tres dies
i el destí és seguir endavant

que tens noves aventures
que et pots tornar enamorar
que mal grat la seva absència
tot segueix sense parar.

Il·lusions, per fer desaparèixer les preocupacions
il·lusions per fer d&#8217;un mon tot gris un de tots colors
il·lusions, per oblidar records que et lliguen el passat
il·lusions per descobrir nous móns secrets i sensacions.

Català

La Pollancreda

Quina culpa en tenen ells
tots en fila mostrant-se al vent
jo mai vaig sentir que a ningú li fessin mal
com ballaven, quan l’hivern arribava al Cabrerès.

Però uns senyors amb corbata, van decidir
de tallar-los tots, i així poder-se enriquir
i les aventures que allà havien passat
van marxar, van marxar com ofegades al mar.

Tots els jocs que els nens havien deixat
noves amistats que allà havien començat
vells amors que un dia de vent es van retrobar
passejades de gent gran, que només anaven fins allà.

Pollancres, no tornareu a sonar
per això, us volem cantar
com en aquells concerts, allà a on vam començar
amb vosaltres, volíem créixer sempre…

Català

millor sol

Ets com un regal del cel, pitjor que un caramel,
ets com un bombó de xocolata, pastisset de melmelada.
Com un hipnotitzador, dolent i molt temptador,
Ets com un angelet lluent, un dimoni suculent.

Ets igual que un somni esbojarrat, però estic enamorat,
ets com un diable seductor, però amb fas sentir capaç de tot.
Ets hachis personificat, ets “costu” amb molt bon estat,
i és que tard me n‘he adonat, que m’has utilitzat.

I només, tu i jo soledat, val més anar sol que mal acompanyat,
I només tu i jo soledat, ets l’únic que sempre em dius la veritat,
I només tu i jo soledat, val més no deure mai cap desempat,
I només tu i jo soledat, segur que no marxes del meu costat

Però un dia tornaràs, em faràs creure amb la felicitat,
amb diràs que m’estimes tant, que no marxaràs del meu costat.
Però un dia amb vindràs a dir, que de mi ja t’has cansat,
que en el fons sóc un covard que sempre he set un desgraciat

Català

per fi divendres

Avui per fi som divendres
avui sortirem de nit
per conèixer noies guapes
i de la barra fent-se amics.

Ballar al ritme de les caderes
que em tenen embogit
seduir amb la mirada
i una resposta provocant.
Acostar-s’hi mica en mica
fins a tenir-la a davant
intercanviar telèfons i l’adreça de l’email.

Però amb aquella rialla, la camisa mig oberta,
els teus ulls que m’incitaven a ballar,
i és que una noia així
és difícil de trobar.
Avui per fi…

Ets la reina de la pista
el centre d’atenció
concentraves les mirades
balles millor que una gogo.
Per fi toquen les lentes
i aquella música ens atreia
els nostres cossos s’acostaven
fins arribar-se a tocar.

Però amb aquella rialla, la camisa mig oberta,
els teus ulls que m’incitaven a ballar,
i és que una noia així
és difícil de trobar.

Avui per fi…

La nit ja clarejava
ens haurem de despedir
va entrar-nos la malenconia
desprès del petó de bona nit.
Va fer-me una abraçada
i amb va deixar la mà
l’endemà encara sentia
la seva fragància al meu voltant.

Però de sobte el telèfon va sonar i vaig sentir aquella veu

Català
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que m’agradava tant i tant,
i és que una noia així és difícil de trobar.

Avui per fi…

pilar de 3

I que collons fas assegut al sofà,
hem de lluitar que ara ens toca parlar,
i que estigui molt present que mai s’oblidarà,
el que un dia es va fer al poble català.

No n’hi ha prou amb banderes i cançons,
ja n’estem farts de que ens toquin els collons,
i és que abans de castanyoles amb un vestit lluent
és ben bé que prefereixo les sardanes i els castells.

Catalans i Bascos units per lluitar,
contra un estat feixista que no ens deixa ni parlar,
i és que tot i travessar fronteres i oceans,
la nostra llengua serà sempre el català.

Monarquia, burgesia, Aznar i companyia,
racistes, feixistes i militaristes;
no els volem veure voltant per aquests verals,
no  tenen lloc els Països Catalans.

No ens traieu la cultura, no ens traieu el català,
no volem desaparèixer per mancar de llibertat,
volem una terra, una terra per sembrar,
llavors de pau, amor i llibertat.

Demanem justícia, demanem felicitat,
demanem la nostra terra, demanem la llibertat
i és que volem viure en un país content,
i és que volem viure a Catalunya independent.

Català

Voltors

Farcits de sang,
rics de petroli.
No heu dubtat en arribar !

Heu trepitjat infants,
cremat les seves pells,
desfigurat somriures,
esquinçat per sempre els somnis de futur...

No n’hi havia prou amb massacrar ciutats,
heu gaudit  humiliant els habitants !
Heu inundat els pobles de mares sense fills,
convertint tot un desert en un mar d’orfes!

Heu destruït ciutats per enriquir-vos construït,
violat per engendrar vides bastardes,
desconreuat els camps amb les orugues dels tancs.
Heu enfosquit el cel i el futur de l’ humanitat !!

Ignominiós estat prepotent
sense historia ni passat
que et pretens igualar als altres
destruint, ocupant, invadint... ?

La força de les teves armes, no es res
no podrà callar mai les nostres veus
La força de les teves armes, no es res

Català

no podrà callar mai les veus del poble massacrat !

El mon no oblidarà aquest crim
ni el vostre anhel vampíric de poder.
Per cada innocent que heu mort, s’aixecaran mil veus,
milers de versos que no silenciaràn    ni lleis, ni exercits ni poder !!!

Males llengües

Ara és el moment

Mira i al teu voltant tot es va fent gran i no trobes cap lloc,

i has d’anar endavant, que si et bull la sang, lluitaràs per viure,

el somni es va apropant la lluna et va mirant, tant freda..

Riu, cada cop somriu que la bruixa et diu neix el dia i es clar,

que hi haurà demà, que et vindrà a buscar un sol que t’enlluerna,

el somni es va apropant, la lluna et va mirant!!!

Ara és el moment, torna
Ara és el moment, plora
Ara és el moment, el moment..

Ara és el moment, vine amb mi..

Ara és el moment, ja no pots fugir..

Ara és el moment, el moment... és el moment!!

Troba la veritat i camina constant i no et perdis,

Segur que no oblidaràs,

Quan tenies ganes de plorar i et deien..

Ei!! que t’ha passat?

La vida no t’ha enganyat….

Ara és el moment, torna
Ara és el moment, plora
Ara és el moment, el moment..

Ara és el moment, vine amb mi..

Ara és el moment, ja no pots fugir..

Ara és el moment, el moment...

Ara és el moment, torna
Ara és el moment, plora
Ara és el moment, el moment..

Ara és el moment, vine amb mi..

Català
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Ara és el moment, ja no pots fugir..

Ara és el moment, el moment... és el moment!!

Com cada nit

Com cada nit, ell al seu lloc, buscava llum i no foscor,

no esperava res més...

De sobte un cop, i la il.lusió, de tants moments, de tantes pors,

se’n va com el seu nom... perquè ho has fet?

Jo no entenc res, tot anava tan bé..

Mirada clara, travessa el cor, tímid somriure per la ocasió,

espera’t un segon..

Si us plau acosta’t, fes-me un petó,

que m’és igual si és l’últim cop,

el teu regust és dolç...

Diga’m que he fet malament, s’ha acabat un sentiment, nooooooooooooooooo

Diga’m que això no és veritat, digua’m que no tornaràs,

No, noooooooooooo....

Jo em quedo en mans del món, trobaré la claror, d’un sol..

Diga’m si has de caminar, no ho faràs al meu costat, no..

Diga’m on s’amaga el teu mar. diga’m que haig de fer per arribar , no..

Jo em quedo en mans del vent, però ni ell sap on em porta,

tan lluny...

Escolta’m bé, jo puc ser fort demostraré vèncer el record,

però no t’oblidaré...

Jo em quedo en mans del vent...però ni ell sap on em porta...

mirant molt més enllà...

La vida avui m’escolta....

Català

Ei...!!

Ei!! Espera’t un moment va…

t’has parat a pensar, qui ets i cap on vas??

 Deixa’t portar i cantem junts una cançó que parli…

de mil miratges, d’eternes pors i de móns sense odis.

Agafa’t fort al meu passar i crema el gel que et mira,

Crucificat per la veritat, qui et diu que això és mentida?

Ei! Has vist quin cel que fa avui…

podem anar a volar, una estona tu i jo…

Són aquells ulls com de cristall que et fan semblar un titella..

Confia amb tu i ja ho veuràs com de cop s’et desperta…

un color blau com el del mar quan al teu cor descansa,

sents que et passa pel costat la dolça papallona..

 Ei! T’has cansat de somiar ja…

qui et diu que t’has fet gran? Pots tornar a ser petit…

Ei!! Si no saps on anar, no!
Jo et puc venir a buscar... Marxarem lluny d’aquí…
Ei!! Espera’t un moment va…

t’has parat a pensar, qui ets i cap on vas?

 Ei!! Poc a poc anem vivint..

Poc a poc anem sabent…
Poc a poc anem fugint…

Català

Fantasmes blancs

Ahhh jo crec en mi, tu creus en tu,

Ahhh sigues tu mateix, sigues tu mateix..

  M’imagino una vida sense tantes mentides,

m’imagino un cel ple de colors.

i m’oloro que venen temps millors., aiai..

I em desperto content de veure la meva gent

i em pregunto si sóc tan diferent...

si t’agrado bé i sinó ho sento, no hi puc fer més....

Ahhh tu creus en mi, tu creus en tu.

 N’estic fart d’aparences, de falses promeses,

de fantasmes blancs.

Cuanta hipocresia, si busques sortida mira’t al mirall.

I somriu una mica perquè si ho medites no n’hi haurà per tant.

aquesta és la teva vida i només tu pots guarnir-la de felicitat,de felicitat!!!!

 Ahhh tu crec en mi, tu creus en tu.

Català
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Has vist fas mala cara, ningu et sap entendre, però tu vas caminant.

Ahhh tu crec en mi, tu creus en tu.

 N’estic fart de tanta merda i de gent que goberna sense haver pensat,

que el cor d’una persona és com un rellotge i no es pot aturar.

Cares disgustades en un món salvatge de fredor constant.

Ara et toca jugar tu esculls la partida però l’has de guanyar,

tu l’has de guanyar!!!!

Lluny

Saps, que mai podré canviar el que sento per tu,

que encara veig el teu somriure que és tan lluny,

tan lluny,

tan lluny..

Pots, imaginar que rius, que plores i que estàs sol...

tota una vida d’il.lusions que ara s’han fós...

germà... germà...

Si alguna nit alguna estrella em fa l’ullet,

que se m’emporti i em dugui fins al cel...

Per caminar ben a prop teu, només per dir un últim adéu,

no vaig poder...

Vull saber que allà estaràs bé i que si tanco els ulls

encara et veuré i perquè perquè jo només vull saber perquè??

Que si et vaig fallar, no ho podré oblidar,

ni un ahir, ni un demà, ni un saber esperar, ni un adéu,

ni un adéu...

Si alguna nit alguna estrella em fa l’ullet,

que se m’emporti i em dugui fins al cel...

Per caminar ben aprop teu, només per dir un últim adéu,

no vaig poder, no, no, no!!!!

Si alguna nit alguna estrella em fa l’ullet,

que se m’emporti i em dugui fins al cel...

Català

Per caminar ben aprop teu, només per dir un últim adéu,

no vaig poder, no, no, no!!!!

No hi es

Era diumenge, feia tan fred que les parets del món, ja no parlaven..

S’acostava, i encès de ràbia li prepara un lloc a l’altra banda..

Ella va cridar el seu nom, ell dispara un tret enmig del cor, era el seu cor..

Ei tu!!! On vas? Arrossegant la pena.

La vas matar, no tens sang a les venes,

records d’uns ulls, miralls de la feblesa

i tant et va estimar i ara no hi és!!!!

I endevina...què serà de tu i del teu orgull que t’esclavitza..

I què et queda? Un fil de vida que es perd lentament, no tens sortida.

Va tenir temps d’escoltar un crit,

tremolant l’estira sobre el llit,

era el teu llit!!!

Per què? Per què ¿no tornaràs a viure?

Quin mal, quin fred, despedeix-te del dia...

Ha mort, la mort, i al final què volies?

Però tant et va estimar i ara no hi és...

Ella va cridar el seu nom. Ell dispara un tret enmig del cor, era el teu cor...

Ei tu!!! On vas? Arrossegant la pena.

La vas matar, no tens sang a les venes.

records d’uns ulls, miralls de la feblesa

i tant et va estimar i ara no hi és!!!!

Català

Només són paraules

Somrient, he guardat tantes paraules,

t’he escrit, però mai arribaràs a llegir,

Sentiments, que no tenen importància,

potser només per mi, només per mi...

Català
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Cada dia ets més lluny, sóc covard i he vençut a la por d’un fracàs.

Tota la força que tinc avui l’hauràs de sentir, canto per tu aquesta cançó..

Uuuh...

Deixa’m somiar!! Doncs és l’última vegada que et sento tan aprop de mi,

Tan senzill com que t’estimo, això és el que et vull dir.

Sóta un adéu el viatge d’un destí,no s’equivoca no,

ell et diu quin és el teu camí.

I ara comença, però m’espanto de pensar si podria ser,

si podria ser aquest el final..

Esperant que la sort faci i una altre cara,

se m’acaben les paraules i ara són llàgrimes.

Ah quin vent!! Bufarà sense emportar-se les imatges d’un passat,

paraules del demà..

Deixa’m somiar!! Doncs és l’última vegada que et sento tan aprop de mi,

Tan senzill com que t’estimo, això és el que et vull dir.

Deixa’m somiar!! Doncs és l’última vegada que et sento tan aprop de mi,

Tan senzill com que t’estimo, això és el que et vull dir

Malos vicios

Glamour y garrulismo

Si las formas prevalecen sobre el contenido
Compañero no te quejes si te acusan de vendido
Escogiste me parece, ese fácil camino
El de ser un mequetrefe al que manejan los hilos!

Y no parece que te importe ser payaso en este circo
Donde triunfa el karaoke que han montao 3 tipos listos
Has llegado de rebote arriba y dando un solo brinco
Te han convertido en un derroche de glamour y garrulismo!

Y es que esto está!
Mucho peor que nunca!
Dime qué harás cuando vuestro barco se hunda!
Dejame hacerte una ultima pregunta!
Que sientes cuando ves a alguien que realmente se lo curra..!!?

Y ya no te hago más reproches porque a mi me da lo mismo
Al fin y al cabo el tiempo a todos nos pone en su sitio

Castellà

No te enfades chavalote si te das por aludido
Tu a lo tuyo y no te cortes que ya eres un pop-star latinoooo!

Y es que esto está!
Mucho peor que nunca!
Dime qué harás cuando vuestro barco se hunda!
Dejame hacerte una ultima pregunta!
Que sientes cuando ves a alguien que realmente se lo curra..!!?

Tu rollo no es sinceroooooo!
Tu rollo no es sinceroooo si lo que te mueve es el dinerooo!

Y es que esto está!
Mucho peor que nunca!
Dime qué harás cuando vuestro barco se hunda!

Y es que esto está!
Mucho peor que nunca!
Dime qué harás cuando vuestro barco
Naufrague a la derivaaa!!

Si las formas prevalecen sobre el contenido...

Mamas and the papas

California dreaming

All the leaves are brown (All the leaves are brown)
And the sky is grey (And the sky is grey)
I've been for a walk (I've been for a walk)
On a winter's day (On a winter's day)
I'd be safe and warm (I'd be safe and warm)
If I was in L.A. (If I was in L.A.)
California dreaming (California dreaming)
On such a winter's day

Stopped into a church
I passed along the way
Well, I got down on my knees (Got down on my knees)
And I pretend to pray (I pretend to pray)
You know the preacher likes the cold (Preacher likes the cold)
He knows I'm gonna stay (Knows I'm gonna stay)
California dreaming (California dreaming)
On such a winter's day

(solo)

All the leaves are brown (All the leaves are brown)
And the sky is grey (And the sky is grey)
I've been for a walk (I've been for a walk)
On a winter's day (On a winter's day)
If I didn't tell her (If I didn't tell her)
I could leave today (I could leave today)
California dreaming (California dreaming)
On such a winter's day (California dreaming)
On such a winter's day (California dreaming)
On such a winter's day

Anglès

Monday Monday

(Ba da, ba da da da)
(Ba da, ba da da da)
(Ba da, ba da da da)
Monday, Monday
(Ba da, ba da da da)
So good to me
(Ba da, ba da da da)
Monday morning

Anglès
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(Ba da, ba da da da da)
It was all I hoped it would be
Oh, Monday morning
Monday morning couldn't guarantee
(Ba da, ba da da da da, da)
That Monday evening you would still
Be here with me

Monday, Monday
Can't trust that day
Monday, Monday
Sometimes it just turns out that way
Oh, Monday morning you gave me no warning
Of what was to be
Oh, Monday, Monday
How could you leave and not take me

Every other day
Every other day
Every other day
Every other day of the week is fine (fine), yeah
But whenever Monday comes
But whenever Monday comes
But whenever Monday comes
You can find me crying all of the time

Monday, Monday
(Ba da, ba da da da)
So good to me
(Ba da, ba da da da)
Monday morning
(Ba da, ba da da da da)
It was all I hoped it would be
But, Monday morning
Monday morning couldn't guarantee
That Monday evening you would still
Be here with me

Every other day
Every other day
Every other day
Every other day of the week is fine (fine), yeah
But whenever Monday comes
But whenever Monday comes
But whenever Monday comes
You can find me crying all of the time

Monday, Monday
(Ba da, ba da da da)
Can't trust that day
(Ba da, ba da da da)
Monday, Monday
(Ba da, ba da da da)
It just turns out that way
(Ba da, ba da da da)
Oh, Monday, Monday
(Ba da, ba da da da)
Won't go away
(Ba da, ba da da da)
Monday, Monday
(Ba da, ba da da da)
It's here to stay
(Ba da, ba da da da)
Oh, Monday, Monday
(Ba da, ba da da da)

Maná

Ana

Ana tiene quince
niña se le vino un problemon
algo está creciendo
en su vientre hay algo en expansión
el culpable ya huyó
pobre Ana sola se quedó
no le duele tanto eso
si no que lo niegue el maricón
Ana no lo cuenta
Ana llueve llanto en su colchón
y hay que ser discreta
ropa suelta esconde la ocasión
Se siente morir pobre Ana no quiere vivir
si en casa la descubren
la corren, la azotan, la matan
Ana se irá algún día, se irá para siempre
Ana se irá de este mundo se irá al jamás
Ana se irá algún día, se irá para siempre
Ana se irá de este mundo se irá al jamás
Por cierto en casa de Ana
claro nunca hubo comprensión
lo que más lamenta Ana
es que nunca hubo educación
Y en desesperación
la vida de Ana se esfumaba
y todo porqué aquél día
el globito y la conciencia se quedaron
en un cajón
Ana se irá algún día, se irá para siempre
Ana se irá de este mundo se irá al jamás
Ana se irá algún día, se irá para siempre
Ana se irá de este mundo se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás

Castellà

Arrancame el corazón

Yo, sigo sólo,
aquí en mi habitación, sólo,
ya anunciaste,
que te vas a machar de mi lado.

Silencio del telefono,
lo lanzo a la pared,
no puedo más,
prefiero ya,
si tu te vas
te pido,
arrancame el corazón.

Si tu te vas,
arrancame el corazón
te pido amor,
arrancame la vida,
te pido amor,
arrancame el corazón.

Amor mío,
¿qué es lo que te pasa?

Dime si hay alguien enmedio
entre tú y yo
cuentame todo,
yo lo entenderé.

Silencio del telefono,
lo lanzo a la pared,
no puedo más,
prefiero ya,
si tu te vas
te pido,

Castellà
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arrancame el corazón.

Si tu te vas,
arrancame el corazón
te pido amor,
arrancame la vida,
te pido amor,
arrancame el corazón.

Te pido amooooor…

Y sigo esperando,
que regreses a mi lado…

Sé que entrarás en la puerta,
volverás a mi lado…

Te pido amoooooor….

Volverás, lo sé mi amor,
volverás, lo sé mi amor,
y sabrás lo que es amor…

Clavado en un bar

CLAVADO EN UN BAR (Maná)

Capo en 2º traste

LA+/RE+/LA+/RE+/MI+/FA#- (se repite)

 la+                    mi+
 Aqui me tiene bien clavado
                                 fa#+
 Son tantas las penas en un bar
                     re+
 Brindando por tu amor

    la+                    mi+
 Aqui me tiene abandonado
                             fa#+
 Bebiendo tequila pa´olvidar
                           re+
 Y sacudirme hacia el dolor

 BRIDGE

  la+                    mi+
  Donde estas bendita?
  la+                  mi+
  Donde te has metido?
  mi+                 la+
 Abre un poco el corazon
 mi+                  la+
 Deja amarte corazon
 fa#+                          re+
 Ven y sacame de este bar

 CORO:

          la+
 Estoy clavado,
          mi+
 Estoy herido,
 fa#+                  re+
 Estoy ahogado en un bar
        la+
 Desesperado,
            mi+
 En el olvido amor,
 fa#+                 re+
 Estoy ahogado en un bar    Hey!

Castellà

 INTRO

   la+                      mi+
 Se que te gustan demasiados
                          fa#+
 Que te pretende cantidad
                          re+
 Pero eso no es felicidad
    la+                    mi+
 Y mi amor nunca se raja
                                      fa#+
 Y mi amor nunca jamas te va a fallar
            re+
 Nunca jamas

 CORO

 CORO:(cambia ritmo)
            la+
 Voy desesperado,
             mi+
 Voy en el olvido,
 fa#+                  re+
 Estoy ahogado en un bar

 la+               mi+
 Dejate querer amor
               fa#+
 Quiero ser tu todo
              re+
 Y tu corazon
 la+                        mi+
 Ven a rescatarme amor
                          fa#+
 Yo quiero ser tu sol
                  re+
 Yo quiero ser tu mar    Oooohhh!

   la+                   mi+
 Aqui me tienen embriagado
                           fa#+
 Llorando de rabia en un bar
                    re+
 Brindando por su amor

    la+                   mi+
 Aqui me tiene bien clavado
                              fa#+
 Tomando tequila pa´olvidar todo
                  re+
 No es justo amor

Clavado en un bar

Aquí me tiene bien clavado
soltando las penas en un bar
brindando por su amor

Aquí me tiene abandonado
bebiendo tequila pa´olvidar
y sacudirme así el dolor

Dónde estás bendita?
dónde te has metido?
abre un poco el corazón
deja amarte corazón
ven y sácame de este bar

Estoy clavado
estoy herido
estoy ahogado en un bar
desesperado
en el olvido amor

Castellà
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estoy ahogado en un bar
heey!

Sé que te buscan demasiados
que te pretenden cantidad
pero esto no es felicidad
y mi amor nunca se raja
y mi amor nunca jamás te va a fallar
nunca jamás

Dónde estás maldita?
dónde te has metido?
abre un poco el corazón
deja amarte corazón
ven y sácame de este bar

Estoy clavado
estoy herido
estoy ahogado en un bar
desesperado
en el olvido amor
estoy ahogado en un bar

muy desesperado
muy en el olvido
estoy ahogado en un bar

déjate querer amor
quiero ser tu todo
y tu corazón
ven a rescatarme amor
yo quiero ser tu sol
yo quiero ser tu mar
nooo!

Aqui me tiene embriagado
llorando de rabia en un bar
brindando por su amor

Aqui me tiene bien clavado
bebiendo tequila pa´ olvidar todo
no es justo amor

Muy desesperado
muy en el olvido
estoy ahogado en un bar

Muy desesperado
muy en el olvido
oh no no no no
estoy ahogado en un bar
yeah!

Como dueles en los labios

Como dueles en los labios,
como duele en todos lados;
como duelen sus caricias
cuando ya se ha ido.
Como me duele la ausencia,
como extraño su color de voz;
como falta su presencia
en mi habitación.

Como me duele el invierno,
como me duele el verano;
como me envenena el tiempo
cuando tú no estas.
Como me duele estar viviendo,
como duele estar muriendo así;
como me duele hasta el alma
en mi habitación.

Como dueles en los labios

Castellà

en todos lados soledad.
Como dueles en los labios
en todos lados soledad.

Como me duele no verte
como duele en madrugada.
Como me duele no verte
como duele en madrugada.
Como duele en los labios
como duele en madrugada.
Como dueles en los labios
como duele en madrugada.

Como dueles en los labios

Como dueles en los labios
como duele en todos lados
como duele sus caricias cuando ya se ha ido.

Como me duele la ausencia
como extraño su color de voz
como falta su presencia en mi habitación.

Como me duele el hinvierno
como me duele el verano
como me envenena el tiempo cuando tú no estás.

como duele estar viviendo
como duele estar muriendo así
como me duele hasta el alma
en mi habitación.

Como dueles en los labios
en todos lados, soledad... (x2)

como me duele el no verte
como duele en madrugada (x2)

como dueles en los labios
como duele en madrugada (x2)

Castellà

Dónde jugarán los niños?

Cuenta el abuelo
que de niño él jugó
entre árboles y risas
y alcatraces de color;
recuerda un río
transparente si olor,
donde abundaban peces,
no sufian ni un dolor.
Cuenta el abuelo
de un cielo muy azul,
en donde voló papalotes
que él mismo construyó.

El tiempo pasó
y nuestro viejo ya murió
y hoy me pregunté
después de tanta destrucción
Dónde diablos jugarán
los pobres niños? Ay ay ay!
En dónde jugarán?
Se esta pudriendo el mundo,
ya no hay lugar, no hay lugar.

La tierra está
a punto de partirse en dos:
el cielo ya se ha roto,
ya se ha roto el llanto gris;
la mar vomita
rios de aceite sin cesar

Castellà
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y hoy me pregunté:
después de tanta destrucción,
Dónde diablos jugarán
los pobres niños? Ay ay ay!
En dónde jugarán?
Se esta partiendo el mundo,
ya no hay lugar.

Dónde diablos jugarán
los pobres nenes? Ay ay ay!
En dónde jugarán?
Se esta partiendo el mundo,
ya no hay lugar.

El muelle de San Blas

 Em              A
 E---------7---------------5-------
 B-----8-------8-------5-------5---
 G---9---9---9---9---6---6---6---6-
 D-9---------------7---------------
 A---------------------------------
 E---------------------------------

   D               G
 ----------5---------------3-----3-{
 ------7-------7-------3-------3---{
 ----7---7---7---7---4---4---4-----{
 --7---------------5---------------{
 ----------------------------------{
 ----------------------------------{

 Em                   A                    D                          G
   Ella Despidio a su amor el partio en un barco en el muelle de San Blas
 Em                   A                    D                          G
   El juro y que volveria y empapada en llanto ella juro que esperaria
 Em                   A                    D                      G
   Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando
 Em                   A                    D                      G
   Muchas tardes se anidaron se anidaron en su pelo y en sus labios.
 Em                   A                    D                         G
   Llevaba el mismo vestido y por si el volviera no se fuera a equivocar
 Em                   A                       D                G
   Los cangrejos le mordian sus ropajes, su tristeza y su ilusion
 Em                     A                    D                 G
   Y el tiempo se escurrio y sus ojos se le llenaron de amaneceres
 Em                   A                    D               G
   Y del mar se enamoro y su cuerpo se enrraizo en el muelle.

              D                 A      D                   A
 Coro     Sola, sola, en el olvido. Sola, sola, con su espiritu
              D                 A     G A                       D
          Sola, sola, con su amor. Sola, en el muelle de San Blas.

 Em                   A                 D                       G
   Su cabello se blanqueo pero ningun barco a su amor le devolvia
 Em                    A                     D                     G
   Y en el pueblo le decian, le decian la loca del muelle de San Blas
 Em                  A                    D              G
   Y una tarde de abril la trataron transladar al manicomio
 Em                    A                  D               G
   Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamas la separaron.

      Coro
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     D                    A       D                  A
      Sola. sola en el olvido. Sola, sola con su espiritu.
     D                    A              G  A
      Sola, sola con el sol y el mar. Sola
     D                    A       D                  A
      Sola, sola en el olvido, Sola, sola con su espiritu.

     D                    A             G  A                     D
      Sola, sola con su amor el mar. Sola, en el muelle de San Blas.
             D                   G
      Se quedo, se quedo, sola, sola.
             D                             G
      Se quedo, se quedo, con el sol y con el mar
             D
      Se quedo ahi, se quedo hasta el fin.
             G                                  D
      Se quedo ahi, se quedo, en el muelle de San Blas
         G
      Sola, Sola se quedo.

UNA ALTRA VEGADA LA INTRO:

Acords: (Han de ser amb cejilla

Em  079987
A   577655
D   555755
G   222433

Arpegi:

            Em                          A
E|---0----------------------|---5----------------------|
A|--------------------------|--------------------------|
D|--------------------------|--------------------------|
G|------9-----9-----9-----9-|------6-----6-----6-----6-|
B|---------8-----------8----|---------5-----------5----|
E|---------------7----------|---------------5----------|

             1                          2
E|--------------------------|--------------------------|
A|---5----------------------|---2----------------------|
D|--------------------------|--------------------------|
G|------7-----7-----7-----7-|------4-----4-----4-------|
B|---------5-----------5----|---------3--------------3-|
E|---------------5----------|---------------3-----2----|

Be aixo es tot, esper que vos entereu de com va es tema.

En el moll de Sant Joan (En el muelle de San Blas versió en català)

Ella es va acomiadar
Ell marxà en un vaixell en el moll de Sant Joan,
Ell jurà que tornaria
I tot plorant ella, prometé que esperaría.
Milers de mesos passaren
I ella sempre era allà al moll, esperant-lo
Tantes tardes que passaren,
Un record en els cabells,
I en els llavis…

No s’havia canviat de roba,
Per si ell tornés, no es pogués equivocar,
I els crancs li pessigaven,
Les sabates,  l’esperança, I la il•lusió.
I el temps anava passant,
I els ulls se li emplenaren de dies, nits i vespres,
I del mar es vaencantar,
I el seu cos es va arrelar, allà al moll…

Sola, sola allà oblidada,
Sola, amb el seu esperit,
Sola, sola, en l’amor, i amb el mar…
Sola… en el moll de Sant Joan.

Ara el seu cabell és blanc,
I no hi ha cap vaixell amb el seu amor a bord,
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I la gent l’anomenava
Li deien la boja d’amor del moll de Sant Joan,
I un bon vespre al mes d’abril,
La intentaren arrencar cap l’hospital
Ningú ho va aconseguir,
I es quedà al mar fins la fi, dels seus dies…

Sola, sola allà oblidada,
Sola, amb el seu esperit,
Sola, sola, en l’amor, i amb el mar…
Sola… en el moll de Sant Joan.

Sola,  es quedà, es quedà, sola, sola…

En el muelle de San Blas

Ella despidió a su amor
el partió en un barco
en el muelle de San Blas;
él juró que volvería
y empapada en llanto
ella juró que espararía.

Miles de lunas de lunas pasaron
y siempre ella estaba en el muelle,
esperando;
muchas tardes se anidaron,
se anidaron en su pelo y en sus labios.

Llevaba el mismo vestido
y por si el volviera no se fuera a equivocar;
los cangrejos le mordian
sus ropajes, su tristeza y su ilusión;
y el tiempo se escurrio
y sus ojos se le llenaron de amaneceres
y del mar se enamoró
y su cuerpo se enrraizó en el muelle.

CORO
Sola, sola, en el olvido;
sola, sola con su espíritu;
sola, sola con su amor el mar;
sola, en el muelle de San Blas.

Su cabello se blanqueó
pero ningún barco a su amor le devolvía
y en el pueblo le decían
le decían la loca del muelle de San Blas
y una tarde de abril
la intentaron trasladar al manicomio,
nadie la pudo arrancar
y del mar nunca jamás la separaron.

CORO

Ohh! Ohh! Ohh!
Sola, sola, en el olvido;
sola, sola con su espíritu;
sola, sola con el sol y el mar
sola, ohh!

CORO

Se quedó, se quedó, sola, sola;
se quedó, se quedó, con el sol y el mar.
Se quedó ahí, se quedó, hasta el fin;
se quedó ahí, se quedó.
En el muelle de San Blas.

Sola, sola se quedó.
Ohh! Ohh! Ohh!

Castellà

En el muelle de San Blas

Em             A                           D                            G
Ella Despidio a su amor el partio en un barco en el muelle de San Blas
Em                A           D                                G
El juro y que volveria y empapada en llanto ella juro que esperaria
Em          A               D                                        G
Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando
Em            A                           D                 G
Muchas tardes se anidaron se anidaron en su pelo y en sus labios.
Em            A                     D                           G
Llevaba el mismo vestido y por si el volviera no se fuera a equivocar
Em             A              D                   G
Los cangrejos le mordian sus ropajes, su tristeza y su ilusion
Em            A      D G
Y el tiempo se escurrio y sus ojos se le llenaron de amaneceres
Em          A                  D                           G
Y del mar se enamoro y su cuerpo se enrraizo en el muelle.

Coro

D                A              D              A
Sola, sola, en el olvido. Sola, sola, con su espiritu
D                A              G         A              D
Sola, sola, con su amor. Sola, en el muelle de San Blas.
Em                  A                  D                      G
Su cabello se blanqueo pero ningun barco a su amor le devolvia
Em               A                       D                           G
Y en el pueblo le decian, le decian la loca del muelle de San Blas
Em             A                    D                    G
Y una tarde de abril la trataron transladar al manicomio
Em               A                      D                   G
Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamas la separaron.

Coro

D              A               D                   A
Sola. sola en el olvido. Sola, sola con su espiritu.
D            A              G        A
Sola, sola con el sol y el mar. Sola
D             A                 D                   A
Sola, sola en el olvido, Sola, sola con su espiritu.
D                   A             G             A             D
Sola, sola con su amor el mar. Sola, en el muelle de San Blas.
D                     G
Se quedo, se quedo, sola, sola.
D                           G
Se quedo, se quedo, con el sol y con el mar
D
Se quedo ahi, se quedo hasta el fin.
G                                 D
Se quedo ahi, se quedo, en el muelle de San Blas
G
Sola, Sola se quedo.

Castellà

Hechicera

Hay una mujer hermosa
la mas primorosa de ojitos negros,
de piel gitana.
Es, es una hechicera
que domina al hombre con sus danzares
con las caderas.

No, no se sabe donde
de donde ha salido y a donde ha ido
ella es un misterio.

Se mueve con calencia
con la inocencia de una princesa que nadie toca.

Ay que bonitos ojos,
ay que bonita boca.

Castellà
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Es una hechicera...
una seductora...

Ven dejame estrecharte
dejame desnudarte bajola luna poquito a poco.
Es, es una hechicera
que domina al hombre con sus danzares
con las caderas.

Ay que bonitos ojos,
ay que bonita boca

es una hechicera...
una seductora... (x2)

Ay que bonitos ojos,
ay que bonita boca
ay soy su prisionero
y me rebiento en deseo.

una seductora...

es una hechicera...
una seductora...

Justicia, tierra y libertad

Justicia, tierra y libertad
justicia, tierra y libertad.

Oye tu mi canto, oyelo, oyelo
oye tu mi llanto, oyelo, oyelo

Hermanos y hermanas de otras razas
de otro color y un mismo corazón
rezas y rezas y nadie te besa
por eso hagamos la revolución de amor.

Estamos exigiendo todo el respeto
respeto al indio y a su dignidad
ya lo dijo Pilla, dijo Zapata

Justicia, tierra y libertad (x2)

Oye tu mi canto, oyelo, oyelo
oye tu mi llanto, oyelo, oyelo (x2)

Como tendríamos libertad
como tendríamos dignidad
como desearía yo
como desearia el amor.

cuando tendremos la democracia
cuando obtendremos la burocracia
como desearía yo, menos demencia y más amor

amor, dolor, amor
oye tu mi canto...

Justicia, tierra y libertad (x3)
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La puerta azul

La conoció de quince años
él abrió la puerta azul
se enamoró

Castellà

sueños en el aire
diamantes del cielo caen
que no dan para vivir

Una y otra vez
fue quedándose en sus brazos
arrodillado a sus pies
él ya cayó
seduce como un pecho
conduce a la fragilidad
siente que se va a quebrar..

Una puerta azul
nunca hay que abrirla
las pesadillas son muy largas
una puerta azul
no hay que ni tocarla
piensa que es mejor dejarla

Es mas linda que la linda
de un golpe de consciencia cae su antifaz
sucia, loca, lo quiere matar
había droga en la puerta azul

Una puerta azul
nunca hay que abrirla
las pesadillas son muy largas
una puerta azul
no hay que ni tocarla
piensa que es mejor dejarla

Labios Compartidos

Amor mío si estoy debajo del vaivén de tus piernas,
si estoy hundido en un vaivén de caderas,
esto es el cielo, es mi cielo.

Amor fugado, me tomas,
me dejas, me exprimes
y me tiras a un lado,
te vas a otros cielos
y regresas como los colibrís,
me tienes como un perro a tus pies.

Otra vez mi boca insensata,
vuelve a caer en tú piel
vuelve a mi tú boca y provoca,
vuelvo a caer, de tus pechos en tus par de pies.

Labios compartidos,
labios dividos, mi amor,
yo no puedo compartir tus labios,
que comparto el engaño,
y comparto mis días,
y el dolor,
ya no puedo compartir tus labios,
ooooh! amor, ooooh! amor… compartido

Amor mutante, amigos con derecho,
y sin derecho de tenerte siempre,
y siempre tengo que esperar paciente,
el pedazo que me toca de ti,
relampagos de alcohol,
las voces solas lloraran
en el sol de mi boca,
en llamas torturada
te desnudas ángel ada luego te vas

Otra vez mi boca insensata,
vuelve a caer en tu piel de miel,
vuelve a mi, tú boca, vuelve,
vuelvo a caer de tus pechos
en tu par de pies.

Labios compartidos, labios divididos mi amor,
yo no puedo compartir tus labios,
que comparto el engaño
y comparto mis días

Castellà
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y el dolor.

Ya no puedo compartir tus labios,
que me parte un rayo, que me entierre el olvido,
mi amor pero no puedo más compartir tus labios,
compartir tus besos, labios compartidos.

Te amo con toda mi fé sin medida,
te amo aunque estés compartida,
tus labios tienen el control.

Te amo con toda mi fé sin medida,
te amo aunque estés compartida
y sigues tú con el control….

No ha parado de llover

Desde que te perdí
la luz se ha puesto muy mojada;
mirada triste está nublada
y en mis ojos ho ha parado de llover.

Solo y ya sin tí
me tienes como un perro herido,
me tienes como un ave sin su nido;
estoy solo como arena sin su mar.

CORO
Quién detendrá la lluvia en mi, oh no no,
se me ha inundado el corazón;
quién detendrá la lluvia en mi, oh mi amor
solo tú puedes pararla.
Sigue lloviendo,
le sigue lloviendo al corazón,
dime que diablos voy a hacer;
sigue lloviendo,
le sigue lloviendo al corazón, oh no no
y en mis ojos no ha parado de llover.

No te comprendo,
no entiendo que paso
si te di todo, quiza te di de más:
dime que faltó, dime que sobró,
dime que pasó pero dime algo,
pues me estoy muriendo.

CORO

Ahh!, Ahh!, Ahh!

Sigue lloviendo,
le sigue lloviendo al corazón,
dime que diablos voy a hacer;
sigue lloviendo,
le sigue lloviendo al corazón, oh no no
y en mis ojos no ha parado de llover.

Sigue lloviendo, sigue lloviendo,
sigue lloviendo, sigue al corazón. x2
No, no, no, no.
Sigue lloviendo, sigue lloviendo,
sigue lloviendo, sigue al corazón
Oh, no, no, no, no.
Sigue lloviendo, sigue lloviendo,
sigue lloviendo, sigue al corazón.

No para de llover. x4
Oh, no, no, no, no...

Castellà

Por qué te vas?

Cuanto tiempo sin vernos a la cara,
si hoy tan solo te pudiera acariciar
ay te extraño tanto y tanto corazón
que no sabes.

Todo pasa tan deprisa en estas calles
de un cerrar de ojos todo terminó
yo no sé porque te fuiste sin decir adiós

Porque te vas, porque te vas
cuanto te quiero de más

Me hace falta tu calor aquí en mi cama
sin tu sonrisa siendo el sol se me apagó
yo no sé si es mejor morirme de amor, no se

Porque te vas, porque te vas
cuanto te quiero de más.

Dile al cielo que no puedo
dile que no se vivir sin ti
eso pasó por quererte de más
dile que es mejor morirme de amor

Castellà

Rayando el sol

Rayando el sol, rayando por tí
esta pena me duele, me quema sin tu amor
no me has llamado,
estoy desesperado
son muchas lunas las que te he llorado

Rayando el sol
ooeeeo
desesperación
es más fácil llegar al sol que a tu corazón
Me muero por tí
ooeeeo
viviendo sin tí
y no aguanto, me duele tanto estar así
rayando el sol

A tu casa yo fui
y no te encontré
en el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué
te tengo atrapada entre mi piel y mi alma
más ya no puedo tanto y quiero estar junto a tí

Rayando el sol
ooeeeo
desesperación
es más fácil llegar al sol que a tu corazón
Me muero por tí
ooeeeo
viviendo sin tí
y no aguanto, me duele tanto estar así
rayando el sol

(x2)

Castellà

Se me olvidó otra vez

Probablemente ya
de mí te te has olvidado
y sin embargo yo
te seguiré esperando;
no me he querido ir
para ver si algún día
que tú quieras volver
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me encuentres todavía.

Por eso aún estoy
en el lugar de siempre,
en la misma ciudad
y con la misma gente
para que tú al volver
no encuentres nada extraño
y sea como ayer
y nunca más dejarnos.

CORO
Probablemente estoy
pidiendo demasiado
se me olvidaba que
que habíamos terminado;
que nunca volverás,
que nunca me quisiste;
se me olvidó otra vez
que solo yo te quise.

Por eso aún estoy
en el lugar de siempre,
en la misma ciudad
y con la misma gente
para que tú al volver
no encuentres nada extraño
y sea como ayer
y nunca más dejarnos.

CORO

Se me olvidó otra vez
que sólo yo te quise,
se me olvidó otra vez. x4

Que nunca volverás,
que nunca me quisiste
se me olvidaba que
ya habíamos terminado;
que nunca volverás,
que nunca me quisiste.

Se me olvidó otra vez
que sólo yo te quise.

Vivir sin  aire

VIVIR SIN AIRE ( Maná )

Intro: sol sim do re/fa (sostenido) x 4

SOL       SIm
 Cómo quisiera
DO RE/FA           SOL SIm DO RE/FA
   poder vivir sin aire
SOL       SIm
 Cómo quisiera
DO RE/FA            SOL SIm DO RE/FA
  poder vivir sin agua

Me encantaría
quererte un poco menos
cómo quisiera
poder vivir sin tí

DO        RE
Pero no puedo
MIm7         DO
 siento que muero
SOL                     RE
me estoy ahogando sin tu amor

MIm7            DO             SOL RE/FA

Castellà

Cómo quisiera poder vivir sin aire
MIm7            DO         RE
cómo quisiera calmar mi aflicción
MIm7            DO             SOL RE/FA
cómo quisiera poder vivir sin agua
MIm7            DO         RE
me encantaría robar tu corazón

Base de intro

Cómo pudiera
un pez nadar sin agua
cómo pudiera
un ave volar sin alas

Cómo pudiera
la flor crecer sin tierra
cómo quisiera
poder vivir sin tí

Pero no puedo...

Cómo quisiera poder vivir sin aire...

Cómo quisiera lanzarte al olvido
cómo quisiera guardarte en un cajón
cómo quisiera borrarte de un soplido
me encantaría matar esta canción

pololo_catala

Manel

Ai, Dolors!

Fa

Ai, Dolors, porta’m al ball,     Fa - Solm
avui que ve tothom, avui és quan hi hem d’anar.     Do - Fa
Ai, Dolors, vindré cap al tard
amb un cop de cotxe i t’esperaré a baix.
I, Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat     Rem - Do – Sib - Fa
ni, Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat     Rem – Do – Sib – Do
– (Do7)
Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans     Sib - Do - Fa
mentre tu treus els tiquets de l’enèsim combinat.     Sib – Fa - Do – Fa – (Fa7)
Avui, Dolors, proposa un tema al cantant,
un que es rigui de tu i de mi i d’aquesta història que s’ha anat acabant.

Va, Dolors, que avui serem dos nens grans,     Fa - Solm
res de tonteries, res de ser especials.     Do - Fa
Un–dos-tres, un-dos-tres cha-cha-chà,
taló-punta, taló–punta i torna a començar.
I, Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal,     Rem – Do – Sib - Fa
ni, Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar.     Rem – Do – Sib – Do –
(Do7)
Avui, Dolors, mourem el cos al compàs     Sib - Do - Fa
d’un tambor accelerat, d’una gran línia de baix.     Sib – Fa - Do – Fa – (Fa7)
Avui, Dolors, proposa un tema al cantant,
un que es rigui de tu i de mi i d’aquesta història que ja no és important.

Un que ens defineixi en tres acords,     Sib - Fa
un que ens expliqui a la posteritat,     Sib - Fa
un que conscientment sigui un punt i final,      Rem - Do
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Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.     Sib – Do - Fa

Al Mar

Tu i jo hem sopat en bons restaurants,
tu i jo hem ballat a la llum d’un fanal,
tu i jo volavem en un Ford Fiesta groc,
tu i jo hem cantat a la vora del foc,
tu i jo hem buscat coses similars,
tu i jo hem tingut el cap ple de pardals,
tu i jo dalt de la nòria,
tu i jo i la nostra història,
però tu i jo no ens hem banyat mai al mar, al mar, al mar…

Plantem les tovalloles, convido a un gelat,
juguem amb alegria, esquivem passejants.
A l’horitzó es divisen les veles
d’uns nens que fan optimist a la cala del costat.
Dormo una estona, a la que bufa la mar,
així estirada se’t veu espectacular
llarga i blanqueta a la sorra llegint
intrigues de final inesperat.
Es abusiva tanta calor.
T’incorpores i et poses bé el banyador,
amb el peu calcules com està l’aigua
i tot esta llest per tal que entrem al mar.

Així doncs si un dia vens i passes per aquí,
i sí malgrat la feina trobem un matí,
no em perdonaria mai, no podria assumir,
no agafar-te amb la moto i que no fessim camí,
molt lluny d’aquí, a l’altra banda del món,
hi ha un xiringuito amb quatre pins al fons,
tu i jo asseguts a la barra d’un bar,
sona bona música i som davant del mar.

Català

Al mar!

Rem – Fa – Do – Sib (x2)

Tu i jo hem sopat en bons restaurants,     Rem
tu i jo hem ballat a la llum d’un fanal,     Fa
tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc,     Do
tu i jo hem cantat a la vora del foc.     Sib
Tu i jo hem buscat coses similars,
tu i jo hem tingut el cap ple de pardals,
tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història,
però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.

Al mar! Al mar!

Plantem les tovalloles, convido a uns gelats,
juguem a pala grega esquivant passejants,
a l’horitzó es divisen les veles
d’uns nens que fan òptimist a la cala del costat.
Dormo una estona, ara que bufa de mar,
així estirada se’t veu espectacular,
llarga i blanqueta a la sorra llegint
intrigues vaticanes de final inesperat.
És abusiva tanta calor,
t’incorpores i et poses bé el banyador,
amb un peu calcules com està l’aigua
i tot està llest per tal que entrem al mar.

Al mar! Al mar!

Rem – Fa – Do – Sib (x2)

Així doncs, si un dia véns i passes per aquí,

Català

i si malgrat la feina trobem un matí,
no em perdonaria mai, no podria assumir,
no agafar-te amb la moto i que no féssim camí.
Molt lluny d’aquí, a l’altra banda del món,
hi ha un xiringuito amb quatre pins al fons,
tu i jo asseguts a la barra d’un bar,
sona bona música i som davant del mar.

Al mar! Al mar!

Rem – Fa – Do – Sib (x2)
Rem

Al Mar!

         Rem                          Fa                           Do                                     Sib
e||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
D||----0--0---------0----0--2--3--3---------3-----3--2-------------------------------------3--3-------3----|
A||-----------0--0-----0---------------3--3-----3----------3--3---------3-----3--2--1--1--------1-1-----1-|
E||-------------------------------------------------------------------3--3-----3---------------------------------|

(El baix es repeteix tota la cançó.)

Rem – Fa – Do – Sib (x2)

Tu i jo hem sopat en bons restaurants,   Rem
tu i jo hem ballat a la llum d’un fanal,   Fa
tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc,   Do
tu i jo hem cantat a la vora del foc.   Sib
Tu i jo hem buscat coses similars,
tu i jo hem tingut el cap ple de pardals,
tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història,
però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.

Al mar! Al mar!

Plantem les tovalloles, convido a uns gelats,
juguem a pala grega esquivant passejants,
a l’horitzó es divisen les veles
d’uns nens que fan òptimist a la cala del costat.
Dormo una estona, ara que bufa de mar,
així estirada se’t veu espectacular,
llarga i blanqueta a la sorra llegint
intrigues vaticanes de final inesperat.
És abusiva tanta calor,
t’incorpores i et poses bé el banyador,
amb un peu calcules com està l’aigua
i tot està llest per tal que entrem al mar.

Al mar! Al mar!

Rem – Fa – Do – Sib (x2)

Així doncs, si un dia véns i passes per aquí,
i si malgrat la feina trobem un matí,
no em perdonaria mai, no podria assumir,
no agafar-te amb la moto i que no féssim camí.
Molt lluny d’aquí, a l’altra banda del món,
hi ha un xiringuito amb quatre pins al fons,
tu i jo asseguts a la barra d’un bar,
sona bona música i som davant del mar.

Al mar! Al mar!

Rem – Fa – Do – Sib (x2)
Rem
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Tablatura treta per mi.
Lletra copiada de "ellladre"

Avís per a navegants

Sol – Re – La – Re (x2)

Has vist que bé que he parlat?     Sol – Re – La - Re
Quin discurs tan ben travat?
Quins principis clars i ferms
dignes d’un home de seny?

Però un avís per a navegants
fes-me cas els dies senars
i els parells fes com qui sent
que a la platja hi xiula el vent.

Re
Sol – Re – La – Re (x4)

Sembles franca quan em dius
atractiu entre atractius
i que estimes, en el fons,
les meves imperfeccions.

Però jo, que vinc de grumet,
els dies parells et crec,
que els senars, sota dels pins,
tan sols cantes rodolins.

Re
Sol – Re – La – Re (x4)

Català

Captatio Benevolentiae

Fa – Rem – Sib – Do – (Do7) (x2)

Provem d’encaixar en escenes boniques,     Fa
en ports de diumenge farcits de gavines,     Rem
en grans sobretaules on els avis canten,     Sib
en nits vora el foc abraçats a una manta.     Do – (Do7)
Es tracta de ser els simpàtics del barri,
els que ballen i ballen fins que els músics parin
i irrompre arrogants lluint les millors gales
en discos amb dones amb feines estables.

I, a vegades, ens en sortim.     Sib - Fa
I, a vegades, ens en sortim.     Sib - Fa
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.     Rem – Do – Sib - Fa
I, a vegades, una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.     Rem – Do – Sib
- Fa

Busquem quedar bé en el retaule magnífic
dels que van pel món amb posat monolític
i afronten la vida mirant-la a la cara
i un dia, contents, compren flors a sa mare.
Intentem trampejar per ser persones dignes,
el pare modèlic que volen les filles,
el de la veu greu, el de la mà forta,
que paga un vermut i que arregla una porta.
I després tancar els ulls i sentir el món en calma
i dos ocellets fent piu-piu dalt d’un arbre
havent enllestit un gran epitafi
que arranqui somriures a tots els que passin.

I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.

Català

I, a vegades, una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.

Fa – Re – Sib – Do – (Do7) (x2)

I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, ens en sortim.
I, a vegades, una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.
I, a vegades, se’ns baixa la verge i de sobte ens revela que ens en sortim.
I, a vegades, contra tot pronòstic una gran bestiesa capgira allò que crèiem lògic,
tot fent evident,
que per un moment,
ens en sortim.

Ceràmiques Guzmán

Solm – Solm/Re – Rem – Rem/La
La7 – La7/Mi – Rem – Re7
Solm – Solm/Re – Rem – Rem/La
La7 – La7/Mi – Rem – Rem/La

No esperava una noia tan bonica     Rem – Rem/La – Do – Do/Sol
darrere d’aquest taulell.     Sib – La7
El teu estil em fascina.     Rem – Rem/La – Do – Do/Sol
On has estat tot aquest temps?     Sib – Sib/Fa – La7
Aprofitaré, ara que et gires,
per donar gràcies al Cel
i per passar-te revista,
dels talons fins els cabells.

No t’espantis però, ara, voldria dir-te     Solm – Sol/Re – Rem – Rem/La
que ho ets tot per mi i que jo puc ser tot teu.     La7 – La7/Mi – Rem – Re7
Vull sentir-te explicar la teva vida,     Solm – Solm/Re – Rem – Rem/La
els teus somnis i els teus grans secrets.     Do – Do/Sol – Sib – Sib/Fa – La7

I tornes i em dediques el més gran dels teus somriures
i emboliques el paquet
i les teves mans, expertes,
l’adornen amb un llacet.
I congelo el moment quan les nostres mans es creuen
a l’intercanviar el bitllet,
però els teus ulls estan nerviosos,
has d’atendre altres clients.

Però, si dubtes, podries atrevir-te
a sortir amb mi per fer un cigarret.
Per si penses que podria servir-te
jo m’esperaré per aquí encara algun temps.

Solm – Sol/Re – Rem – Rem/La
La7 – La7/Mi – Rem – Re7
Solm – Sol/Re – Rem – Re/La
La7 – La7/Mi – Rem – Rem/La

Solm – Sol/Re – Rem – Rem/La
La7 – La7/Mi – Rem – La7 - Rem

Català

Corrandes de la parella estable

La cançó és molt senzilla, aquests tres acords es repeteixen tota la estona:

Re - Fa#m - Sol

El més semblant que he trobat al que toca el banjo, és això (tot i que es pot ficar una
celleta al 7è trast
i repetir només els 3 primers acords):

10	9	7	9	7	5
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7	7	8	8	8	8
7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

Ens vam conèixer un dimecres fent cua al cine Arkadín
i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Li vaig oferir un carmelo un vespre de Sant Medir
i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Una amiga molt amiga venia massa sovint
i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
"Vols venir", vaig preguntar-li, "a conèixer els meus padrins?"
Ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.

I ara ella porta els nens al cole i jo faig els plats de la nit,
ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Jo alimento els periquitos, ella rega el jardí,
i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Jo sempre compro manxego malgrat ella és més de brie
i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Jo soc un fan de l'Astèrix i ella té tots els tintins,
ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.

Prefereixo que no parli d'aquell novio de Paris,
que ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Jo soc de ballar la conga, ella es decanta més pel twist,
ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Jo dic "eps, un ron amb cola!" i ella vol carta de vins,
i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Ella mira Kiarostami, jo soc més de Jaques Tati,
ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.

Jo ja sé dos o tres coses, ella en sap quatre o cinc,
que ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Ella no deixa que em rasqui quan em piquen els mosquits,
ens ha costat deu i ajuda arribar fins aquí.
Ella és reina de les festes, jo soc un home avorrit,
i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.
Jo la miro i m'espanto no fos que es canses de mi,
ens ha costat deu i ajuda arribar fins aquí.

Dona estrangera

Fa

El teu avi tenia un bigoti llarg i blanc     Fa - Rem
i el sucava en cervesa tèbia en tavernes dels Alps.     Solm – Do – (Do7)
Pels matins les teves tietes baixen a banyar-se
a una platja escenari de la Segona Guerra Mundial.

Dona estrangera,     Sib - Fa
com em veuen els teus ulls?     Sib - Fa

Ton pare destil•la prunes i les deixa fermentar
i en fires exsoviètiques ven licors de vuitanta graus.
Al jardí la teva àvia vesteix quimono blanc
mentre el sol vermell es pon entre les branques d’un bonsai.

Dona estrangera,
com em veuen els teus ulls?
Dona estrangera.

Sib – Fa (x3)

Mentre ballem em mullen les aigües del Rin,     Sib - Fa
entro amb un tanc rus a Berlín,     Do
m’espanta el teu passat víking.     (Do7) - Fa – (Fa7)

Mentre ens besem entre copes d’arbres gegants,
ta mare resa a déus estranys,
ton pare educa uns elefants.

Català

Quan fem l’amor dos-cents dansaires otomans
giren contents al meu voltant
somriuen i piquen de mans.

I ens abracem i pujo en un tramvia groc,
passejo entre obres del Barroc,
em perdo en la Terra del Foc.

Sib – Fa – Do – (Do7) – Fa – (Fa7) (x2)

Els guapos són els raros

Do – Re – Sol – Do
Do – Re

Un home amb ulleres de pasta gruixudes passeja pel port nerviós.     Sol - Sim
Ja fa més d’una hora que la seva dona l’espera al doctor Ramon.     Sol - Sim
Que avui s’han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos.     Mim - Sim
La dona es vol treure papada i l’home es farà fer un penis més gros.     Do – Dom - Sol
Però no saben que ser atractius també pot comportar viure en un malson!     Lam - Re
I els dos canten de puta mare, molt millor que jo, que fan cant coral,     Do – Re – Sol –
Sol7
i ballen sardanes a Plaça Sant Jaume i ho fan de collons.     Do – Re - Sol

El Pepe és un noi que ha fet panxa i es passa el sant dia estirat al llit.
Avui el rodegen tres metges i un jove becari amb un bisturí.
Amb un permanent delimiten l’essència greixosa que li extrauran.
I ell somia en prendre un waikiki envoltat de senyores que marquen mugrons.
Però el Pepe no sap que alguns ben plantats també viuen en un malson!
I el tio organitza trobades d’amics del sis-cents i en té un de vermell
i quan puja al poble els nens li demanen que els porti a fer un tomb.     Sol – Sol7

No saben que els guapos són els raros,     Do - Re
que ho sap tothom però no ho diu ningú,     Sol – Re/Fa# - Mim
tampoc no s’agraden i tenen complexos per ser diferents.     Do – Re - Sol – Sol7
I no saben que els guapos desafinen,
no tenen swing i no ballen bé,
també es preocupen i tenen psicòlegs     Do - Re
i no passa res.     Do – Re
I no passa res.     Sol

Do – Re - Sol

Català

En la que el Bernat se't troba

I ahir a la nit
vam conèixer tres dones altes i elegants,
i amb una em vaig posar d'acord
vam conversar vam riure i em fet l'amor
i ma parlat del seu país i de les coses que fa aquí
amb un que es talla força els trancs sorprenent-men florits

Quin nas més gros que tens m'ha dit
la dona alta des de el llit
hi ha la paret a assenyalat
un quadre verd que de nena havia pintat

I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit
quina nena més dolça d'havia ser
quin plaer haver-la pogut conèixer en aquell temps

Si tanques els dos ulls m'ha dit
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si et quedes quiet a dins el llit
t'ensenyaré una cançó
que a casa em cantaven
per anar a dormir

Parla d'un bosc i d'un senyor
que hi viu aïllat entre lleons i flors
i es protegeix dels mals humans
amb un exercit d'animals

I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit
i quina veu més fina que té
quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt temps

Però el Bernat m'ha dit
que t'ha vist per Barcelona
que t'acompanyava un home molt alt
que li as preguntat si encara ens freqüentàvem
i que m'envies molts records

Però el Bernat m'ha dit
que t'ha vist per Barcelona
que t'acompanyava un paio molt alt
que li as preguntat si encara ens freqüentàvem
i que m'envies molts records

Però el Bernat m'ha dit
que t'ha vist per Barcelona
que t'acompanyava un paio gegant
i que li as preguntat si encara ens freqüentàvem
i que m'envies molts, i molts, i molts records

En la que el Bernat se't troba

I ahir a la nit
vaig conèixer tres dones altes i elegants,
i amb una em vaig posar d'acord
vam conversar, vam riure i hem fet l'amor
i m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí
amb un castellà força extrany sorprenentment fluït

Quin nas més gros que tens m'ha dit
la dona alta des del llit
i a la paret ha assenyalat
un quadre verd que de nena havia pintat

I que bonic, que bonic, que bonic, li he dit
quina nena més dolça devia ser
quin plaer haver-te pogut conèixer fa molt de temps

Si tanques els dos ulls m'ha dit
si et quedes quiet a dins del llit
t'ensenyaré una cançó
que a casa cantaven
per anar a dormir

Parla d'un bosc i d'un senyor
que hi viu aïllat entre homs i flors
i es protegeix dels mals humans
amb un exercit d'animals

I que bonic, que bonic, que bonic, li he dit
i quina veu més fina que té
quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt temps

Però el Bernat m'ha dit
que t'ha vist per Barcelona
que t'acompanyava un home molt alt
que li has preguntat si encara ens freqüentàvem
i que m'envies molts records

Però el Bernat m'ha dit
que t'ha vist per Barcelona
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que t'acompanyava un paio molt alt
que li has preguntat si encara ens freqüentàvem
i que m'envies molts records

Però el Bernat m'ha dit
que t'ha vist per Barcelona
que t'acompanyava un paio gegant
i que li has preguntat si encara ens freqüentàvem
i que m'envies molts, i molts records

En la que el Bernat se't troba

Fa – Do – Solm – Fa - Do

I ahir a la nit vam conèixer tres dones altes i elegants     Fa - Do
i amb una em vaig posar d’acord     Solm
vam conversar, vam riure i hem fet l’amor.     Fa - Do
I m’ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí
amb un castellà força estrany, sorprenentment fluid.

Fa – Do – Solm – Fa - Do

“Quin nas més gros que tens!”, m’ha dit,
la dona alta des del llit, i a la paret ha assenyalat
un quadre verd que de nena havia pintat.
I “Que bonic! Que bonic! Que bonic!” m’he dit,
quina nena més dolça devia ser,
quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps.

Fa – Do – Solm – Fa – Do (x2)

“Si tanques els dos ulls”, m’ha dit,
“si et quedes quiet a dins del llit, t’ensenyaré una cançó
que a casa em cantaven per’nar a dormir.
Parla d’un bosc i d’un senyor que hi viu aïllat entre oms i flors
i es protegeix dels mals humans amb un exèrcit d’animals”.
I “Que bonic! Que bonic! Que bonic!” m’he dit,
i quina veu més fina que té,
quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps.

Fa – Do – Solm – Fa – Do (x4)

Però el Bernat m’ha dit que t’ha vist per Barcelona,
que t’acompanyava un home molt alt,
que li has preguntat si encara ens freqüentàvem
i que m’envies molts records.

Català

Gent normal (Common People- Pulp)

B-F#
E-B-F#

B                      							 F#
S'havia estat cultivanT per Grècia i havia apres que és tan important viatjar,
                                     B
i jo escoltava i deia. sí, sí,clar, clar.
B
Son pare acumolava grans riqueses i vaig dir caram en aquest cas anuli, siusplau la
cervesa i posins vi car.
                    F#
Li va semblar genial. Va fer un glopet, em va mirar i va dir:
E                                                                       B
vull viure com viuen els altres, vull fer les coses que fa la gent normal.
B                                     					F#
Vull dormir amb qui dormen els altres, Ficarme al llit amb gent normal com tu.
 							      B
I assumint aquell paper vaig dir: bé, veurem què s'hi pot fer.
B                                                                    F#

Català

Pàgina 1266 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Manel

Vaig passejar-la pel mercat del barri, em va semblar un escenari adequat per començar.
                 B
vaig dir: d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro.
                                                               F#
I va riure i va dir ai, quina gracia, què boig que estàs, ets molt divertit.
Doncs, francament maca, no em sembla que ningú estigui rient per aquí, ja t'ho has
pensat bé això de:

E                                                                 B
Viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent normal. Dormir amb qui
dormen els altres.
                                     F#                                                B
Ficar-te al llit amb gent normal com jo. Però ella no entenia res i m'agafava del bracet.
                                                                F#
Comperteix pis amb estranys, busca una feina formal, puja al metro pels matins, ves al
cine alguna nit.
         B  							   F#
Però igualment mai entendràs el que és anar comptant els anys. Esperant la solució que
s'emporti tanta por.
        E								B
Però tu mai viuràs com viuen els altres, ni patiras com pateix la gent normal, mai
entendras el fracaç dels altres,
					   F# 									B
mai compendras com els somnis sens van quedant, en riure i beure i anar tirant, i si es pot
follar de tan en tan.

E                                                                    B
Proba cantar si ho fan els altres, canta fort si et sembla interessant,
										   F#
Riu en pulmó si ho fan els altres, però no testranyi que si et gires que set riguin de tu.
								B
Que no et sorprengui si es tan farts de tu jo jugar a ser com és la gent normal.
Vull dormir amb gent normal com tu, vull dormir amb gent normal com tu...

Nit freda per ser abril

La Maria i el Marcel
de costat en una barra
es miren i fan glopets
a les respectives cares

Ell vesteix tot de vermell
ella ha omplert un "crussigrama"

Ai Maria, Ai Marcel
qui s'acosta a parlar amb l'altre
qui s'arrisca a fracassar
qui salta ara sense xarxa

Ell la vol treure a ballar
ella se'l vol endur a casa

Et convidaria a vi
seria dolç, seria amable
si volguessis seure amb mi
quin moment més agradable

Tan que dir amb el meu pal
la nit seria tan llarga
i marxaríem els dos junts
d'aquesta ciutat tant rara
I tindríem fills ben forts
i una casa amb balconada

El Marcel allarga un braç

Català

la Maria somriu a l'aire

Però l'estona ha anat passant
i no han trobat les paraules
ell demà serà capaç
ella demà estarà més guapa

Es nit freda per ser abril,
no s'està enlloc com a casa

Nit freda per ser abril

Sol – Re – Do – Sol (x2)

La Maria i el Marcel,     Sol - Re
de costat en una barra,     Do - Sol
es miren i fan glopets
a les respectives canyes.
Ell vesteix tot de vermell,     Do – Sol - Re - Sol
ella emplena un crucigrama.

Sol – Re – Do – Sol (x2)

Ai Maria, ai Marcel,
qui s’acosta a parlar amb l’altre?
Qui s’arrisca a fracassar?
Qui saltarà sense xarxa?
Ell la vol treure a ballar,
ella se’l vol endur a casa.

Et convidaria a vi,
seria dolç, seria amable,
si volguessis seure amb mi,
quin moment més agradable!
Tancaríem el local,     Do – Sol - Re - Sol
la nit seria tan llarga.     Do - Sol
Marxaríem els dos junts     Sol - Re
d’aquesta ciutat tan rara     Do - Sol
i tindríem fills ben forts
i una casa amb balconada.
El Marcel allarga un braç,     Do – Sol – Re - Sol
la Maria somriu a l’aire.

Sol – Re – Do – Sol (x2)

Però l’estona ha anat passant
i no troben les paraules.
Ell demà serà capaç,
ella demà estarà més guapa.
És nit freda per ser abril
no s’està enlloc com a casa.

Català

No t'enyoro-Cançó d'amor desesperada (Els Pets)

			D				A
I aquesta cançó és per dir que no et trobo gens en falta
			Bm			  A
i que quan vaig a dormir amb la mà dreta ja em basta
		          D				A
que si tinc els ulls humits és que hi tinc una lleganya
		Bm				A
i si no surto de nit, és perquè vaig curt de pasta
	G		A		D  A
i els amics que compartim tots t'enganyen
G		D	 	  G       	     D
sóc un home nou (sóc un home nou), mai he estat millor (mai he estat

Català
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millor)
G                        A
i no saps quant m'estalvio en trucades
                        D                                A
i aquesta cançó és per dir que si de res no en tinc ganes
                       Bm                            A
no és per tu sinó l'edat que als 30 anys això ja passa
                         D                           A
que l'anell que em vas donar, el guardo pq el vull vendre
                    Bm                               A
i la teva foto al llit, no he tingut pas temps de treure-la

	G		A		D  A
i els amics que compartim tots t'enganyen
G		D	 	  G       	     D
sóc un home nou (sóc un home nou), mai he estat millor (mai he estat millor)
G                       A
i no saps quant m'estalvio en trucades
D             G  Bm A
no t'enyoro nena aah,
D             G  Bm A
no t'enyoro nena
                D                G                    Bm                   A
no estic deprimit, no estic desnutrit, no m'aguanta un fil, no he perdut l'estil
                 D                G                    Bm                  A
no vaig predicant tots els meus encants, no t'he imaginat al llit amb estranys
                   D                G                   Bm                   A
no estic gens perdut, no hi ets tururut, no em sento confus, no he estat cap ilus
               D                G              Bm      A
i sera un gran plaer avui ferte saber q no tenyoro nena

D             G  Bm A
no t'enyoro nena aah,
D             G  Bm A
no t'enyoro nena

Pla quinquennal

Mi

Dormies mig agafada al meu braç,     Mi
ha sonat un clàxon de cotxe encallat,
has obert un ull mandrós i callat     La - Mi
i has tornat al teu somni privat.     La – Si - Mi
Pujava el cafè i ens he recordat
ballant a una platja amb barrets mexicans,
la cara que feies al’nar girant
crec que era de felicitat,
crec que era de felicitat.    La – Si – Mi – Mi7

De moment no et riuré més les gràcies,     La - Mi
per una vegada he entès el que cal.     Si - Mi
Passi-ho bé, que m’esborro del mapa     La - Mi
per perpetrar a l’ombra un gran pla quinquennal.     Si - Mi

Sento que et despertes, et vinc a buscar,
nena tens cafè, vols que torri pa?
Al diari res massa estimulant,
mica en mica ja et vas despertant.
I fumes mirant els cotxes passar,
t’entregues a l’aire dens del veïnat,
penso en proposar que baixem al far,
jo que mai he estat home de mar,
jo que mai he estat home de mar.

El primer any compraré una corbata ben llarga estampada amb colors

Català

crus,
i, el segon, els millors professors europeus m’ensenyaran a fer el nus.
Pel tercer guardo l’antologia dels grans octosíl•labs que parlen de tu     Do#m – Si - La -
Mi
I, pel quart, l’edició limitada folrada amb vellut.     Do#m – Si - Mi – Mi7
I el cinquè ens creuarem per l’Eixample i demanarem taula en un bar de menús.     La –
Mi – Si - Mi
Trauré pit, ensenyant la corbata, i llavors, bonica,
dependrà de tu.

La – Si – Mi

I el cinquè ens creuarem per l’Eixample i demanarem taula en un bar de menús.
Trauré pit, ensenyant la corbata, i llavors, bonica,
dependrà de tu.
I llavors tot dependrà de tu.     La – Si – Mi

La – Si - Mi

Roma

Mi

Si hagués nascut a Roma, fa més de dos mil anys,     Mi - La
viuria en un Imperi, tindríem un esclau,     Mi - La
i àmfores al pati plenes d’oli i vi     Fa#m - Mi
i una estàtua de marbre dedicada a mi.     La - Mi

Si hagués nascut a Roma, fa més de dos mil anys,
no faria olor a xampú el teu cabell daurat,
oferiríem bous als déus, brindaríem amb soldats
i ens depertaria un carro pujant per l’empedrat.

I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar,     La - Mi
són les coses bones de passar a l’eternitat,     Do#m - Si
i una guia els ensenya el mosaic del menjador,
es retraten i passegen per la nostra habitació.

Mi – La – Mi – La – Fa#m – Mi – La - Mi

I ara un nen dibuixa a llapis a la sala del museu     La - Mi
el braçalet de maragdes que t’embolicava el peu     Do#m - Si
i un submarista troba els nostres gots i els nostres plats,
són les coses bones de passar a l’eternitat.

Mi

Català

Manu Chau

Bixo

O bixo do coco entro en minha casa
e minha cabeza puxose a abalar
O bixo do coco entro en minha casa
Levouse toda minha ilusion
Levouse os cartos, levouse a mulher
Deixo tormenta , nada de comer
O bixo do coco entro en minha casa
Mirome a os olhos, e a meiga falo
Cuando a cabeza fode
Hasta ya reventar
Cuando a cabeza fode..
O bixo vai pegar…

Portuguès
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O bixo do coco entro en minha casa
e minha cabeza puxose a abalar
O bixo do coco entro en minha casa
Levouse toda minha ilusion
Levouse os cartos, levouse a mulher
Deixo tormenta , nada de comer
Bixo do coco entro en minha casa Mirome a os olhos, e a meiga falo…
Cuando a cabeza fode
Hasta ya reventar
Cuando a cabeza fode..
O bixo vai pegar…
Bixo do coco mandome matar
Bixo do coco mandome a cadea
Bixo do coco quito libertad
Bixo do coco deixome aquelado..
BIXO DO COCO…BIXO DO COCO…
O bixo do coco entro en minha casa
e minha cabeza puxose a abalar
O bixo do coco entro en minha casa
Levouse toda minha ilusion
Levouse os cartos, levouse a mulher
Deixo tormenta , nada de comer
Bixo do coco entro en minha casa
Mirome a os olhos, e a meiga falo…

Bongo Bong

Mama was queen of the mambo
Papa was king of the Congo
Deep down in the jungle
I started bangin´ my first bongo
Every monkey´d like to be
In my place instead of me
Cause I´m the king of bongo, baby
I´m the king of bongo bong
I went to the big town
Where there is a lot of sound
From the jungle to the city
Looking for a bigger crown
So I play my boogie
For the people of big city
But they don´t go crazy
When I´m bangin´ in my boogie
I´m the "king of the bongo, king of the bongo bong"
Hear me when I come
King of the bongo, king of the bongo bong
They say that I´m a clown
Making too much dirty sound
They say there is no place for little monkey in this town
Nobody´d like to be in my place instead of me
Cause nobody go crazy when I´m bangin´ on my boogie
I´m the king of the bongo, king of the bongo bong
Hear me when I come
"King of the bongo, king of the bongo bong"
Bangin´ on my bongo all that swing belongs to me
I´m so happy there´s nobody in my place instead of me
I´m a king without a crown hanging loose in a big town
But I´m the king of bongo baby I´m the king of bongo bong
King of the bongo, king of the bongo bong
Hear me when I come, baby
king of the bongo, king of the bongo bong...

Anglès

Clandestino

Solo voy con mi pena,
sola va mi condena.
Correr es mi destino
para burlar la ley.
Perdido en el corazon,
de la grande Babylon.
Me dicen el clandestino,
por no llevar papel.

Castellà

Pa una ciudad del norte,
yo me fui a trabajar.
Mi vida la dejé,
entre Ceuta y Gibraltar.
Soy una raya en el mar,
fantasma en la ciudad.
Mi vida va prohibida,
dice la autoridad.

Solo voy con mi pena,
sola va mi condena.
Correr es mi destino,
por no llevar papel.
Perdido en el corazon,
de la grande Babylon.
Me dicen el clandestino,
yo soy el quiebra ley.

Mano negra, clandestina.
Peruano clandestino.
Africano clandestino.
Marijuana ilegal.

Solo voy con mi pena,
sola va mi condena.
Correr es mi destino,
para burlar la ley.
Perdido en el corazon,
de la grande Babylon.
Me dicen el clandestino,
Por no llevar papel.

Desaparecido

Me llaman el desaparecido
Que cuando llega ya se ha ido
Volando vengo, volando voy
Deprisa deprisa a rumbo perdido
Cuando me buscan nunca estoy
Cuando me encuentran yo no soy
El que está enfrente porque ya
Me fui corriendo más allá
Me dicen el desaparecido
Fantasma que nunca está
Me dicen el desagradecido
Pero esa no es la verdad
Yo llevo en el cuerpo un dolor
Que no me deja respirar
Llevo en el cuerpo una condena
Que siempre me echa a caminar
Me llaman el desaparecido
Que cuando llega ya se ha ido
Volando vengo, volando voy
Deprisa deprisa a rumbo perdido
Yo llevo en el cuerpo un motor
Que nunca dejade rolar
Yo llevo en el alma un camino
Destinado a nunca llegar
Me llaman el desaparecido
Cuando llega ya se ha ido
Volando vengo, volando voy
Deprisa deprisa a rumbo perdido
Perdido en el siglo... siglo XX... rumbo al XXI

Castellà

Día Luna... Día Pena

Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no quiero
Hoy día luna día pena
Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no veo
Por ahí cualquiera solución...
Arriba la luna Ohea...

Castellà
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Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no quiero
Hoy día luna día muero...
Arriba la luna Ohea...

El compadre

Por las noches va y con la juerga está
con la fiesta y se te pierde el chaval...
La policia va tras la huella está
tras la puerta te está buscando chaval.

Y se reía mientras miraba
su cigarro al encender,
y por la noche las mujeres le reían,
la escalera cuesta abajo y la calle cuesta arriba,
la policía hoy te busca sólo a tí...

Castellà

El Dorado

¿Que paso que paso ?
A caipira planto
¿Que paso que paso ?
A policia llego
¿Que paso que paso ?
O semterra murio
¿Que paso que paso ?
Chacinha no Eldorado
¿Que paso que paso ?
A globo relato
¿Que paso que paso ?
O politico falo
¿Que paso que paso ?
En pizza acabo…
¿Que paso que paso ?
Chacinha no Eldorado
¿QUE PASO QUE PASO ?
Radio Bemba relato…

Portuguès

El Viento

El viento viene
El viento se va
Por la frontera
El viento viene
El viento se va
El hombre viene
El hombre se va
Sin más razón
El hombre viene
El hombre se va
Ruta Babylon...
Por la carretera
La suerte viene
La suerte se va
Por la frontera
La suerte viene
La suerte se va
El hombre viene
El hombre se va
Sin más razón
El hombre viene
El hombre se va
Cuando volverá
Por la carretera

Castellà

Homens

Homens,
gosto de todos,
dos morenos, dos mulatos,
dos branquinhos , dos loirinhos e dos crioulos.
só tem que ser homem.
tem homem corno, homem baixo, homem gordo,
homem ingrato, safado, careca, cabeludo,
viado , ousado, temido,
....tem muito homem....
todo homem que se preza tem que impor respeito,
saber ouvir, falar, escutar, ter dinheiro , celular,
ser bom de cama, e te respeitar....
se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes,
saia de perto e tome uma atitude.
porque o verdadeiro homem,
ele te ama, te ama,
te trata, te trata,
com carinho
com respeito
e amor,
e vai te dar por toda vida grandes felicidades,
serão felizes,
este é o homem de verdade....
homens,
gosto de todos, dos morenos, dos mulatos,
dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos,
....só tem que ser homem.....

Portuguès

La Chinita

Dále una chinita a la negrita
échale baygon al Bye Bye Bom…é
Dále una chinita a la negrita
échale baygon al Bye Bye Bom…é
Cuando la negrita quiere bailar…é
Bye Bye Bom viene a molestar…sí !
échale Baygon al Bye Bye Bom…é
échale baygon…
Echa pa fuera Bye Bye Bom….é
Echa pa fuera Bye Bye Bom…é
Echa pa fuera Bye Bye Bom….é .
Echa pa fuera Bye Bye Bom….é
Cuando la negrita quiere bailar….é
Bye bye bom viene a molestar….si!
Cuando la negrita quiere bailar
Dále una chinita a la negrita
Dále una chinita que quiere gozar…
Dále una chinita a la negrita
Dále una chinita que quiere fumar…
Echa pa fuera Bye Bye Bom….é
Echa pa fuera Bye Bye Bom…é
Echa pa fuera Bye Bye Bom….é .
Echa pa fuera Bye Bye Bom….é
Echa pa fuera Bye Bye Bom…é
Dale una chinita a la negrita
Dale una chinita que quiere fumar…

Castellà

La Despedida

Ya estoy curado
Anestesiado
Ya me he olvidado de tí...
Hoy me despido
De tu ausencia
Ya estoy en paz...
Ya no te espero
Ya no te llamo
ya no me engaño
Hoy te he borrado
De mi paciencia
Hoy fui capaz...

Castellà
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Desde aquel día
En qu te fuiste
yo no sabía
Que hacer de tí
Ya están domados
Mis sentimientos
Mejor así...
Hoy me he burlado
De la tristeza
Hoy me he librado
De tu recuerdo
ya no te extraño
Ya me he arrancado
Ya estoy en paz...
Ya estoy curado
Anestesiado
Ya me he olvidado
Te espero siempre mi amor
Cada hora, cada día
Cada minuto que yo viva... Te espero siempre mi amor...
Te quiero... Siempre
Mi amor...

La Marea

Si tu eres mi carnal
Déjame ser tu ranchito
Si tu eres mi nopal
Déjame ser tu taquito
Pa llenar la pancita mama
Pancita de suadero..
Con todo y cebollita ,mama,
Vámonos a comer…
Vámonos de jaleo, mama,
Vámonos ya
La marea va subiendo…
Por la vieja Sonora la marea va subiendo…
Por la vieja sonora caen gotas a montón…
Sopita de camarón se la lleva la corriente…
Sopita de camarón la marea va subiendo…
…Subiendo mama…
… va subiendo la marea …
…subiendo mama…
…va subiendo.. ay que marea… !
Si tu eres mi carnal
Déjame ser tu ranchito
Si tu eres mi nopal
Déjame ser tu taquito
Vámonos de jaleo, mama
La marea va subiendo…
Hoy tuve miedo de mi sombrita
Ahi en la esquina del raval
Hoy tuve miedo de mi sombrita
So …me tumbé bajo el sol…
Mama…la marea va subiendo…
Mama..va subiendo hay que marea…
(nada es para siempre….)

Castellà

La Primavera

¿Que hora son mi corazón ?
¿Que hora son mi corazón ?
¿Que hora son mi corazón ?
¿Que hora son mi corazón ?
¿Que hora son en Inglaterra ?
¿Que hora son en Gibraltar ?
¿Que hora son allá en Fisterra ?
¿Que hora son hey ByebyeBom ?

Castellà

¿Que hora son la vida entera ?
¿Que hora son en el Japón ?
¿Que hora son en Mozambique ?
¿Que hora son en Washington ?
Nos engañaron Byebyebom !
Nos engañaron con la primavera !
Nos engañaron Bye Bye Bom !
BOMBALA BOMBALA BOMBALA…
. BOMBALA BOMBALA BOMBALA….
BOMBALA BOMBALA BOMBALA….
¿Que hora son mi corazón ?

La Vacaloca

Pal cementerio se va
la vaca de mala leche.
Pal cementerio se va
inocente condenada..
Pal cementerio se va
la vaca de mala leche
Pal cementerio se va
ni dios le va a perdonar….
Bailemos todos el vacaloca
ese ritmo terminal
bailemos todos el vacaloca
bailemos todos hasta el final...
Pal cementerio se va
la vaca de mala leche
pal cementerio se va
pudriéndose la sociedad...
Bailemos todos el vacaloca
Ese ritmo terminal
bailemos todos el vacaloca
bailemos todos hasta el final...
ai vai ai vai ai vacaloca ai vai…
ai vai ai vai ai vacaloca ai vai…
calavera no llora
seranata de amor
calavera no llora
no tiene corazón….
RADIO BEMBA OO.O
ALTA FIDELIDAD
Yo siempre estaré a tu lado….

Castellà

La Vie À 2

Donnez-moi de quoi tenir tenir
Je ne veux pas dormir dormir
Laissez-moi voir venir le jour...
Notre vie à deux s´arrete donc la
Dans les grandes plaines des peines à jouir
D´une vie qui ne veut plus rien dire
J´espere ne plus jamais faire souffrir quelqu´un
Comme je t´ai fait souffrir
Je n´etais qu´un mauvais presage
On s´est aimé
Puis vint l´orage
Moi qui aimais tellement ton sourire...
J´espere ne plus jamais faire souffrir quelqu´un
Comme je t´ai fait souffrir
Pouquoi pourquoi même quand les gens s´aiment
Il y a, il y a, toujours des problemes?
Fallait pas qu´on se connaisse
Fallait pasqu´on soit deux
Fallait pas se rencontrer et puis tomber amoureux
Notre vie à deux s´arrete donc là
La où les dieux ne s´aventurent pas
Moi qui aimais tellement ton sourire...
Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s´aiment
Il y a, il y a, toujours des problemes?
Moi qui aimais tellement ton sourire
Je n´entends plus que tes soupirs
J´espere ne plus jamais faire souffrir
Quelqu´un comme je t´ai fait souffrir
Moi qui aimais tellement ton sourire
Je n´entends plus que tes soupirs...

Francès
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Donnez-moi de quoi tenir tenir
Je ne veux pas dormir dormir
Laissez-moi voir venir le jour...
Il est minuit à Tokyo
Il est cinq heures au Mali
Quelle heure est-il au paradis?

Lágrimas De Oro

Tú no tienes la culpa mi amor
Que el mundo sea tan feo
Tú no tienes la culpa mi amo
De tanto tiroteo
Vas por la calle llorando
Lágrimas de oro
Vas por la calle brotando
Lágrimas de oro
Tú no tienes la culpa mi amor
De tanto cachondeo
Tú no tienes la culpa mi amor
Vámonos de jaleo
Ahí por la calle llorando
Lágrimas de oro
Ahí por la calle brotando
Lágrimas de oro
Llegó el cancodrilo y Super Chango
Y toda la vaina de Maracaibo
En este mundo hay mucha confusión
Suenan los tambores de la rebelión
Suena mi pueblo suena la razón
Suena el guaguancon
tú no tienes la culpa mi amor
Lágrimas de oro...

Castellà

Luna Y Sol

Todo es mentira en este mundo
Todo es mentira la verdad
Todo es mentira yo me digo
Todo es mentira ...¿Por qué será?...
Esperando la última ola...
Esperando la última rola ...Arriba la luna Ohea...
Mentira lo que dice
Mentira lo que va
Mentira lo que cuece
Bajo la oscuridad...
...Arriba la luna Ohea...
Todo es mentira en este mundo
Todo es mentira la verdad
Todo es mentira yo me digo
¿Todo es mentira?
¿Por qué será?
Mentira la mentira
Mentira la verdad
Mentira lo que cuece
Bajo la oscuridad...
Buscando un ideal
Buscando un ideal
¿Cuándo será?
¿Cuándo será?
¿Por dónde saldrá el sol?

Castellà

Malegría

Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no quiero
Hoy día luna día pena

Castellà

Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no veo
Por ahí cualquiera solución...
Arriba la luna Ohea...
Hoy día luna día pena
Hoy me levanto sin razón
Hoy me levanto y no quiero
Hoy día luna día muero...
Arriba la luna Ohea...

Me gustas tu

me gustan los aviones, me gustas tú
me gusta viajar, me gustas tú
me gusta la mañana, me gustas tú
me gusta el viento, me gustas tú
me gusta soñar, me gustas tú
me gusta la mar, me gustas tú
que voy a hacer - je ne sais pas
que voy a hacer - je ne sais plus
que voy a hacer - je suis perdu
que horas son, mi corazón
me gusta la moto, me gustas tú
me gusta correr, me gustas tú
me gusta la lluvia, me gustas tú
me gusta volver, me gustas tú
me gusta marihuana, me gustas tú
me gusta colombiana, me gustas tú
me gusta la montaña, me gustas tú
me gusta la noche, me gustas tú
que voy a hacer - je ne sais pas
que voy a hacer - je ne sais plus
que voy a hacer - je suis perdu
que horas son, mi corazón
me gusta la cena, me gustas tú
me gusta la vecina, me gustas tú
me gusta su cocina, me gustas tú
me gusta camelar, me gustas tú
me gusta la guitarra, me gustas tú
me gusta el regaee, me gustas tú
que voy a hacer - je ne sais pas
que voy a hacer - je ne sais plus
que voy a hacer - je suis perdu
que horas son, mi corazón
me gusta la canela, me gustas tú
me gusta el fuego, me gustas tú
me gusta menear, me gustas tú
me gusta la coruña, me gustas tú
me gusta malasaña, me gustas tú
me gusta la castaña, me gustas tú
me gusta guatemala, me gustas tú
que voy a hacer - je ne sais pas
que voy a hacer - je ne sais plus
que voy a hacer - je suis perdu
que horas son, mi corazón

Castellà

Me tienes frito

Él no te da la felicidad
pero bien rápido la quita,
Él no te da la felicidad
pero si está te alegra el día.
Me tienes frito
y no te quiero ni ver,
metienes frito,
te necesito.

Los lagartos cambian de piel
cuando les pega el lorenzo,
notan la tierra que empieza a arder
y sólo tienen desierto.
Cierto...

Y no hay más cera que la que arde
cuando la vida se acelera,

Castellà

Pàgina 1272 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Manu Chau

aún vas deprisa pero vas tarde
y la suerte no te espera...

Me tienes frito
esperando el autobus,
Me tienes frito
por las aceras,
Me tienes frito
ver cómo vienes y vas,
Me tienes frito
que nunca vuelvas.

Los lagartos...

Los marcianos no van a venir
porque saben que es esto,
y si estuvieran estarían aquí
quedándose boquiabiertos...

Una de cal, una de arena,
mueve tu culo pa buscar faena
y cuando esté, que sea buena
pa pagar las deudas y llenar la nevera,
llenar la nevera...

Los lagartos...

Mi Vida

Mi vida, lucerito sin vela,
mi sangre de la herida,
no me hagas sufrir más.
Mi vida, bala perdida
por la gran vía, charquito de arrabal.
no quiero que te vayas,
no quiero que te alejes cada día más y más.
Mi vida, lucerito sin vela (aquí no pegamos los ojos)
mi vida, charquito d´agua turbia,
burbuja de jabón,
mi último refugio, mi última ilusión,
no quiero que te vayas cada día más y más.
Mi vida, lucerito sin vela,
mi sangre de la herida,
no me hagas sufrir más.
(aquí no pegamos los ojos, aquí no pegamos los ojos)
Mi vida

Castellà

Minha Galera

O minha maconha
Minha torcida
Minha querida
Minha galera
O minha cachoeira
Minha menina
Minha flamenga
Minha capoeira
O minha menina
Minha querida
Minha Valéria...
O minha maloca
Minha larica
Minha cachaça
Minha cadeia
Minha vagabunda
O minha vida
Minha mambembe
O minha ladeira
O minha menina
Minha querida
Minha Valéria...

Portuguès

O minha torcida
Minha flamenga
Minha cadeia
O minha maconha
Minha torcida
Minha querida
Minha galera
Minha vagabunda
Minha mambembe
Minha beleza
Minha copoeira...
O minha menina
Minha querida
Minha Valéria...
Minha torcida
Minha flamenga
Minha cadeia
O minha maconha
Minha torcida
Minha querida
Minha galera...

Mr Bobby

Sometimes I dream about reality
Sometimes I feel so gone
Sometimes I dream about a wild wild world
Sometimes I feel so lonesome
HEY Bobby Marley.
Sing Someting good to me
This world go crazy…
It´s an emergency…
Tonight I dream about fraternity
Sometimes I say : One day !
One day my dreams will be reality…
Like Bobby said… to me…
HEY Bobby Marley.
Sing Someting good to me
This world go crazy…
It´s an emergency…
HEY Bobby Marley.
Sing Someting good to me
This world go crazy…
It´s an emergency…
HEY Bobby Marley.
Sing Something good to me
This world go crazy…
It´s an emergency…
HEY Bobby Marley.
Sing Someting good to me
This world go crazy…
It´s an emergency…etc….
Tonight I watch through my window….
And I can´t see no light
Tonight I watch through my window….
And I can´t see no rights….

Anglès

Papito

Por tus tierras adentro yo me iré
Por el camino fresco de tu amor
Todo mi sentimiento te daré
Con tu felicidad me encontraré
Por tus tierras adentro yo me iré
Por el camino fresco de tu amor
Todo mi sentimiento te daré
Con tu felicidad me encontraré
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Yo lo coloco y tu lo quitas
Yo loco loco y tu loquita
Yo pana pana y tu panita
Yo chango chango y tu changuita
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Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Por tus tierras adentro yo me iré
Por el camino fresco de tu amor
Todo mi sentimiento te daré
Con tu felicidad me encontraré
Por tus tierras adentro yo me iré
Por el camino fresco de tu amor
Todo mi sentimiento te daré
Con tu felicidad me encontraré
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Vámonos a por la luna en el cielo
Vámonos ya la luna se va
Síguela no muera la noche
Síguela, acelera ya ! ! !
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Ay papito, ay mamita
Yo chango-chango tú changuita
Yo te palpito, tú me palpitas
Yo río-río, tú mojadita
Yo loco-loco y tú loquita
Yo pana-pana y tú panita
Por tus tierras adentro yo me iré
Por el camino fresco de tu amor
Todo mi sentimiento te daré
Con tu felicidad me encontraré
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !
Ay papito, ay mamita
Qué bien se está en la camita !

Pas assez de toi

J´ai comme une envie de tourner le gaz
Comme envie de m´faire sauter les plombs
Comme envie de t´expliquer comme ça
Que ton indifférence, elle en me touche pas
Je peux très bien me passer de toi
Comme envie de sang sur les murs
Comme envie d´accident d´voiture
Comme envie d´expliquer comme ça
Que ton inddifférence elle en me touche pas
Je peux très bien me passer de toi
J´ai comme envie d´n´importe quoi
Comme envie de crever ton chat
Comme envie d´tout casser chez toi
Comme envie d´expliquer comme ça
Je peux très bien me passer de toi
J´ai comme envie d´une fin torride
Comme on en voit qu´au cinéma
J´ai comme envie qu´ce soit terrible
Et qu´ça se passe juste en bas de chez toi
Je peux très bien me passer de toi

Francès

Por El Suelo

Por el suelo hay una compadrita
Que ya nadie se para a mirar
Por el suelo hay una mamacita
Que se muere de no respetar
Patchamama te veo tan triste
Patchamama me pongo a llorar...
Esperando la última ola

Castellà

Cuídate no te vayas a mojar
Escuchando la última rola
Mamacita te invito a bailar...
Por el suelo camina mi pueblo
Por el suelo hay un agujero
Por el suelo camina la raza
Mamacita te vamos a matar...
Esperando la última ola
Patchamama me muero de pena
Escuchando la última rola
Mamacita te invito a bailar...
Por el suelo camina mi pueblo
Por el suelo moliendo condena
Por el suelo el infierno quema
Por el suelo la raza va ciega...
Esperando la última ola
Patchamama me muero de pena
Escuchando la última rola
Mamacita te invito a bailar...

Promiscuity

Too much too much promiscuity
Can drive to insanity
Say too much too much insanity
Can drive to criminality…
Say Oohooh set me free
Oohooh let me be….
Too much too much promiscuity
……Can drive to calamity…
Too much too much hypocrisy
Can drive to academy
Too much too much morality
Can drive to criminality…
Say Oohooh set me free
Oohooh let me be….
Too much too much hypocrisy
……Can drive to calamity…
Oohooh set me free
Oohooh let me be
Too much too much
Wiliwili can drive to big family
Too much too much morality
Can drive to the flies and bee…

Anglès

Señor Matanza

EL SEÑOR MATANZA
(Mano Negra)

--------------------------------------------------------------------------------

(...el de la rebaja baja del taxi, los tiros, la tira, el vasuco, la mentira)
Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza
Esa joya, esa mina y esa finca y ese mar,
ese paramilitar son propiedad del señor Matanza
Ese federal, ese chivato, ese sapo al sindicato
y el obispo general son propiedad del señor Matanza
Buenas jineteras y alcohol estan bajo control
la escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza
El decide lo que va, dice lo que no sera
decide quien la paga dice quien vivira
Esa y esa tierra y ese bar son propiedad
son propiedad del señor Matanza

Y a mi ñero llevan pal monte...

Y mi ñero que lo llevan y se van los que matan pan! pan!
son propiedad del señor Matanza
El decide lo que va, dice lo que no sera
decide quien la paga dice quien vivira
No se puede caminar sin colaborar con su santidad, el señor Matanza
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Y a mi ñero llevan pal monte...

Y mi ñero que lo llevan y se van los que matan pan! pan!
son propiedad del señor Matanza

A mi ñero llevan pal monte...
(a mi ñero llevan pal monte)

Si lo tiro si lo tiro el basuco la mentira ...

(Escuchalo buey! su palabra es ley) (Pou! pou!)

Señor Matanza

El decide lo que va, dice lo que no sera
decide quien la paga dice quien sufrira
Esa y esa tierra y ese bar son propiedad del señor Matanza

Y a mi ñero llevan pal monte...

(rumba!)
(Esa joya esa mina y esa finca y ese mar son propiedad del señor matanza)

Y a mi ñero llevan pal monte

(Si no lo manda lo compra, y si no lo compra lo elimina)

Y a mi ñero llevan pal monte...

Trapped By Love

When you come I feelin better
Sky is blue you say forever
OOH OOH..I´ve been trapped by love…
Then you go so change the weather
Sky is grey bit more than ever..
OOH OOH..I´ve been trapped by love…
………….I´ve been trapped by love….
………….I´ve been trapped by love….
I´ve been trapped by love… !
So my beer now taste so bitter
But I can´t find anything sweeter..
OOH OOH..I´ve been trapped by love…
Then you come and I feel better
See my eyes they´re full of water
Then again you go
so change the weather..
……..Askin for the next together……
………….I´ve been trapped by love….
………….I´ve been trapped by love….
…….I´ve been trapped by love….
I´ve been trapped by love… !
When you come I feelin better
Sky is blue you say forever
Then you come and I feel better
See my eyes they´re full of water
Then again you go
so change the weather..
……..Askin for the next together……
……..Askin for the next together……
………….I´ve been trapped by love….
………….I´ve been trapped by love….
…….I´ve been trapped by love….
I´ve been trapped by love… !
I´ve been trapped by LOVE !

Anglès

Welcome To Tijuana

Welcome to Tijuana
Tequila, sexo y marihuana
Welcome to Tijuana
Con el coyote no hay aduana
Bienvenida a Tijuana
Bienvenida mi amor
De noche a la mañana
Bienvenido a Tijuana...
Bienvenida mi suerte
A mi me gusta el verte
Bienvenida a Tijuana
Bienvenida a Tijuana
Bienvenida mi amor
Bienvenida a Tijuana
Bienvenida tu pena
Bienvenida la cena
Sopita de camarón...
Bienvenida a Tijuana
Bienvenida mi suerte
Bienvenida la muerte
Por la Panamericana
Welcome to Tijuana
Tequila, sexo y marihuana
Welcome to Tijuana
Con el coyote no hay aduana...

Anglès

Manu Guix

En 3 minuts

Trist, això no ho tenia previst,
vull intentar creure en tu,
sé que podré estar segur,
si et tinc al meu costat.

Em sento perdut i atrapat,
el temps per parlar s´ha esgotat,
i no puc deixar de pensar amb tu.

No sé com ho hauré de fer,
dóna´m tres minuts i t´ho diré,
sé que havia de lluitar per tu,
i no ho vaig saber fer...

Coses que mai entendré,
tu vas donar-me la llum,
que m´allunyava del fum,
dins meu...

No sé com ho hauré de fer,
dóna´m tres minuts i t´ho diré,
sé que havia de lluitar per tu,
i no ho vaig saber fer...

Sé, que tot és mentida
ho sé, així és la vida i què més?
final de partida,
i el meu cor que crida per tu!

No sé com ho hauré de fer,
dóna´m tres minuts i t´ho diré,
sé que havia de lluitar pe tu,
i no vaig saber fer!
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EN TRES MINUTS

En tres minuts (MANU GUIX)

Trist, això no ho tenia previst
Vull intentar creure en tu
Sé que podré estar segur

Si et tinc al meu costat
Em sento perdut i atrapat
El temps per parlar s’ha esgotat
I no puc deixar de pensar, en tu

No sé com ho hauré de fer
Dóna’m tres minuts i t’ho diré
Sé, que havia de lluitar, per tu
I no ho vaig saber fer

Coses que mai entendre
Tu vas donar-me la llum
Que m’allunyava del fum, dins meu

No sé com ho hauré de fer
Dóna’m tres minuts i t’ho diré
Sé, que havia de lluitar, per tu
I no ho vaig saber fer

Sé, que tot és mentida
Ho sé, que així és la vida
I que més, final de partida
I el meu cor que et crida, per tu

No sé com ho hauré de fer
Dóna’m tres minuts i t’ho diré
Sé, que havia de lluitar, per tu
I no ho vaig saber fer

Català

En tres minuts

Trist,aixó no ho tenia previst
vui intenta creure am tu
se que podre estar segur
si et tinc al meu costat

em sentu perdut i atrapat
el temps per parla s´asgotat
i no puc deixar de pensar
per tu

no se com ho haure de fer
donem 3 minuts i tu diré
se que hauría de lluita per tu
i no ho vaig saber fe

coses que mai et pendre
tu vas donar-me la llum
que m´ha allunyava del zoom
dins meu

no se com ho haure de fer
donem 3 minuts i tu diré
se que hauría de lluita per tu
i no ho vaig saber fe

se que tot es mentida ho se
que aixi es la vida i que més
final de partida
i el meu cor patina per tu

no se com ho haure de fer
donem 3 minuts i tu diré

Català

se que hauría de lluita per tu
i no ho vaig saber fe.

en tres minuts

En tres minuts (MANU GUIX)

Trist, això no ho tenia previst
Vull intentar creure en tu
Sé que podré estar segur

Si et tinc al meu costat
Em sento perdut i atrapat
El temps per parlar s’ha esgotat
I no puc deixar de pensar, en tu

No sé com ho hauré de fer
Dóna’m tres minuts i t’ho diré
Sé, que havia de lluitar, per tu
I no ho vaig saber fer

Coses que mai entendre
Tu vas donar-me la llum
Que m’allunyava del fum, dins meu

No sé com ho hauré de fer
Dóna’m tres minuts i t’ho diré
Sé, que havia de lluitar, per tu
I no ho vaig saber fer

Sé, que tot és mentida
Ho sé, que així és la vida
I que més, final de partida
I el meu cor que et crida, per tu

No sé com ho hauré de fer
Dóna’m tres minuts i t’ho diré
Sé, que havia de lluitar, per tu
I no ho vaig saber fer.

Català

quisiera

si en el cielo donde estas
aun fuera posible verte un poco mas
si existiera algun lugar
que nosp ermitiera volver a empezar
como un aguila real que vuela mas de lo normal
veria las estrellas al passar
sin ti la vida huele a luz de gas, sin tus caricias duele mas,
ya casi se me olvida respirar
quisiera ser una estrella fugaz
para calmar
todo el dolor que hay en mi
desde que no estas
quisiera ser como un rayo de luz
para volar
y asi poder recorrer
el tiempo hacia atras
cuando pienso en el ayer
y en todas las cosas que queria hacer
echo en falta tu amistad
y el cariño y la bondad que me solias dar
si en cielo donde estas dejais entrar un alma mas
prometo no hacer ruido ni al llegar
la vida se a hecho muy extraña aqui
ya nada passa porque si
si tu me esperas me da igual morir
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ya me da igual si he de morir!!
quisiera ser una estrella fugaz
para calmar
todo el dolor que hay en mi
desde que no estas
quisiera ser como un rayo de luz
para volar
y asi poder recorrer
el tiempo hacia atras
quisiera ser una estrella fugaz
para calmar
todo el dolor que hay en mi
desde que no estas
quisiera ser como un rayo de luz
para volar
y asi poder recorrer
el tiempo hacia atras

Reflexes d´Ignorància

Viu, que no m’importa
riu, ningú t’escolta
ara que faràs? Si ningú no et vol per res, (oh, oh)
si ningú t’obre la porta...

Però has de seguir lluitant, no em diguis que no, (oh, oh)
hi ha massa coses importants en joc,
tots dos sabem que no es gens bo patir, però és bo haver patit,
i tot allò que no acabi amb tu et farà més fort...

I cada cop que et miro em veig a mi mateix com si et tornessis un mirall del que no em
puc amagar,
com si l’amor que per tu sento fos una arma que no se utilitzar
només demano que m’escoltis i que em diguis si m’estic equivocant o és que ja sóc
massa gran,
però és que veig coses que no veus i sobretot no vull que et facin mal, (oh, oh) no vull que
et facin mal...

Ara, ja ho saps tot de mi,
i demà... oh, oh, demà potser no sóc aquí,
però has de tirar endavant, amb els teus propis mitjans (oh, oh)
és aleshores quan sabré si t’he pogut ajudar,
només el dia que després d’un error et puguis aixecar,
serà el dia que sabràs el molt que t’he estimat!...

I cada cop que et miro....

Català

Reflexes d´ignorància

Viu ... que no m’importa ...
Riu... ningú t’escolta
Y Ara... que faràs?
Si ningú no et vol per res, hoo...
Si ningú t’obre la porta...

Però has de seguir lluitant, no em diguis que no...
Hi ha massa coses importants, en joc
Tots dos sabem que no es gens bó patir
Però és bó haver patit
Tot allò que no acabi amb tu, et farà més fort...

I cada cop que et miro em veig a mi mateix
Com si et tornessis un mirall.
Del que no em puc amagar
Com si l’amor que per tu sento fos una arma, que no sé utilitzar...
Només demano que m’escoltis i que em diguis si m’estic equivocant
O és que ja sóc massa gran
Però és que veig coses que no veus i sobretot,
No vull que et facin mal, hoo...
No vull que et facin mal

Català

Ara... que ja ho saps tot de mi
I demà... hoo
Demà potser no sóc aquí...

Però has de tirar endavant
Amb els teus propis mitjans hoo
És aleshores quan sabré...
Si t’he pogut ajudar...
Només el dia que desprès d’un error...et puguis aixecar hoo
Serà el dia en que sabrà...s, el molt que t’he estimat...

I cada cop que et miro em veig a mi mateix
Com si et tornessis un mirall
Del que no em puc amagar
Com si l’amor que per tu sento fos una arma, que no se utilitzar
Només demano que m’escoltis i que em diguis si m’estic equivocant
O és que ja sóc massa gran
Però és que veig coses que no veus i sobretot,
No vull que et facin mal...

Només demano que m’escoltis i que em diguis si m’estic equivocant
O és que ja sóc massa gran
Però és que veig coses que no veus i sobretot,
No vull que et facin mal...

Talent Natural

No sabia que tot eren mentides
No sabia que em volguessis robar
Des d´aquell primer moment que et vaig veure
Vaig ser imbécil i m´ho vaig empassar

Tres setmanes no són prou per aprendre´n
Ets molt ràpida deixant d´estimar
Em pregunto si és que has fet algún màster
O si explotes un talent natural

Si m´haguéssis dit que anaves en broma
Jo no t´hauria obert del tot el meu cor
Si destrosses sempre tot el que toques, no t´aturis
Toca´m tot...que faràs amb mi el que vulguis

No pots dir-me que tot és tant fantàstic
Que vols que acabi abans que es pugui espatllar
Rostre pàlid i mirada de bruixa, m´hipnotitzes
I ara em talles el cap
Vols que em posi de genolls? Jo puc fer-ho
Si m´arrossego sóc més digne de tu
I si l´herba ja no creix on trepitges…

Uuuh, regaré tot el que matis
t´ho dic a tu
Uuuh, impossible que t´escapis

Es injust tractar-me així, ara qué serà de mi
Sóc una ànima perduda a la deriva
Jo per tu sóc com un joc, i sé que estic jugant amb foc
Ha perdut tot el sentit aquesta trista vida

Uuuh, atrapat sense sortida

Tan cruel como una nit de tortura
Tan intens como el soroll d´un canó
Tan gelat com una bala que et travessa l´espinada
I et forada l´amor
Ja et vaig dir que amb mi no es poden fer bromes
Sóc un home en greu perill d´extinció
I ara digues que no em vols veure més…va !!

uhh si t´allunyes tant em mates
t´ho dic a tu
ja veuras com no t´escapes

Es injust tractar-me així, ara qué serà de mi
Sóc una ànima perduda a la deriva
Jo per tu sóc com un joc, i sé que estic jugant amb foc
Ha perdut tot el sentit aquesta trista vida
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Manuel, Victor

Solo pienso en ti

Ella fue a nacer en una fría sala de hospital.
Cuando vio la luz su frente se quebró como el cristal.
Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió.
Hace un mes cumplió los veintiséis.

Sólo pienso en tí. Hei. Sólo pienso en tí.
Juntos de las manos se les ve por el jardín.
No puede haber nadie en este mundo tan feliz.
Hei. Sólo pienso en tí.

Él nació de pie. Le fueron a parir entre algodón.
Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor.
Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó.
Pronto cumplirá los treinta y tres.

Sólo pienso en tí...

en el comedor se sientas separados a comer.
Si se miran bien les corren mil hormigas por los pies.
Ella le regala alguna flor.
Y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón.

Sólo pienso en tí...

Castellà

Marc Parrot

ALS NÚVOLS

Als núvols, jo hi faig el salt mortal, la tombarella i el pardal.
Als núvols, tot és blanc i jo hi faig d’angelet i d’esquimal.
Als núvols, sóc un infiltrat que ha entrat en el regne dels cels sense haver estat jutjat.
Als núvols, com un arbre arrencat, no hi faig cap fruit ni tinc arrels, però tampoc no hi faig
cap mal.

Als núvols amb el temps i una canya puc esperar que es moguin les muntanyes,
somiant truites i mirant les musaranyes mentre a baix cau pedregada.

Als núvols, no se m’hi ha perdut res, però com que res no he de trobar tampoc no em cal
buscar.
Als núvols, sense res per pensar, al meu cervell espès no queda res per cavil·lar.
Els núvols no són pols ni són fum, són camps de cotó fluix on el record va a oblidar
que als núvols no m’he de guanyar el pa, en qualsevol moment pot començar a ploure
manà.

Però el vent ha anat bufant
i els núvols escampant,
m’ho ha dit el Sol cantant,
dels núvols no es baixa, dels núvols es cau.

Català

Be negre

soc alienigena extraterrestre,
soc un be negre que no te ramat.
soc habità de l´univers campestre,
dos pataners son els meus guies interestelars.

seguint esteles de cargol treu banya
he anat perdent-la per camins de gent
però sempre tornant a la muntanya
buscant un símbol biking inexistent

i vaig llençant missatges
per si algú els sent i els vol
i vaig seguint el rastres
que em porten a altres móns

lluny del sud i lluny del nord
lluny de l´or i de delual
lluny dels marges racionals
d´un camí que vaig fent sol

vaig divissant sobre l´estratosfera
meteorits que em creuaran el cor
recollint nans per sembrar tempestes
i omplint-me l´esperit de trols

i vaig llençant missatges
per si algú els sent i els vol
i vaig seguint el rastres
que em porten a altres móns

lluny del sud i lluny del nord
lluny de l´or i de delual
lluny dels marges racionals
d´un camí que vaig fent sol

i vaig llençant missatges
per si algú els sent i els vol
i vaig seguint el rastres
que em porten a altres móns

lluny del sud i lluny del nord
lluny de l´or i de delual
lluny dels marges racionals
d´un camí que vaig fent sol

lluny del sud i lluny del nord
lluny de l´or i de delual
lluny dels marges racionals
d´un camí que vaig fent sol
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Cumpleaños

La gente me felicita cuando paso por la calle.
Sí, amigos míos, ¡hoy es mi cumpleaños!

Niños con pantalones cortos me tiran de las orejas;
señoras con labios pintados me besan en la boca.
Tengo una bolsa con cuarenta piruletas.
Podeis dar una vuelta en mi nueva bicicleta.

He cazado gorriones para haceros un manjar:
esta noche quedais todos invitados a cenar.
Tengo puros de una boda y tres botellas de licor;
he encontrado unos turrones en el fondo del cajón.

Es un muchacho excelente... ¡Y siempre lo seré!
Pero el que olvide mi regalo va a quedarse castigado sin pastel.

Tengo un baile preparado con orquesta de salón.
Hay un mono trompetista, yo le hare la percusión.
He colgado serpentinas de la lampara al sofá,
he sacado los adornos que compre por navidad.
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FAIG LLENYA

Jo no volia ser com sóc,
jo no volia perdre-ho tot,
jo no volia destrossar el teu cor.
Jo no volia fer-me gran,
jo no volia créixer tant,
jo no volia fer-me l’important.
Només volia demostrar els meus sentiments,
només volia no haver d’ensenyar les dents.
Jo no tenia bons records,
jo no tenia bona sort,
jo no tenia el mapa del tresor.
Jo no tenia els elements per netejar els meus pensaments,
jo no tenia bons pressentiments.
Però ara tinc entre les mans una destral,
una serra i una pedra d’esmolar
i ara faig llenya, faig llenya,
vaig fent llenya al meu voltant
per no haver d’entendre res, per no haver de preguntar,
faig llenya.
Jo no esperava cops de puny,
jo no esperava traus i punts,
jo no esperava tanta sorra als ulls.
Jo no volia veure-hi tant,
jo no volia ser un estrany,
jo no volia viure de l’engany.
Només volia demostrar els meus sentiments,
només volia no haver d’ensenyar les dents.
Sense mostrar gota de penediment
vaig xerricant de soca-rel els pensaments intel·ligents.

Català

Mentider

No em queda bé dir la veritat,
però no menteixo per vanitat.
Senzillament no em queda bé;
sóc mentider.

Tant la veritat com la raó
no aporten cap inspiració;
són purament informació.
Quina desil·lusió!

Aixecant la camisa em trobareu
cada cop que escolteu la meva veu.
No em fa cap bé dir la veritat
i això us ho puc assegurar.
Sincerament, no em fa cap bé,
no us mentiré.

Aixecant la camisa em trobareu
cada cop que escolteu la meva veu.
Si voleu saber tota la veritat
més us val ficar el cap dins un forat.

Els meus romanços somiareu,
i abans que a un coix m´agafareu.
No m´escolteu, si no voleu,
quan vingui el llop ja no em creureu.

Català

Mentider

No em queda bé dir la veritat,
però no menteixo per vanitat,
senzillament, no em queda bé, sóc mentider.
Tant la veritat com la raó
no aporten cap inspiració,
són purament informació,
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quina desil·lusió!
Aixecant la camisa em trobareu
cada cop que escolteu la meva veu,
no em fa cap bé dir la veritat
i això us ho puc assegurar,
sincerament, no em fa cap bé, no us mentiré.
Aixecant la camisa em trobareu
cada cop que escolteu la meva veu,
si voleu saber tota la veritat
més us val ficar el cap dins un forat.
Els meus romanços somiareu
i abans que a un coix m’agafareu,
no m’escolteu si no voleu
quan vingui el llop ja no em creureu.

MENTIDER

No em queda bé dir la veritat,
però no menteixo per vanitat,
senzillament, no em queda bé, sóc mentider.
Tant la veritat com la raó
no aporten cap inspiració,
són purament informació,
quina desil·lusió!
Aixecant la camisa em trobareu
cada cop que escolteu la meva veu,
no em fa cap bé dir la veritat
i això us ho puc assegurar,
sincerament, no em fa cap bé, no us mentiré.
Aixecant la camisa em trobareu
cada cop que escolteu la meva veu,
si voleu saber tota la veritat
més us val ficar el cap dins un forat.
Els meus romanços somiareu
i abans que a un coix m’agafareu,
no m’escolteu si no voleu
quan vingui el llop ja no em creureu.

Català

NO M´ESTIRIS DEL FIL

No m’estiris del fil que em fas mal,
no em recordis que estic descosit,
que no veus que el meu cor estripat no ha trobat el seu lloc al meu pit?
No és que vulgui amagar cap secret,
però que em vegis desfet tampoc no vull,
no m’estiris del fil que ja és tard,
ja he provat a ser com sóc i no m’ha funcionat.

Mira’m, sóc tot el que tu t’imagines
i si en vols saber més somia’m,
que serè com m’has somiat.
Toca’m entre la pell i la roba,
com esborrant de la sorra
les petjades que ha deixat
tant d’amor espatllat.
No m’estiris del fil que em fas mal,
no em recordis que estic descosit,
que no veus que estirant i estirant només fas aquest nus més tupit?
No és que vulgui oblidar els meus records,
no és que vulgui canviar el meu destí,
no m’estiris del fil que ja és tard,
ja he trobat el valor, no em fa por ser covard.

Català
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NO POT SER

Sé que no aprendré el que no he après, ni refaré tot el que ja he desfet.
Sé que no puc ser tal com tu vols per molt que em collis els cargols.

Sé que no és senzill d’entendre,
sé que tinc un món a perdre.

Però tot i que no et vull fer patir,
sé que no responc a allò que esperes de mi.
M’he esforçat per intentar canviar,
però el meu esperit no es vol deixar domar.

Potser que a la fi no trobi res perquè el que busco no existeix,
però també sé que quedar-me aquí no servirà per fer-te més feliç.

Català

PERDO EL NORD

Cada cop que et mous jo perdo el nord,
cada cop que vols em tornes boig.
Quan estic a punt de veure-hi clar,
creues pel meu cap i em fas dubtar.

Amb una paraula ho canvies tot,
amb una mirada em cales foc.
Amb un gest em pots fer perdre el cap
i fer-me sentir desorientat.

Per fi no tinc res més a dir,
tens a les mans el meu destí.
Jo vaig volant sobre el teu cap
com un estel lligat.

Tens sota el teu dit tots els botons,
tens dins del teu llit un món millor.
Jo voldria fer-te el meu tresor
i amb una cançó trencar-te el cor.

Català

PORTEU-ME CARBÓ

Estimats Reis d’Orient m’he portat malament,
un any més he tornat a fallar,
no he pogut evitar ser sincer,
he tret zero en actitud i he suspès per vocació,
m’he deixat guiar pel cor.

Sé que tinc un forat a la mà
i amagat a la màniga un as,
sempre fent volar coloms,
d’un tret mato vint pardals,
sempre vaig buscant raons.

Porteu-me carbó, porteu-me carbó,
porteu-me carbó que no he estat bo.

No he deixat d’arribar sempre tard,
no he après a esperar i ser pacient,
però tinc gran facilitat a ficar els dits a l’endoll
i la pota fins al coll.
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SENSE FER SOROLL

La neu canvia el paisatge
i el temps, el color del paper.
El fred despulla els arbres
i el meu cor també.

Una llàgrima oblidada
fa camins per l’ànima entelada.
Per l’aire vola el pensament
sense que faci vent.

T’estimo sense fer soroll
i així puc escoltar el teu cor.
M’acosto a tu sense parlar
ni quasi respirar.

Si em parles fluix molt a la vora
la teva veu fa pessigolles.
Si calles tot un univers
desvetlla el seu secret.

He imaginat com sonaria
una cançó, que cada dia
en el silenci escoltarem
i en silenci aprendrem.

Català

Superheroi

Veig els perills, enemics i amenaces,
lladres de cors i botxins d’esperances,
cantants que volen matar-te de pena
i entabanadors oferint confidències.

I jo somio amb ser el teu protector,
del teu somriure el més gran defensor,
el que el teu cor incendiarà
i el teu desig farà esclatar.

El super heroi defensor de la veritat,
super heroi que sap estimar sense fer mal,
el campió dels campions a afrontar les situacions, el super heroi.

Amb els meus trucs sorprendré l’adversari
i dels meus ulls no hi haurà qui s’amagui.
Faré un escut contra atacs i venjances
i amagatalls on poder refugiar-me,
i volaré en pijama i capa,
i em faré insígnies amb paper de plata,
una espasa amb un bastó i una careta de cartró.

Català

UNA CANÇÓ

Una cançó perquè soni a la ràdio
ha de tenir una mica de tot i si pot ser no ha de dir res.
Combinant un cop més quatre tòpics gastats,
el llatí apassionat, simpàtic aflamencat, romàntic enamorat i ensucrat,
una cançó ha d’enganxar com s’enganxa un xiclet
o una caca de gos que has trepitjat pel carrer sense voler.
Ha de ser una cançó intranscendent com la que ara estic fent,
però amb la innoble intenció d’agradar tota la gent, com si ningú no fos diferent.

Català
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A caballo

Silencio, me estoy tirando al monte, silencio,
hay pasos que me vienen siguiendo...
pero eso es que me ha dao’ siempre igual,
jaleo, ¿tú te vendrás conmigo?, jaleo,
si hasta al cerrar los ojos te veo,
si nunca nos vienen a buscar,

Y los olivos me cuentan que me canso de soñar contigo
que estoy acorralado y no me quedan tiros,
que va siendo hora de despertar.
Y en los nogales acuesto al beso que te empaña los cristales,
el que ha escrito con mierda entre los matorrales
que va a morir en un barrizal,

Y tallo corazones a navaja en el torso desnudo de un naranjo,
que quiero ver bajar de tu mirada, con las armas cargadas,
bandoleros a caballo,
y con sus crines hacerte una cama para que siempre duermas a mi lado,
y darnos al vaivén de la mañana,
que nos dará mas vueltas que una piedra en un barranco,
que una piedra en un barranco.

Te huelo, te crees que estoy roncando y te huelo,
y vuelo entre la cama y el suelo,
Y vuelvo pa’ quitar el serrín
a tiempo, a tiempo de decirte...nos vemos
Y yo seré la sombra de un sueño,
la luz será la luz de un candil,

y de un almendro te haré una flauta para que la sople el viento
y una cachava para apalear al tiempo que siempre se nos quiso escapar,
y de una encina te haré carbón si se te cae la noche encima
y que su mando sea un paño de cocina para desempañarte el cristal,

Y tallo corazones a navaja en el torso desnudo de un naranjo,
que quiero ver bajar de tu mirada, con las armas cargadas,
bandoleros a caballo,
y con sus crines hacerte una cama para que siempre duermas a mi lado,
y darnos al vaivén de la mañana,
que nos dará mas vueltas que una piedra en un barranco,
que una piedra en un barranco.

Y agárrate a la grupa si empieza a oler mal,
que vamos galopando hacia ningún lugar,
y ahuecando, que vienen a miles
los Guardias Civiles y la Nacional,
y con menos papeles que una liebre andar,
por trochas y caminos volver a empezar,
donde no haya un ojo que vigile.

Y tallo corazones a navaja en el torso desnudo de un naranjo,
que quiero ver bajar de tu mirada, con las armas cargadas,
bandoleros a caballo,
y con sus crines hacerte una cama para que siempre duermas a mi lado,
y darnos al vaivén de la mañana,
que nos dará mas vueltas que una piedra en un barranco,
que una piedra en un barranco
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A CABALLO

Silencio, me estoy tirando al monte, silencio,
hay pasos que me vienen siguiendo
pero eso es que me ha dao siempre igual,
jaleo, ¿tú te vendrás conmigo?, jaleo,
si hasta al cerrar los ojos te veo,
si nunca nos vienen a buscar,
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y los olivos me cuentan que me canso de soñar contigo,
que estoy acorralado y no me quedan tiros
que va siendo hora de despertar,
y en los nogales acuesto al beso que te empaña los cristales,
el que ha escrito con mierda entre los matorrales
que va a morir en un barrizal,

y tallo corazones a navaja en el torso desnudo de un naranjo,
que quiero ver bajar de tu mirada, con las armas cargadas,
bandoleros a caballo,
y con sus crines hacerte una cama para que siempre duermas a mi lado,
y darnos al vaivén de la mañana,
que nos dará más vueltas que una piedra en un barranco,
que una piedra en un barranco,

te huelo, te crees que estoy roncando y te huelo,
y vuelo entre la cama y el suelo,
y vuelvo pa quitar el serrín
a tiempo, a tiempo de decirte... nos vemos,
y yo seré la sombra de un sueño,
la luz será la luz de un candil

y de un almendro te haré una flauta para que la sople el viento
y una cachaba para apalear al tiempo que siempre se nos quiso escapar,
y de una encina te haré carbón si se te cae la noche encima
y que su manto sea un paño de cocina para desempañarte el cristal,

y tallo corazones a navaja en el torso desnudo de un naranjo,
que quiero ver bajar de tu mirada, con las armas cargadas,
bandoleros a caballo,
y con sus crines hacerte una cama para que siempre duermas a mi lado,
y darnos al vaivén de la mañana,
que nos dará más vueltas que una piedra en un barranco,
que una piedra en un barranco,

y agárrate a la grupa si empieza a oler mal,
que vamos galopando hacia ningún lugar,
y ahuecando, que vienen a miles
los Guardia Civiles y la Nacional,
y con menos papeles que una liebre andar,
por trochas y caminos volver a empezar
donde no haya un ojo que vigile,

y tallo corazones a navaja en el torso desnudo de un naranjo,
que quiero ver bajar de tu mirada, con las armas cargadas,
bandoleros a caballo,
y con sus crines hacerte una cama para que siempre duermas a mi lado,
y darnos al vaivén de la mañana,
que nos dará más vueltas que una piedra en un barranco,
que una piedra en un barranco.

A la mierda primavera

Estaba encerrao para no ver a nadie
abrí una rendija para oir el aire
y oí: -ven pa cá, cauen diós-
yo creí que eras tu.
Aullaron los vientos con su escandalera
-no veas compadre la que hay aquí afuera-,
-no quiero saberlo, llevároslo todo
dejadme en siencio.
Dejadme que os cuente
mi cuento de herida y caricias
mi historia de nadie mi nana del hambre
todas mis mentiras.
Tal vez me embelese
y te bese cortándome a tiras
si buscas deslumbre y encuentras alambre
será que descuidas.
Más que agua es aguarrás
lo que sudo al despertar
si te veo pasar sola
se hacen charcos se hacen olas
y yo un barrio de chabolas que te quiere bien
pa que te acuestes en él
pa que te pierdas con él.
Dejadme que invente
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que un tren es la libertad mía
que va donde quiero sin más tracteteos
sin mas tonterías.
Tal vez no rebiente
de ganas de andar por la vía
con penas a miles
borrando raíles, borrando los días.
Más que agua es aguarrás
lo que sudo al despertar
si te veo pasar sola
se hace charcos se hacen olas
y yo un barrio de chabolas que te quiere bien
pa que te que acuestes en él
pa que te pierdas con él.
No se nada de correr
no se nada de ascender
de esta mierda de arcoiris
del cigarro de después, no se
si la vida pasa en cueros castigao a la pared
No se nada de aguantar
No se nada de achuchar
de ponerme de rodillas de llorar para mamar
no se,
en cuanto acaben los tiros garabatos al papel.
Que si me quedo, con los dientes relucientes,
y embarrao el corazón
tu tic tac y el mío son el mismo són
y eso si que no.
Dejadme que os cuente
mi cuento de herida y caricias
mi historia de nadie
mi nana del hambre, todas mis mentiras.
Que esta es la pataleta
que nos da mientras suspiras
lo que queda del atraco
que le dimos a la vida
de las mantas que liamos
todavía queda alguna
esto queda de los alos
que robamos a la luna.
Voy entrándole al día,y al salir
le dejo la alfombra de mierda perdía
que no se le olvide el planeta en que vive
y otra vez a la acera,
y así me de la mañana y la tarde y la noche entera
y a la mierda primavera.

Al culo de una lombriz

Las baldosas que hay en nuestro descansillo
saben lo que follamos,
empezamos enroscando algún tornillo
y se nos fue de las manos,
y a patadas con las piezas nadie pudo
deshacer este puzzle cabezón,
como un rabo de cereza
que las va aguantando de dos en dos,

al culo de una lombriz nos metimos a dormir
mientras afuera todo se derrumbaba y allí
nos fuimos tachando un abril y otro abril,
al culo de una lombriz nos metimos a dormir,
cuando salimos ya no quedaba nada y aquí
seguimos tachando un abril y otro abril,

el huequillo del rellano huele a nicho
y sabe decir “te quiero”,
y aunque solo quedan bichos
aún recuerda que se nos vio el plumero
asomar por encima de las antenas
y quemarse con las penas del sol,
y aguantar el duermevela
cuando hiela dentro del corazón,
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al culo de una lombriz nos metimos a dormir
mientras afuera todo se derrumbaba y allí
nos fuimos tachando un abril y otro abril,
al culo de una lombriz nos metimos a dormir,
cuando salimos ya no quedaba nada y aquí
seguimos tachando un abril y otro abril,

las paredes del portal, mudas y ciegas
donde ya nadie pinta,
ni nosotros, que ya no pintamos nada
ni corremos la tinta,
no hay quien clave con la punta de una llave
recordando un nombre para olvidar,
ni se besan como saben
los que saben que no saben besar,

al culo de una lombriz nos metimos a dormir
mientras afuera todo se derrumbaba y allí
nos fuimos tachando un abril y otro abril,
al culo de una lombriz nos metimos a dormir,
cuando salimos ya no quedaba nada y aquí
seguimos tachando un abril y otro abril.

Alfileres

Alfileres, tengo panza arriba en la mirada
para coger la sisa a las fachadas
que duelen como duele el granizo en la espalda.
Mil quehaceres, que no servirán de nada
si me enturbio con el alba
cuando las caricias mandan.
Y no hay en la tierra, un dolor que se hacicale
reflejá en los ventanales de mi casa,
de mi casa
puedo comer mierda, y acostarme en los portales
si a la noche tengo a alguien que me abraza,
que me abraza.
Si la hieren, y yo meto el hocico,
dirá que no lo necesita, con la sonrisa más bonita
Y no hay en la tierra, un dolor que se hacicale
reflejá en los ventanales de mi casa,
de mi casa
puedo comer mierda, y acostarme en los portales
si a la noche tengo a alguien que me abraza,
que me abraza.
Solo quiero que me quieran
como tú, como tó el mundo
deshaciendo primaveras, enhebrando los segundos.
Y no hay en la tierra...
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AmoR tEmPorErO

Me envalentono y te digo
que tienes los ojitos como
fruto del olivo
que no, primo que yo, me voy con el sol
y por mis muertos
que tu no amaneces conmigo
Quiero que se quede
se sube al tejao
con un ojo abierto y el otro entornao
pa ver si caemos mis penas y yo
en algún descampao

y me encaramo como puedo
jiñao con las manos sudando
en cuanto le dije "te quiero"
ya estaba roncando soñando de nuevo

me encorajino y decido
"sé que tu serás mi niña
que te casarás conmigo"
pesao, que eres un pesao
otra vez te lo digo
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me voy cuando quiera y cuando quiera
te olvido
"te escrito un poema
de esos agarraos,
quiero amaneceres contigo a mi lao"
ella me cierra la puerta
venga ya hombre,
a cualquier cosa le llaman poeta

si es cierto mejor me despido
la aurora me pilla llorando
me acuna y dice que se ha ido
para que no sufra que duerma tranquilo

no quier tu amor temporero
tu flujo de hiel, tus ganas de perder
aunque sé que si te vas me quedo en ná
no pienso caer, no me voy a joder hoy no
porque sé que me acechan
el día y el sol pa follarme
a cara de perro y decirme
¿lo que vas a hacer
con tu mierda de poemas
sin su olor sin su piel?

ordeñaré, las ubres de la luna
y en cuanto amanezca yo,
desifico a pala y pico el sol.

Barniz

será por ti que no hay más velo que tu pelo
y que la luna se avestido de arlequin pa´ ti y pa´ mi
será por ti que las fatigas son mis primas
i que se me caga encima el corazón al sonreir
será por ti que no me da la puta gana+ç
de asomarme a la ventana ni para verlas venir
será por ti que mi envite a la vida es rascar mi barriga.
me repica el corazón por bulerias si me mira,
si me engrasa la garganta con saliva
mis duquelas y mis males palmean por soleares
si me dice que me quiere to los dias
me apego a ti como el barniz y se te pudre la madera
en mil quinientas primaveras sin dormir.
sera por ti que caben to mis malos ratos
en la caja de zapatos donde guardo el porvenir
sera por ti que me tropiezo en el pasillo
con el canto de los grillos quando no me quiero ir
sera por ti que llega el nueve de febrero
y otra vez soy carcelero de unos besos sin carmín
será por ti que lo mio en las nubes solo es un desliz
me repica el corazón por buleria si me mira
si me engrasa la garganta con saliva
mis duquelas y mis males palmean por soleares si me dices que me quieres to los dias
me apego a ti como el barniz y se te pudre la madera en mil quinientas primaveras sín
dormir
será cabrón, murmura el sol, con la boquita pequeña,
serás desgraciao, murmura la vida, que pronto me olvidas con lo que te he dao
seré lo que no quise ser, seré tu cielo, tu antojo, tu niño, tu mal,
serás hijoputa guiñandome el ojo me dice la luna al pasar
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Barniz

Será por ti que no hay más velo que tu peloy que la luna se ha vestido de arlequín pa ti y
pa mi,será por ti que las fatigas son mis primasy es que se me caga encima el corazón al
sonreir,será por ti que no me da la puta gana deasomarme a la ventana ni para verlas
venir,será por ti que mi envite a la vida es rascar mi barriga,

me repica el corazón por bulerías si me mira,si me engrasa la garganta
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con saliva,mis duquelas y mis males palmean por solearessi me dice que me quiere to los
días,

me apego a ti como el barniz, y se te pudre la maderaen mil quinientas primaveras sin
dormir,

será por ti que caben tos mis malos ratosen la caja de zapatos donde guardo el
porvenir,será por ti que me tropiezo en el pasillo con el canto de los grillos cuando no me
quiero ir,será por ti que llega el nueve de febrero y otra vez soy carcelero de unos besos
sin carmín,será por ti que lo mío en las nubes solo es un desliz,

me repica el corazón por bulerías si me mira,si me engrasa la garganta con saliva,mis
duquelas y mis males palmean por solearessi me dice que me quiere to los días,

me apego a ti como el barniz, y se te pudre la maderaen mil quinientas primaveras sin
dormir, como el barniz,

serás cabrón, murmura el sol con la boquita pequeña,serás desgraciao, murmura la vida,
que pronto me olvidascon lo que te he dao,seré lo que no quise ser, seré tu cielo, tu
antojo, tu niño, tu mar,serás hijo puta, guiñandome un ojo me dice la luna al pasar.

Ciudad de los gitanos

los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Ciudad de dolor y almizcle
con las torres de canela.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Apaga tus verdes luces
que viene la benemérita.

La ciudad, libre de miedo,
multiplicaba sus puertas.
Cuarenta guardias civiles
entran a saco por ellas.
Los relojes se pararon
y el coñac de las botellas
se disfrazó de noviembre
para no infundir sospechas.

Por las calles de penumbra,
huyen las gitanas viejas
con los caballos dormidos
y las orzas de monedas.
Por las calles empinadas
suben las capas siniestras,
dejando detrás, fugaces,
remolinos de tijeras.

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Dejadla lejos del mar
sin peines para sus crenchas.
¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.

Rosa la de los Camborios,
gime sentada en su puerta
con sus dos pechos cortados
puestos en una bandeja.
Pero la Guardia Civil
avanza sembrando hogueras,
donde joven y desnuda
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la imaginación se quema.

¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena.
¡Oh ciudad de los gitanos!
La Guardia Civil se aleja
por un túnel de silencio
mientras las llamas te cercan.

Como el viento de poniente

(intro) Cuando un tio está en la cárcel, y si no sale de la cárcel por lo menos sale la voz, la
voz no hay quien la pare, ni rejas, ni paredes...

De niño no me gustaban
los libros ni las sotanas
ni salir en procesión.
era tan desobediente
como el viento de poniente
revoltoso y juguetón.
en vez de mirar pal cielo
me puse a medir el suelo
que me tocaba de andar
y nunca seguí el rebaño
porque ni el pastor ni el amo
eran gente de fiar.
Como aquel que calla otorga
y aunque la ignorancia es sorda
pude levantar la voz
más fuerte que los ladridos
de los perros consentidos
i que la voz del pastor.
Empecé haciendo carreras
por atajos y veredas
muy estrechas para mi
y decían mis vecinos
que llevaba mal camino
apartado del redil.
Siempre fui esa oveja negra
que supo esquivar las piedras
que le tiraban a dar
y entre más pasan los años
más me aparto del rebaño
porque no sé a donde va.
Como aquel que call otorga...
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Como Quiere Tu Abuelita

Voy a besarte como quiere tu abuelita,
las manos quietas tiernamente en la mejilla,
y en mi chabolita romperme la voz ,
aullando una historia de amor,
buscando tu estrella no encontré ninguna,
folle con la luna en tu honor.
Voy a besarte como quiere tu abuelita,
las manos quietas tiernamente en la mejilla,
y en mi chabolita romperme la voz ,
aullando una historia de amor,
buscando tu estrella no encontré ninguna,
y folle con la luna en tu honor.
voy a embriagarme con tu piel y con tu cara,
ni marranás ni revolcones a la brava,
ni besos con lengua ni noches de alcohol,
ni abrirse de piernas en cada rincón,
partirse en canal,
poner corazón para dos.
quieres llevarme de la mano hasta tu casa,
vas a arrancarme antes de que despunte el alba,
hincar mis rodillas, coger una flor,
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jurar por mis muertos que no he sido yo,
el que hace que la luna llore cuando entra en tu cuarto
y aparece el sol,
si logro destapar el tarro de su esencia,
me han dicho que huele a jazmín,
voy a partirme el cuello diciendo que sí,
antes que se dé cuenta que el mío no es ná,
que huele a miseria y a barra de bar,
tu tranquila, yo vigilo, quién me mandaría meterme en
tu nido, y en un descuido me tira y dice que he caido,
y yo que me empeño en perder batalla tras batalla
y otros que creyeron tenerla ganada
les pego de lleno el fuego de metralla
dejando en su piel corazones en llamas,
otros se condenan a dedicar versos a
aquellas que les dieron fuego por dentro
yo esperaré cuando legue el momento
no echarte de menos,
es tan sencillo hacerme feliz,
que me de el aire en la cara,
que suene la guitarra del Kolibrí,
bailar de madrugada si me da la puta gana,
que suene la puerta y pregunten por mi,
tus manos abiertas, despegar los labios,
verte sonreir, ...a ti.
Voy a besarte como quiere tu abuelita,
las manos quietas tiernamente en la mejilla,
y en mi chabolita romperme la voz ,
aullando una historia de amor,
buscando tu estrella no encontré ninguna,
y folle con la luna en tu honor.
voy a embriagarme con tu piel y con tu cara,
ni marranás ni revolcones a la brava,
ni besos con lengua ni noches de alcohol,
ni abrirse de piernas en cada rincón,
partirse en canal,
poner corazón para dos.
quieres llevarme de la mano hasta tu casa,
vas a arrancarme antes de que despunte el alba,
hincar mis rodillas, coger una flor,
jurar por mis muertos que no he sido yo,
el que hace que la luna llore cuando entra en tu cuarto
y aparece el sol,
si logro destapar el tarro de su esencia,
me han dicho que huele a jazmín,
voy a partirme el cuello diciendo que sí,
antes que se dé cuenta que el mío no es ná,
que huele a miseria y a barra de bar,
tu tranquila, yo vigilo, quién me mandaría meterme en
tu nido, y en un descuido me tira y dice que he caido,
y yo que me empeño en perder batalla tras batalla
y otros que creyeron tenerla ganada
les pego de lleno el fuego de metralla
dejando en su piel corazones en llamas,
otros se condenan a dedicar versos a
aquellas que les dieron fuego por dentro
yo esperaré cuando legue el momento
no echarte de menos,
es tan sencillo hacerme feliz,
que me de el aire en la cara,
que suene la guitarra del Kolibrí,
bailar de madrugada si me da la puta gana,
que suene la puerta y pregunten por mi,
tus manos abiertas, despegar los labios,
verte sonreir, ...a ti.
Voy a embriagarme con tu piel y con tu cara,
ni marranás ni revolcones a la brava,
ni besos con lengua ni noches de alcohol,
ni abrirse de piernas en cada rincón,
partirse en canal,
poner corazón para dos.
Quieres llevarme de la mano hasta tu casa,
vas a amararme antes de que despunte el alba,
hincar mis rodillas, coger una flor,
jurar por mis muertos que no he sido yo,
el que hace que la luna llore cuando entra en tu cuarto y aparece el sol,
si logro destapar el tarro de su esencia,
me han dicho que huele a jazmín,
voy a partirme el cuello diciendo que sí,
antes que se dé cuenta que el mío no es ná,
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que huele a miseria y a barra de bar,
tu tranquila, yo vigilo, quién me mandaría meterme en tu nido,
y en un descuido me tira y dice que he caido,
y yo que me empeño en perder batalla tras batalla
y otros que creyeron tenerla ganada
les pego de lleno el fuego de metralla
dejando en su piel corazones en llamas,
otros se condenan a dedicar versos a
aquellas que les dieron fuego por dentro
yo esperaré cuando llegue el momento
no echarte de menos,
es tan sencillo hacerme feliz,
que me de el aire en la cara,
que suene la guitarra del Kolibrí,
bailar de madrugada si me da la puta gana,
que suene la puerta y pregunten por mi,
tus manos abiertas, despegar los labios,
verte sonreir, ...a ti.

Con la camisa rota

Vengo a robarte la siesta con la manilla del desván,
con toses de carretero vengo vendiendo cal,
y es que traigo colmo en los cajones
de hollín de mis pulmones, de agujas de tejer,
chispas del cruzar de cables de ojitos miserables
que no quisieron ver,

vengo de trenzar esparto para la reja de un penal,
despeinando a la tristeza, que está recién pintá,
y es que guardo su lamento quedo
goteando entre los dedos en cantaros de cinc,
y en zurrones de miseria, bombillas de la feria,
perfume de alperchín,

y me voy con la camisa rota
porque me he hecho una bandera
con guirnaldas de guijarros,
plumas de palomas negras,
que el verso que le di al aire
muere de qualquier manera,
y en el cielo de tu boca
se lo comerá la niebla,

vengo a herrar a las orguas para después condecorar
a las abejas que no venden la miel de su panal,
y es que traigo nubes de rabieta que inunden las macetas
de ganas de encallar,
lagrimitas traicioneras, tiñendo a las bañeras...
...cuchilals de afitar,

y me voy con la camisa rota
porque me he hecho una bandera
con guirnaldas de guijarros,
plumas de palomas negras,
que el verso que le di al aire
muere de qualquier manera,
y en el cielo de tu boca
se lo comerá la niebla.
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Corazón de mimbre

quieto parao, no te arrimes, ya son demasiados abriles
para tu amanecer desbocao, mejor que me olvides,
yo me quedo aquí a tender mi pena al sol
en la cuerda de tender desolación,
luego empezaré a coser te quieros en un papel
y a barrer el querer con los pelos de un pincel..

y en cuanto acabó de zurcir las heridas de
las noches mal dormidas llegué yo

Castellà

y le llené de flores el jergón para los dos,
sin espinas, de colores, que se rieguen
cuando llore y cuando no, las sulfatamos
con nuestro sudor,
y me confesó, cuando quieras arrancamos que
en las líneas de la mano lo leyó,
que se acabó el que la quemara el sol,
pero se asustó, ¡como te retumba el pecho!,
tranqui, solo es mi maltrecho corazón,
que se encabrita cuando oye tu voz, el muy kabron

¿qué coño le pasara que ya no sale a volar ?
¿tal vez le mojó las plumas el relente de la luna?
le volvió loca el sonío de las gotas de rocío
cuando empieza a clarear y aún no se ha dormío

y me enamoró, aunque era un hada alada y
yo seguía siendo nada no importó,
eramos parte del mismo colchón
hasta que juró,"nos querremos mas que nadie
pa que no corra ni el aire entre tu y yo",
sentí que me iba faltando el calor,

¿qué coño le pasara que ya no sale a volar ?
¿tal vez le mojó las plumas el relente de la luna?
le volvió loca el sonío de las gotas de rocío
cuando empieza a clarear y aún no se ha dormío

le hizo un trato al colchón, con su espuma se forró
el corazón, que anoche era de piedra y al alba era
de mimbre que se dobla antes que partirse...

amaneció, la vi irse sonriendo, con lo puesto,
por la puerta del balcón, el pelo al viento
diciendome adiós, porque decidió que ya
estaba hasta las tetas de poetas de bragueta y revolcón,
de trovadores de contenedor.
¿qué coño le pasara que ya no sale a volar ?
¿tal vez le mojó las plumas el relente de la luna?
le volvió loca el sonío de las gotas de rocío
cuando empieza a clarear y aún no se ha dormío

le hizo un trato al colchón, con su espuma se forró
el corazón, que anoche era de piedra y al alba era
de mimbre que se dobla antes que partirse...

Corazón de mimbre

Quieto parao, no te arrimes, ya son demasiados abriles
para tu amanecer desbocao, mejor que me olvides,
yo me quedo aquí a tender mi pena al sol
en la cuerda de tender desolación,
luego empezaré a coser tequieros en un papel
y a barrer el querer con los pelos de un pincel..

y en cuanto acabó de zurcir las heridas de
las noches mal dormidas llegué yo
y le llené de flores el jergón para los dos,
sin espinas, de colores, que se rieguen
cuando llore y cuando no, las sulfatamos
con nuestro sudor,
y me confesó, cuando quieras arrancamos que
en las líneas de la mano lo leyó,
que se acabó el que la quemara el sol,
pero se asustó, ¡como te retumba el pecho!,
tranqui, solo es mi maltrecho corazón,
que se encabrita cuando oye tu voz,

¿qué coño le pasara que ya no sale a volar ?
¿tal vez le mojó las plumas el relente de la luna?
le volvió loca el sonío de las gotas de rocío
cuando empieza a clarear y aún no se ha dormío

y me enamoró, aunque era un hada alada y
yo seguía siendo nada no importó,
eramos parte del mismo colchón
hasta que juró,"nos querremos mas que nadie
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pa que no corra ni el aire entre tu y yo",
sentí que me iba faltando el calor,

le hizo un trato al colchón, con su espuma se forró
el corazón, que anoche era de piedra y al alba era
de mimbre que se dobla antes que partirse...

amaneció, la vi irse sonriendo, con lo puesto,
por la puerta del balcón, el pelo al viento
diciendome adiós, porque decidió que ya
estaba hasta las tetas de poetas de bragueta y revolcón,
de trovadores de contenedor.

Despellejo

rompo las aceras en cada traspies
que haces ya ves, me siento tan bien
cuando no me ves hacer mi funcion,
calcando mi piel en trozos de papel
contar las baldosas de mi habitacion
cruza mi semblante en alguna ocasion
ganas de abrazarme a la sinrazon
si todo lo que miro me dice que no
que es de tu vida,
me alegro de verte,
solo como nunca solo como siempre
DESPELLEJO UN CORAZON,
EN LAS ZARZAS DE MI VOZ,
Y ME MATA EL MISMO SOL QUE A TI TE ALUMBRA
Y DIBUJO CON MIS MANOS,
EN LA MAÑANA TEMPRANO
TUS OJITOS EN EL TECHO
y se rompen los cristales en mi pecho
y pienso en los dos al compas de la tos
tan mal no lo he hecho, me voy a cagar en dios,
tu lo sabes bien, que le voy a hacer
si no me hacen caso mis pies.
solo queda contentarse con los restos
comerse los huevos por todos aquellos
que beben a morro de ti, de tus besos
morirse un poquito, con tanto silencio
cerrar las cortinas, buscar otro aliento.
DESPELLEJO UN CORAZON,... x3
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DUERME CONMIGO

Todavía estoy mal cosido,
ay, házmelo despacito,
no te rías , que es verdad,
que no me lo ha hecho nadie,
que duermo solito,
que mi cama está hecha donde no hay ventanas,
donde las miradas tienen ganas,
donde hay lunas de tela y un sol navajero
de noches en vela,
donde llegó el olvido a soltar la melena,
donde nunca pienso si me quieres,
donde todo es mentira y quejíos de pena
desconchan paredes,

duerme conmigo, si eres piedra da igual,
yo seré pedregoso camino,
duerme conmigo, yo te canto, te arrullo,
te arropo, te abrigo, te mimo,

se que me cuentan los días
los abrazos sin hallarte,
y me recuesto en el suelo y
se me eriza el pelo en solo recordarte,
que mi almohada está llena de cuando no estabas,
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de canciones que nunca cantabas,
de todo, de nada, de besos de esos que nunca me dabas,
y de un tiempo a esta parte decido soñarte,
embrear mi camino con lodo
y cagandome en todo volar, y ya ves,
despierto como me acosté,

duerme conmigo, si eres piedra da igual,
yo seré pedregoso camino,
duerme conmigo, yo te canto, te arrullo,
te arropo, te abrigo, te mimo,

y me mira de reojo cuando cree que no la miro,
como no voy a mirar si arde como el rastrojo en cuanto me descuido,
que su mirada es un tiro de sal al que ose chorar en el bosque frutal
de su libertad, de mi soledad, de nuestro vendaval.

duerme conmigo, si eres piedra da igual,
yo seré pedregoso camino,
duerme conmigo, yo te canto, te arrullo,
te arropo, te abrigo, te mimo,
y si eres aire te irás.

El hijo de la Inés

Buscaré tu jaula a tientas
pa que otra vez me mientas
y digas que no hay carbón
que manche mi almohada,
que el alma me chilla,
que salen astillas de mi corazón.

Sube conmigo a la acera,
verás la tiritera que da de ver el color
que dan a la tierra los hijos de perra
que pintan de oscuro todo corazón
que se atreva a latir
y quieren derribar el tronco
de ruiseñores roncos
donde vivimos tú y yo,
que no tiene dueño, ni dioses, ni reyes,
que suenen los muelles de mi corazón.

“Ten cuidao con la luna” –dicen las estrellas-
más guapa que ninguna, me quedo con ella otra vez,
me mata, pero a gatas vuelvo a nacer,
bizquean las farolas de los sueños míos,
mis pensamientos llenan de escombros el río de miel,
de cada sitio que roza su piel.
Mi madriguera tiene cuatro mil ventanas,
para salir corriendo si me viene en gana correr...
y que amanezca si va a amanecer,
que el hijo de la Inés me ha roto las esquinas,
para que en mi azotea aniden golondrinas, ya ves,
no sabe ná de lo que hay que saber.

Y en su patio caen las pinzas de la ropa de algún Dios
para que le abra la puerta,
y en el mío, de cuclillas, se ha puesto a cagar el sol,
para que nunca me duerma.

Que dicen que la noche se ha quedado corta,
a ti te da lo mismo y a mi no me importa, y ayer...
¿qué voy a hacerle si ayer era ayer?,
que el hijo de la Inés no entiende de colores
y dice que entre amores nunca se ha caído de pie,
que se descuida y se vuelve a caer.

Y en su patio caen las pinzas de la ropa de algún Dios
para que le abra la puerta,
y en el mío, de cuclillas, se ha puesto a cagar el sol,
para que nunca me duerma.

Castellà
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El rastro

Voy a prenderme en la solapa
un caer que huele a flores
un plantén con desamores
y hacerme un verso que te cagas
para ver si alguien lo traga
y engalana mis balcones.
No me hagas ni puto caso
si paso a tu vera
vendiendo fracaso
como si fuera hiervabuena
aunque las gitanas guapas
no lo vendan más barato
en el rastro donde pulen la tristeza.
Hoy traigo un trino que da calma
que está ronco de aguardiente
que está harto de la gente
y traigo el peine de mi alma
que ya está hasta los cojones
de peinar tirabuzones.
No me hagas ni puto caso
si paso a tu vera
vendiendo fracaso
como si fuera hiervabuena
aunque las gitanas guapas
no lo vendan más barato
en el rastro donde pulen la tristeza.
Te regalo mi fogata a fuego lento
pa tus ojos de sarmiento
y que no amanezca hoy
por un beso, yo me arrastro como un sapo
como un príncipe en harapos
en fin, como lo que soy.
Y pa que no me eches en falta
llorando como un chiquillo
al ver marchar mi mercadillo
te dejo el sueño que más quiero
para anclarlo en tu sombrero
para hacerte unos zarcillos.
No me hagas ni puto caso
si paso caso a tu vera
vendiendo fracaso
como si fuera hiervabuena
aunque las gitanas guapas
no lo vendan más barato
en el rastro donde pulen la tristeza.
Te regalo mi fogata...
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En tu agujero

Me importa una mierda los labios que quieras bordar
pero con la que cae, ¿dónde vas?
des de que te han cerrao los tejados.
Me limo las uñas no tengo ganas de trepar
la verdad es que ni ganas de ná
tengo ya los nudillos cansados.
Le quitas cascotes cuando me empiezo a derrumbar
de apilarlos para sombrear
y anudarme desnudo en tus brazos,
que tejan las tejas la lluvia que a mi me da igual
más dificil para resbalar
más sencillo quedarme enredado.
Después de pasar, la noche en tu agujero
salgo del portal, y tó me importa un huevo
empiezo a escuchar, un avispero
y me vuelvo contigo y lo veo a colores
mi lapiz entiende de sucios amores
y unas sábanas chorreando le da por pintar
y de puertas pa fuera se hará todo añicos
pa cuando de enteras ya soy tu abanico
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que me hice con varas del aire pa no molestar.
No busques razones de piedra no vas a encontar
más que hiedra intentando abarcar
campos hiermos que tengo por dentro.
En el barro hay manchitas muy secas
que dan que pensar
adoquines que estan por pisar
pisotones haciendo senderos.
que ya tengo bastante
con lo que poder fumigar
calendarios que miran p´atrás
tengo los dedos amarillentos
No busques candela en la estela que haces al pasar
de estañarme en tu enjambre y libar
con el humo de mis pensamientos.
Despues de pasar, la noche en tu agujero...
Corté la garanta del gallo que quiso cantar
alboradas para celebrar
que la noche se estaba muriendo
que si no amanezco me crezco y me puedo tragar
cucharadas de la oscuridad
de tu ojos, y así me alimento.
Después de pasar, la noche en tu agujero..

la launa me sabe a poco

Decía Que Tenía El Corazón Alicatao Hasta El Techo,
Que A Ver Si No Podía Hacerle Yo Una Cenefa A Besos
Pa Llenar De Porvenir Los Bolsillos Del Mandil
Y Colgar Un Recuerdo De Cada Azulejo,

Y Es Que Ná Le Da Más Asco Que Aguantar Como Un Peñasco
A Que Pase El Invierno,
Que Le Diga Que Ya Nos Veremos,
Que Ha Vivido En Un Silbido
Orgullosa De Haber Sido Una Yegua Sin Freno,
Desgastada De Andar Por El Suelo,

Le Dije Que A La Noche Por Los Poros Me Salían Mares,
Soñando Que Me Hablaba Y Me Agarraba A Sus Cuerdas Vocales,
Que No Hay Quien Pueda Dormir Escuchando Mi Latir,
Que Parece Que Está Masticando Cristales,

Tengo Un Gato En Las Entrañas, Un Tembleque En Las Pestañas
Y Muy Poco Tiempo,
Si Me Dice Que Ya Nos Veremos,
Voy Rompiendo Las Persianas Pa Dejar Por Mi Ventana
El Camino Abierto,
Si Se Cansa De Andar Por El Suelo,

Pondremos El Mantel, Tu Quédate A Mi Lado,
A Comernos Al Amanecer Lo Que Quieran Las Manos,
Y De Postre Un Sol Maldito Que Termine De Volverme
Loco,
Que Ya Sabes Que La Luna A Mí Siempre Me Sabe A Poco.

Decía Que Tenía El Corazón Alicatao Hasta El Techo,
Que A Ver Si No Podía Hacerle Yo Una Cenefa A Besos
Pa Llenar De Porvenir Los Bolsillos Del Mandil
Y Colgar Un Recuerdo De Cada Azulejo,

Pondremos El Mantel, Tu Quédate A Mi Lado,
A Comernos Al Amanecer Lo Que Quieran Las Manos,
Y De Postre Un Sol Maldito Que Termine De Volverme
Loco,
Que Ya Sabes Que La Luna A Mí Siempre Me Sabe A Poco.
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La luna me sabe a poco

Decía que tenía el corazón
alicatao hasta el techo
que a ver si no podía hacerle yo
una senefa a besos
pa llenar de por venir
los bolsillos del mandil
y colgar un recuerdo de cada azulejo.
Y es q ná le da más asco
que aguanar como un peñasco
a que pase el inviero
que le diga que ya nos veremos
que ha vivido en un silvido
orgullosa de haber sido
una llegua sin freno,
desgastada de andar por el suelo.
Le dije que a la noche por los poros
me salían mares
soñando que me hablaba y me agarraba
a sus cuerdas vocales
que no hay quien pueda dormir
escuchando mi latir
ue parece que está masticando cristales
tengo un gato en las entrañas
un tembleque en las pestañas
y muy poko tiempo, si me dice que ya nos veremos.
voy rompiendo las persianas
pa dejar pormi ventana el camino abierto
si me dice que ya nos veremos.

Pondremos el mantel tu quédate a mi lado
a comernos al amaneer lo que quieran las manos
y de postre un sol maldito que termine de
volverme loco
que y sabes que la luna a mi siempre me sabe a poco.
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La rueca

Compadre, se cansó la mula de la noria
y el espejito de sentirse tan opaco,
el lapicero de comerse las historias,
el calabobos de las nubes de tabaco,
y al bufón se le tuerce la risa con cada amuleto,
se cansó de esperar a su sueño despierto,

¿mi sueño donde está?, durmiendo la tajá,
que se ha pinchado con la rueca en el baño de un bar,
que no es titiritero, ni perro cortijero,
ni la cijarra ni la hormiga le han dejado entrar,
lo mando pa lo oscuro y ya le pueden dar
bien por el culo a los fantasmas de la soledad,
me bastan cuarenta duros de felicidad,

la boca se cansó de lengua de madera,
los peces viejos de desenredar anzuelos,
cada petacho de tapar besos a ciegas,
los trasquilones de dormirse entre tu pelo,
y los charcos se aburren de dar puñaladas al cielo,
las mañanas de hablarnos con el papo lleno,

¿mi sueño donde está?, durmiendo la tajá,
que se ha pinchado con la rueca en el baño de un bar,
que no es titiritero, ni perro cortijero,
ni la cijarra ni la hormiga le han dejado entrar,
lo mando pa lo oscuro y ya le pueden dar
bien por el culo a los fantasmas de la soledad,
me bastan cuarenta duros de felicidad,

y si me canso de vender los perdigones
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te cuento las pecas, reparto manteca y colchones
a los mesías que vienen a ver
como me canso de embestir los corazones,
y cada plazuela me cambia la piel por cartones
que me cambian la cara a su vez,

¿mi sueño donde está?, durmiendo la tajá,
que se ha pinchado con la rueca en el baño de un bar,
que no es titiritero, ni perro cortijero,
ni la cijarra ni la hormiga le han dejado entrar,
lo mando pa lo oscuro y ya le pueden dar
bien por el culo a los fantasmas de la soledad,
me bastan cuarenta duros de felicidad.

La rueca

Compadre, se cansó la mula de la noria
y el espejito de sentirse tan opaco,
el lapicero de comerse las historias,
el calabobos de las nubes de tabaco,
y al bufón se le tuerce la risa con cada amuleto,
se cansó de esperar a su sueño despierto,

¿mi sueño donde está?, durmiendo la tajá,
que se ha pinchado con la rueca en el baño de un bar,
que no es titiritero, ni perro cortijero,
ni la cigarra ni la hormiga le han dejado entrar,
lo mando pa&#8217; lo oscuro y ya le pueden dar
bien por el culo a los fantasmas de la soledad,
me bastan cuarenta duros de felicidad.

La boca se cansó de lengua de madera,
los peces viejos de desenredar anczuelos,
cada petacho de tapar besos a ciegas,
los trasquilones de dormirse entre tu pelo,
y los charcos se aburren de dar puñaladas al cielo,
las mañanas de hablarnos con el papo lleno,

¿mi sueño donde está?, durmiendo la tajá,
que se ha pinchado con la rueca en el baño de un bar,
que no es titiritero, ni perro cortijero,
ni la cigarra ni la hormiga le han dejado entrar,
lo mando pa&#8217; lo oscuro y ya le pueden dar
bien por el culo a los fantasmas de la soledad,
me bastan cuarenta duros de felicidad.

Y si me canso de vender los perdigones
te cuento las pecas, reparto manteca y colchones
A los mesías que vienen a ver
como me canso de embestir los corazones,
Y cada plazuela me cambia la piel por cartones,
que me cambian la cara a su vez.

¿mi sueño donde está?, durmiendo la tajá,
que se ha pinchado con la rueca en el baño de un bar,
que no es titiritero, ni perro cortijero,
ni la cigarra ni la hormiga le han dejado entrar,
lo mando pa&#8217; lo oscuro y ya le pueden dar
bien por el culo a los fantasmas de la soledad,
me bastan cuarenta duros de felicidad.
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la rueca

Compadre, se cansó la mula de la noria
y el espejito de sentirse tan opaco,
el lapicero de comerse las historias
el calabobos de las nubes de tabaco
y al bufon se le tuerce la risa con casa amuleto
se canso de esperar a sueño despierto

mi sueño donde esta?
durmiendo la taja que se ha pinchado con la rueca
del baño de un bar
que no es ni tiritero ni perro cortijero
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ni la cigarra ni la hormiga le han dejado entrar
lo mando a palo oscuro y ya le pueden dar
bien por el culo los fantasmas de la soledad
me bastan cuarenta duros de felicidad

la boca se canso de lengua de madera
los peces viejos de desenredar anzuelos
cada petacho de tapar besos a ciegas
los trasquilones de dormirse entre tu pelo
i los charcos se aburren de dar puñaladas al cielo
las mañanas de hblarnos con el papo lleno

mi sueño donde esta durmiendo a la taja
que se ha pinchado con la rueca del baño de un bar
que no es ni tiritero ni perro cortijero
ni la cigarra ni la hormiga le han dejado entrar
lo mando a palo oscuro i ya le pueden dar
bien por el culo los fantasmas de la soledad
me bastan cuarenta duros de felicidad

i si me canso de vender perdigones
te cuento las pecas,reparto manteca i colchones
a los mesias que vienen a ver
como me canso de enbestir los corazones
i cada plazuela me canbia la piel por cartones
que me canbian la cara a su vez

LIJA Y TERCIOPELO

Despierta atenta, mira como remienda el sol,
como me cose al colchón,
y así no, fijo que no, no me hará falta mirar
ni alzar la voz, pa ver como se desboca,
como me quema en la boca, y en cuanto voy
pal rincón, venga quillo, vamonós,
ya sabes quién ha llegao y hay que andarse
con cuidao,
se enmarañan hasta las patas de araña en su pelo,
cuando besa tiembla el suelo,
y soñaba calentar lo de abajo del ombligo,
yo soñaba que quería soñar contigo,
eso somos tu y yo, el cielo y el suelo,
putadas y amor, pereza y desvelo,
lija y terciopelo,
empréndelo, que no, que no, que para mí
este vuelo se hace de un trozo de cartón,
y si falla se inventa, afuera la ropa,
ya salen las cuentas, y a besarte lo que pueda
en el tiempo que nos queda y corrernos despacito
y arrimarme a ver que pasa al balcón de la pacheca
que es el balcón de mi casa.
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Manuela canta saetas

Aún no se ha hecho ni de día
y Manuela ya baldea su patio con alegría
y tararea al barrer, una de Lole y Manuel
pero suena tan quebrá, suena a ruina y a coñá
suena a ganas de llorar.
Tiene en los ojos girasoles,
que no saben de frases de poetas, no señor
que van sin ton ni son cuando Manuela
Canta saetas, canta saetas.
que van sin ton ni son cuando Manuela
Canta saetas, canta saetas.
Aún echan chispa sus andares
a pesar de años perdidos
por recodos y olivares, taconea al caminar
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cuenta que no ha visto el mar
que lo ha oído e caracolas, que parecían cantar
fandangos de soledad.
Tiene en los ojos girasoles...

marea

Cuantas veces me habré preguntao,
¿qué es lo que se desata detrás de su cara?,
si tu supieras, si yo te dijera, si yo te contara...
la enlazaron y se ha desatao y ondea por la acera
el vuelo de su falda, es su bandera,
es donde guarda,
su nombre se llama marea,
y estaba tan solita que me fui pallí,
¿quieres hablar conmigo?,
¡pues claro que sí!,
su soledad es una vieja enjuta
rodeá de hijos de puta que se ríen de
ella pues todos quisieran ser como marea,
y cuentan que un verano voló
y se dejó el corazón debajo de la cama,
que le dijo que no volvería,
que no la esperara,
quién le iba a decir
que al final iba a unir su tripa
con la mía, con un poeta de cañerías,
poeta de mierda, de manos vacías,
que necesita a alguien cuando
va a caer,
que borra las fronteras con solo sus piés,
dame fuerte en la entrepierna,
no me dejes que me duerma,
que esta noche me las piro a
enseñarle los dientes al mundo contigo.

mereeeeeeeeeeaaaaaaaaaooooooaaaaaaaaaa
x5
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Marea

Cuantas veces me habré preguntao,
¿qué es lo que se desata detrás de su cara?,
si tu supieras, si yo te dijera, si yo te contara...
la enlazaron y se ha desatao y ondea por la acera
el vuelo de su falda, es su bandera,
es donde guarda,
su nombre se llama marea,
y estaba tan solita que me fui pallí,
¿quieres hablar conmigo?,
¡pues claro que sí!,
su soledad es una vieja enjuta
rodeá de hijos de puta que se ríen de
ella pues todos quisieran ser como marea,
y cuentan que un verano voló
y se dejó el corazón debajo de la cama,
que le dijo que no volvería,
que no la esperara,
quién le iba a decir
que al final iba a unir su tripa
con la mía, con un poeta de cañerías,
poeta de mierda, de manos vacías,
que necesita a alguien cuando
va a caer,
que borra las fronteras con solo sus piés,
dame fuerte en la entrepierna,
no me dejes que me duerma,
que esta noche me las piro a
enseñarle los dientes al mundo contigo.
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Me estoy quedando solo

Hay retazos de rencores
que se han escondido en caminos de ortigas
donde hicimos buenas migas.
Hubo adioses como yunques
y en tu risa sonaron panderetas
que secaron mis macetas.
Con las lagrimitas que tu no querías
me he puesto el cariño al baño maría
y ahora ya no hay quien me pare.
Y en las noches claras baila mi figura
subido a un tablón de cubos de basura
entre las luces de los bares.
Ha de ser la mala estrella
la que pegue coces si me ve de lejos
la que arranque mi pellejo
o tal vez la letanía
de campanas que toquen a muertos
cuando me mire al espejo.
Pero todavía tengo el poderío
de ponerle lindes a este mar bravío
y a esta luna que se mengua
de lavar heridas con solo un lamido
de matar quimeras sin hacer ni un ruido
de perderte por la lengua.
Me estoy quedando solo, no hay abrazos en mis brazos, te los vas llevando todos.
Me estoy quedando solo, mas yo sigo rebañando
de tu amor aún quedan trozos.
Se hicieron para mi, para mi
jergones de secano
que guardo en mi trajín
que guardan dudas como pianos
se hicieron para ti, para ti
las brumas que se esfuman
y ensurdes de violín
que son más grandes que mis dudas.
y con las lagrimitas que tu no querías
me he puesto el carinyo al baño maría
y ahora ya no hay quien me pare
y en las noches claras baila mi figura
subido a un tablón de cubos de basura
entre las luces de los bares.
Me estoy quedando solo,...
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mojama

no corrais tanto la estan peinando
y por favor no la molesten
que despues todas sus pestes pago yo
que no seas tan macarra que te bajes de la parra
y anda estate a lo que estamos que solo estamos los dos
mirada a duelo, menea el pelo y un tamblor deja chorreando
sabanas, cocha, somier, almay colchón.
no me dejes que te quiera
que yo por querer quisiera estar pa´ siempre a tu vera,
que lo tengo...
más negro que el tizón,
más duro que el copón,
más tieso que un tablón,
se me pone el corazón,
cada vez que dices no.
tu odio y el mio estan metiendo en un rincón
-¿que ha sucedido?
-ha sido cupido que está hecho un cabrón.
vamos, dime que se pierden en mi tus acays verdes, aunque casi mejor, no por que lo
tengo...
más negro que el tizón,
más duro que el copón,
más tieso que un tablón,
se me pone el corazón,
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cada vez que dices no.
y el sol decrece y fallece entre los visillos del cuarto,
porque tiene celitos de mi de como te quiero de como lo aparto

mojama

no corrais tanto la estan peinando
y por favor no la molesten
que despues todas sus pestes pago yo
que no seas tan macarra que te bajes de la parra
y anda estate a lo que estamos que solo estamos los dos
mirada a duelo, menea el pelo y un tamblor deja chorreando
sabanas, cocha, somier, almay colchón.
no me dejes que te quiera
que yo por querer quisiera estar pa´ siempre a tu vera,
que lo tengo...
más negro que el tizón,
más duro que el copón,
más tieso que un tablón,
se me pone el corazón,
cada vez que dices no.
tu odio y el mio estan metiendo en un rincón
-¿que ha sucedido?
-ha sido cupido que está hecho un cabrón.
vamos, dime que se pierden en mi tus acays verdes, aunque casi mejor, no por que lo
tengo...
más negro que el tizón,
más duro que el copón,
más tieso que un tablón,
se me pone el corazón,
cada vez que dices no.
y el sol decrece y fallece entre los visillos del cuarto,
porque tiene celitos, de mi de como te quiero,
de como lo aparto.
si el sueño es correr en este otoño deshojao
¿morir?, tal vez... mejor que vivir desolao.
y la vida sigue, yo escribo coplillas de amor
que le impiden al alma deciros que no,
mientras salga serrín del corazón
como la mojama primooooooooo!
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NO quiero ser un poeta

Se peinará un poquito y se pondrá tan guapa
y saldrá musitando sus cosas al alba
y a mí me hará falta algo más que agua del grifo
pa quitarme las legañas,
a mí, hecho de nada,
nada mezclada con el humo de los bares,
de nada vale si no cuenta tus lunares,
ay del que intenta conquistar la luna entera
con algún verso de mierda, separarla de mi vera,
miralá toa sonriente aunque le cante malamente
muy tranquila y muy quieta, porque con ella no,
no quiero ser un poeta,
se peinará un poquito y se pondrá tan guapa
y yo a pintarme canas de tanto esperarla,
que a mí la madrugada me lava toda la ropa
sucia del alma que ensuciaré seguramente
a la mañana, a mí quitame alas, tirame al suelo
quiero estar donde me llaman, que desde el cielo
el corazón no huele a nada,
ay del que intenta conquistar la luna entera
con algún verso de mierda, separarla de mi vera,
mírala toa sonriente aunque le cante malamente,
muy tranquila y muy quieta, porque con ella no,
no quiero ser un poeta.
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Pan duro

Arrugas que són surcos con retoños tiernos
libianas como son los fardos de cargar los sueños.
que traga ruedas de molinos
y se les ven todos los huesos
que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos.
Silencio por el techo y por los platos llenos
silencio bañado en sudores de los jornaleros.
que el sol lo han echo sus girones
que saben lo que vale un beso
que no quieren llevar los nombres de sus carceleros.
¿Qué saben las tripas de puños cerrados?
saben que las riegan los amargos tragos
saben todo y más de tenerse en pie,de la soledad
saben porque está siempre duro el pán.
Monedas de tan sucias ta desdibujadas
odioso tintineo en manos encalladas
que son las patas de sus mulas
si el látigo se llama hambre
las dueñas de caminos que no son de nadie.
Cerrojos al antojo de la poka hondura
abiertos para dar paso a las herraduras
que dejan huellas que nos guían
para volver a desquitarse
para no tener que rasgarse más las vestiduras.
¿Qué saben las tripas de puños cerrados?
saben que las riegan los amargos tragos
saben todo y mas de tenerse en pie, de la soledad
saben porque está siempre duro el pan,
siempre duro.
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PERRO VERDE

Ayer puse el sol a remojo,
quise volver a ser el perro verde,
hoy tengo los ojitos rojos,
estuve bailando con la mala suerte,
le he contado mi vida entera
brindándole al aire mi voz cazallera,
bailé en su vestido borracho de pena,
me bebí la razón, me fumé el corazón,
y no volveré a verte,
no pude juntar el agua con aceite,

y cuando las estrellas salen
ya estoy colgado del jirón de un sueño,
el mundo entero no me vale,
ayer por la noche me estaba pequeño,
y plantao en un tiesto sin tierra
me invento otro mundo de puertas abiertas,
en donde los besos no sepan a mierda,
voy buscando otro yo a limpio trompicón,
y ya he vuelto a perderme,
no pude juntar el agua con aceite,

¿que quieres tú, compañera,
pa cuando vengas conmigo?
¿qué es lo que puede ofrecerte un
salteador de caminos perdidos?
un costurero en los hilos
que han enredado mi vida,
soy el que no tiene sitio,
soy el pellizco pa cuando te olvidas
de que soy... el perro verde,
de que soy... el perro verde,

déjame ladrar en tu alcoba,
¿no ves que se está encapotando el cielo?
así no llorarás tan sola,
si quieres, me azuzas pa que muerda el suelo,
que estoy hecho a pintar mis suelas
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del color del polvo de donde yo quiera,
mis sueños pasean por cualquier acera,
me he asomado al rincón donde juro mi amor,
y te he visto esconderte,
no pude juntar el agua con aceite

hoy siembro a punzón mi cuerpo
de igneos caminos,
me hago el amor sin mirarme,
a ceño fruncido,
rompiendo con tó en lo que dura
un buchito de vino,
me vuelvo cincel horadando la piel
de mi sino podrido,

¿qué quieres tú, compañera,
pa cuando vengas conmigo?
¿qué es lo que puede ofrecerte
un salteador de caminos perdidos?
un costurero en los hilos
que han enredado mi vida,
soy el que no tiene sitio,
soy el pellizco pa cuando te olvidas...
... de mí.

Prima tristeza

Prima Tristeza,
tu que le enseñas las bragas a la vida,
no te olvidas de salir de mi cabeza,
te desperezas y en mis venas
metes lagrimas de cera como puños,
para que al llorar me duela,
te has quedado prendida
de un fleco de mi alma herida,
a lo mejor te estás muriendo como yo,

con mi pena, Tristeza se hace una trenza,
y después la pasea por cada mirada,
al despertar me camela,
si descanso no descansa de darme la vara,
ojalá se muriera mañana,

Prima Tristeza, ¿dónde estás?,
busco en el fondo de los vasos,
y te encuentro cuando nadie me hace caso,
vienes conmigo si me voy,
mueres por mi cuando no estoy,
me quedo en cueros con todo lo que te doy,
me sale una sonrisa,
resurjo a pasito de hormiga,
a lo mejor te estás muriendo como yo,

con mi pena, Tristeza se hace una trenza,
y después la pasea por cada mirada,
al despertar me camela,
si descanso no descansa de darme la vara,
ojalá se muriera...
...mañana, más sola que el aire,
tirada en la cama, mañana,
tapada con sueño,
pintando a colores mi mundo pequeño.
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Que se joda el viento

Ponte el moño apretao, sirena, que se joda el viento,
rompe las horquillas de espuma,
y déjame que te remache sonrisas de hierro
de ésas que disipan las brumas,
y sé que entre los males nos lloverán cristales,
yo iré descalzo y tú desnuda,
al son del amor del ronco tambor que toque la luna.
Vamos a trepar a la copa de este sol de enero,
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y a hacer un nido en su ramaje,
y allí reírnos viendo como a cada minutero
se lo devora el oleaje,
que cuando entre mis brazos resuenen cañonazos
yo iré perdido entre tus dunas
dejándolo todo, quemando los tronos donde reinen dudas.
Y báñate en mis ojos, que se joda el mar
que quiera mecerte a su antojo,
si no somos nadie a nadie va a encontrar,
y si a las heridas quiere echarles sal
sólo va a encontrarse cerrojos
y las cicatrices de la soledad.
Coge resina para untarnos poco a poco el cuerpo,
por si vuelve la ventolera,
y mientras tanto, entre los huecos que nos deje el tiempo,
deja volar tu cabellera,
que si a nuestra locura vuelven nubes oscuras
nos cogerán frente con frente y codo con codo,
cada vez más solos, rodeados de gente.
Y báñate en mis ojos, que se joda el mar
que quiera mecerte a su antojo,
si no somos nadie a nadie va a encontrar,
y si a las heridas quiere echarles sal
sólo va a encontrarse cerrojos
y las cicatrices de la soledad.

Rojitas las orejas

Que tiene tu veneno
que me quita la vido solo con un beso
y me lleva a la luna
y me ofrece la droga que todo lo cura.

Dependencia bendita
invisible cadena que me ata a la vida
y en momentos oscuros
palamadita en la espalda y ya estoy mas seguro.

Se me ponen si me besas
rojitas las orejas.

Pon carita de pena
que ya sabes que hare todo lo que tu quieras
ojos de luna llena
tu mirada es de fugo y mi cuerpo de cera.

Tu eres mi verso
un mapa piel y sentimiento
la noche yo y tu la luna
tu la cerveza y yo la espuma.

Se me ponen si me besas
rojitas las orejas.

Tengo ronca el alma de quererte
en esta soledad llena que me ahoga
tengo los ojos llenos de luz de imaginatre
y tengo los ojos ciegos de no verte.

Tengo mi cuerpo abandonado al abandono
y tengo mi cuerpo tiritando de no poder tocarte
tengo la voz tosca de hablar con tanta gente
y tengo la voz preciosa de cantarte.

Tengo las manos agrietadas de la escarcha
y tengo las manos suaves de en el cielo acriciarte.

Se me ponen si me besas
rojitas las orejas.(x6)

Tengo soledad, luz, alegria, tristeza,
rebeldía, el sabor... sonrisas y lagrimas.
Pero también te tengo a ti preciosa caminando por la pena que es mi
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sangre.

Romance de José Etxailarena

Escapé de la cama
con lo bien que estaba
con tu beso de canela en rama
son tu sol que rezuma como si fuera espuma
pero va, preparad la escombrera
que me asciende el ruedo muy flamenco
por las escaleras
como un soplo de cierzo tal que una enredadera.
Este niño nunca va llegar a ná
se murmuran entre todos al pasar
y es que me aspiro la vida en tres calás
la primera le pega fuego al colchon,
la segunda gira todas las veletas
la tercera va arrasando las cunetas de mi corazón.
Y entre el amor flaco y mojao
como una raspa de pescao
como un beso puesto al trasluz
y de su mano llegas tú
con tu pelo como el betún
como un piropo bien tirao.
Es como salir de la trena
aunque cuando estoy contigo
corra el vino tinto por mis venas
y salir de tu ombligo no merezca la pena,
¿pa qué? pa encontrame perdío
pa rodar como ruedan al mar las piedritas del río
pa encontrarme a tu mundo pa eso ya tengo el mío.
Este niño se nos va a dscalabrar
se murmuran entre todos al pasar
y es que meto la vida en tres calás.
La primera se atrinchera en un rincón
la segunda me va haciendo menos daño
la tercera esta subiendo los peldaños de mi corazón.
Y entre el amor flaco y mojao
como una raspa de pescao
como un beso puesto al trasluz
y de su mano llegas tú
con tu pelo como el betún
como un piropo bien tirao.
No hay romance ni flor
que supuren amor
viviendo en un florero
No se pueden regar
con aguita con sal
las matas del romero.
Morirán sin razón
casi igual que el olor
de los invernaderos
los tallos de verdad no se deben quebrar, noooo
Y entre el amor flaco y mojao...

Castellà

TrAseGandO

Ella se siente bién, yo me siento en el suelo
tranquilito a mirarla, niño levantaté,
no me siento con cojones, hoy me quedaré
en la cama, rebufo y respiro y no sueño contigo,
mi alma se amarra al colchón, ay prima mía ,
¿qué quieres amor?, pues ya somos dos,
ella empezó a correr, yo me quedo vigilando
las ventanas de su casa, vamos que va a llover,
mejor me quedo y me baño en charcos de aguita
clara que estar a tu vera ó pegao a la pared, mi patera
va campo a través, vamos a ver, que se hace de día,
te vienes o qué,
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que mas te dá si trajino, si tuerzo el camino,
si le meto al vino, te digo,
que mas da si me orino en ese destino para el
que he nacido, te digo, (bis)

mañana volveré, eso me lo dicen todos,
anda besame y te marchas, trato de hacerlo bien,
pero nos quedamos solos yo y mi lunita de plata,
será lo que dice el compadre david, ni siquiera me
siento solo sin ti, en fin , a trasegar, sin más ni mas,
sin más ni mas.

que mas te dá si trajino, si tuerzo el camino,
si le meto al vino, te digo,
que mas da si me orino en ese destino para el
que he nacido, te digo, (bis)

venas con humo y palabras

La vamos a tener
si no puedo dar trotes
si quieres meter
alpiste en mis barrotes.
Si no hay diós ni fe que me discuta
que me vuelvo mu hijo puta si me dá.
Prefiero tener vacío el comedero
ya le tiraré, bocaos al mundo entero.
luego miraré donde lo escupo
se revuelve y yo me ocupo de mirar...
Si no hay pa comer, me subiré al manzano
para verlas venir, en un carromato
de cosas por hacer, de ciegos dando palos
que la vida es mu puta y yo me he vuelto mu malo
y si encartas soledad
pues soledad pal saco
lo mismo me dará
dar como ser dado
que no pienso dejar ná de ná pa los gusanos
la vida me maúlla pa que yo menee el rabo.
A la altura del perejil
sen han quedado todos mis sueños
me hago un vestido
con tó lo que he perdido
y ya tiene sentido sonreir
lleva volantes pa mentir
para ondularme como el trigo
y así decirme
la bailo igual contigo que sin tí.
Si intentas comprender
mis noches de desvelo
me quieres comprar
con puñaos de caramelos
manojos de perder
los jugos de los charcos
machaca la almirez
me tienes en tus manos
y ojalá te vaya bien
y pa pasar el rato
tu siembras para tí
y mas cuando me callo
me callo lo que hay
lo que hay es lo que toca
y pa tocar el coraón
es mejor no abrir la boca.
a la altura del perejil
se han quedado todos mis sueños
me hago un vestido, con tó lo que he perdido
y ya tiene sentido sonreir
lleva volantes pa mentir
para ondularme como el trigo
y así decir
que desde que te has ido
aún nadie me ha vencido.

Castellà

Hoy quiero poner
mi reino de despojos en estos lugares
donde la primera vez
pusimos el alba a hacer malabares
i no he de volver
a ver el sudor empañando portales
me sabe tan mal cuando miro hacia atrás.
Me abriré las venas
me saldrán palabras
guárdate el cencerro
pónselo a otra cabra
que a mi no me cabe
que llevo colgando
demasiadas llaves
todos los quebrantos.
A la altura del perejil
se han qdado todos mis sueños
me hago un vestido
con tó lo que he perdido
y ya tiene sentido soreir
lleva volantes pa mentir
para ondularme como el trigo
y asi decir
que desde que te has ido...
No me pienso quedar
ni un momento ni un rato
para planear
quien pagará los platos
de mi desespere  mi sofoco
sé de quien se ha vuelto loco de esperar
la vamos a tener....

Vicio

Videojuegos, tragaperras en el bingo, café y copa, todo vicio;
Teleadicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio;
Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer;
Ir a la peña cubatear y el fú como fuente de lucidez

Sin vicio no puedo estar
vicio, vicio
sin vicio no quiero na
en tu casa

Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige
tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue
comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad
drogar a los viejos tos los días en la seguridad social

Sin vicio no puedo estar
vicio, vicio
sin vicio no quiero na
en tu casa

Sin vicio no puedo estar
vicio, vicio
sin vicio no quiero na
en tu cama

No paran de criticar
o más bien despotricar
la juventud busca su perdició
con tanto vicio

Litronear en las plazas es un acto de vandalismo
pero también lo es protestar, o abrir bares distintos
Fumar hierba es ilegal, también antisocial pero nos gusta más
Sexo, droga y Rock and Roll en libertad, igualdad y fraternidad.
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Ya lo dijo el Camarón

Ya lo dijo el Camarón

Menudo pastel te ha tocado comer esta vez,
cortar mi polla y atarme de manos y piés, atrévete,
hablame al oído que quiero saber, si aún tengo un sitio en que
hacerme el dormido debajo tu piel,
ya lo dijo el camarón, quita una pena otra pena y
un dolor otro dolor, eso es lo que digo yo,
antes que cortar mis venas que te den por culo,
pinto un corazón,
a tiro de piedra me encuentro o me encuentras , te ví sonreir,
ay lo que daría pa estar to los días cerquita de ti,
rebusca en el fango, ansía ser algo no me espera a mí,
de tanta patada no quiero ser nada , no quiero ser nada,
ya lo dijo el camarón, quita una pena otra pena y
un dolor otro dolor, eso es lo que digo yo,
antes que cortar mis venas que te den por culo,
pinto un corazón.
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Marfan

Colonització

Joana, Joana te mossegues una cama
M’ha dit sa matinada que està avui de mala gana
Ta mare, ta mare que me diu que està cansada
S’ha quedat bocabadada amb un rostoll de marihuana
I ara dim Margalida, tu que estàs tan podrida
Sa mare de na Joana diu que està empagaïda
Perquè tota sa vida has estat sempre pendent
Perquè aquell de foravil•la no t’enganxi de revés...!

Què ha passat amb aquell pi que em va dir Hasta la vista!
Estoy desallotjado que ara em fan una autopista!
Maria, Maria tu saps que t’ho faria
Però m’ha dit ton pare que se juga una rifa
I que li importa un rave qui li llauri es sembrat
Perquè un guiri guirigall li ha comprat tota sa finca
Per fer-se un xaletet a devora de sa sitja.
I què farem si està de moda això de s’agroturisme
Sa mare de na Joana diu que hem d’estimar el proïsme
Mentre se baixa ses bragues amb un ianqui motorista
Perquè està molt bonot i que li fa tenir orgasmes.
Què s’ha pensat aquesta que a Mallorca no hi ha mabres?

I Joan i tu que creus de sa colonització?
Ara calla, Maria! Que te fotré en un racó
Que passarà d’aquí uns anys
Si ara na Sor Tomasseta és violada pes Dimoni
Es dia de Sant Antoni
I se´n va a prendre pes sac tot es nostre patrimoni...

I Joan I tu que creus de sa colonització? (4 pics)

Ei! Magdalena que me tires d’esquena
Escolta Magdalena t’ho lleparia tot.
Ei! Magdalena t’ho faria d’esquena
Escolta magdalena t’ho ensumaria tot

I Joan I tu que creus de sa colonització? (4 pics)

Català

Fuig

T’has passat sa vida esperant es bergant
Un petó i un toc pes cul si ve content
Ja no et queda ni un esbós de dignitat
Quan te tapa sa boca mentre t’ho està fent.

(A)travessa es portal i no miris ningú,
que encara hi ha gent que farà doblers amb tu
potser que no siguis ja feliç mai més
però ja no has d’aguantar es seus crits ni cops de punys.

Fuig, venga, fuig, fuig de ca teva fuig
Que t’encalçarà igualment.
Fuig, venga, fuig, fuig de ca teva fuig
Que encara hi ets a temps.

T’has passat sa vida esperant es bergant
Un petó i un toc pes cul si ve content
Ja no et queda ni un esbós de dignitat
Quan te tapa sa boca mentre t’ho està fent.

Fuig, venga, fuig, fuig de ca teva fuig
Que t’encalçarà igualment.
Fuig, venga, fuig, fuig de ca teva fuig
Que encara hi ets a temps.

Català

He somiat

Avui he somiat que cridaves a sa meva porta…
M’has fet una abraçada i he notat quant t’enyorava.
I en sa tranquil•la nit m’has dit que ho sents com tantes coses...
Es cap i es cor són confusió, un trencaclosques.

Però ha bastat un petit soroll per despertar-me
I tornar en es dies que encara nin te vaig besar es llavis.
Ses nostres ànimes tan semblants, excusa vana.
Voldria escapar i per això t’escric aquesta carta.

I em vaig amagar darrera una gèlida impaciència...
Doncs, així, tal com ara sóc, és com me veies.
Que inclòs, sense voler, vaig jugar amb sa nostra confiança
I em vaig trobar tan sol que, a la llarga, m’avergonyia una estona.
No podia deixar de pensar en tu, i sempre llunyana...
Sa meva por, sa meva amiga i tu tan maca.
Vaig llançar es meu cor a la mar, pèrdues de memòria.
Coratge absent, vergonya de… vergonya de tant desitjar-te.

Català

Ni un trist adéu

No penses si em fas mal
Ni te´n recordes.
Avui dius que te’n vas…
…no ho sé.

Amb ses mans damunt es cap
I cara d’idiota,
No penses si em fas mal

…Ni un trist adéu

Sempre n’hi ha un que perd
Quan s’altra escapa
I te deixa d’estimar...
Pot ser?

Amb ses mans damunt es cap
I cara d’idiota,
No penses si em fas mal

…Ni un trist adéu
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Pokemon trist (versió Marfan)

Pluja freda, un cel d’estiu
Tremola un poc si encara ets viu.
Ets teus cabells xops semblen ser
Un invent des temporal, d’arena gris(a)
Xuxuruxu

I tu que em mires des d’aquí
Deixem ser un Pokemon trist.
Em sembla que he salvat es món
Des de sa finestra des teu balcó
Xuxuruxu

Una carta sobre es llit
Que pot ser hagi llegit
Més de cent pics
Xuxuruxu
Diu: t’estim i adéu.
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Quan vens tu

Tu, m’has ensenyat
A fer sacrificis pels altres
Tu, que ara te’n vas
Tot fent equilibris
M’embafes

Que sé que faig nosa quan vens tu

Prou, de fer es pardal
Entre tota aquesta gent
Tu, que m’has fet mal
Ara em veus diferent

Que sé que faig nosa quan vens tu

Català

Sa Fossa

D’aquí ja no t’escapes
D’aquí ja no t’escapes
D’aquí ja no t’escapes
D’aquí ja no t’escapes

Cants musulmans en un lloc ple de pols
Estic estàtic i no em puc moure.
Veig individus tots copejats, son vius
Porten un home amb ets ulls que ploren

Cants musulmans s’acosten cada cop més
Crits de soledat cavant sa fossa.
Cants musulmans, només fa una hora.
Vull dir que aturin però no em puc moure.
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Marley, Bob

Adam and Eve

(Escrit per: Llewelyn "Leo" Graham (aka Lee Perry)
1969
produït per: Ted Pouder)

[Ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba,
ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba]

The lord made Adam and Eve, to live a happy life
In the garden of Eden, but they disobeyed
I wannna know why they sinned, in the garden of Eden
It´s a devilment affair, in the shape of a serpent
They broke the fruits of life, and everyone of us is living in sin
Any, anywhere you go [you go] woman is the root of all evil
Eve was the first one to break the fruit and everyone of us is living in sin

[Ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba,
ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba]

The lord made Adam and Eve, to live a happy life
In the garden of Eden, but they disobeyed
I wanna know why they sinned, in the garden of Eden
It´s a devilment affair, in the shape of a serpent
They broke the fruit of life and everyone of us is living in sin
Any, anywhere you go [you go] woman is the root of all evil
Eve was the first one to break the fruit and everyone of us is living in sin

[Ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba, ba,
ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba,
ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba]

Anglès

Africa unite

Africa unite
Cos we´re moving right out of Babylon
And we´re going to our father´s land

How good and pleasant it would be
Before God and man, yeah
To see the unification of all Africans, yeah
As it´s been already let it be done, yeah
We are the children of the Rastaman
We are the children of the Higher Man
Africa unite, cos the children wanna come home
Africa unite, cos we´re moving right out of Babylon
And we´re going to our father´s land

How good and how pleasant it would be
Before God and man, yeah
To see the unification of all Rastaman, yeah
As it´s been already let it be done, yeah
I tell you who we are under the sun
We are the children of the Rastaman
We are the children of the Higher Man
So, Africa unite, Afri-Afri-Africa unite
Unite for the benefit of your people
Unite for it´s later than you think
Unite for the benefit of your children
Unite for it´s later than you think
Africa awaits its creators, Africa awaits its creators
Africa, you´re my forefather cornerstone
Unite for the Africans abroad, unite for the Africans a yard.

Anglès

African herbsman

Escrita pel cantant popular i guitarrista amercà Richie Havens (com a Indian Rope Man),
els Wailers l'enregistraren en1970 per l'àlbum produït per Lee Perry, ´Soul Revolution´ i
també en simple. La lletra ha estat canviada, africanitzada. Trobareu el text inspirador
més
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All twinklin´ lee
Can´t see the right rose
when the streams abate
The old slave men
might grind slow
But it grinds fine, yeah

African herbsman, why linger on?
Just concentrate, ´cause heaven lives on
Greet-I-eth slave men will look with a scorn
With a transplanted heart (yes, how quick they had to part)
(... how quick they had to part)

The remembrance of today
Is the sad feelin´ of tomorrow
(... how quick ...) Oh (... part), oh yeah

African herbsman, seize your time
I´m takin´ illusion on the edge of my mind
I´m takin´ losers down thru my life
Down thru my life, yeah (yes, how quick they had to part)
(... how quick they had to part)

Dideh part, yes, they part
In remembrance of today
(... how quick they had to part)

African herbsman, why linger on?
Just concentrate, ´cause your heaven lives on
Greet-I-eth slave men will look with a scorn
With a transplanted heart, yes, how (... quick they have to part)
(... how quick they have to part)

In remembrance of today
Brings sad feelings of tomorrow
(Yes, how quick they have to ...)
Lead me on, oh, Lord, I pray to you

(African herbsman) (African herbsman)
African, African herbsman ...

Indian rope man
(Richie Havens)

Fog dangling thick,
can´t see the right road,
streets are sick,
The eight day mill,
it may grind slow,
but it grinds fine.

Indian rope man, while lookin´ on,
tells common clay he´s heaven born;
Retired layman looks on in scorn,
with a transplanted heart, kiss him quick, he has to part. Yeah! Yeah!

Indian rope man sees the times,
Splitting loose the edge of minds
Catching losers in his line, in his line, yeah!
Kiss him quick, he has to part. Yeah! Yeah!

Indian rope man flexes his eye,
Dissolving the for revealing the lie
Indian rope man holds my trick in his heart, yeah!
Kiss him quick, he has to part. Yeah! Yeah!

Indian rope man sees all strife cutting down eternal life,
When his soul transcends his heart Oh! Oh!
Kiss him quick, he has to part. Yeah! Yeah!

All in one (alternativa)

This is all in one
And one in all
So swing it
Let´s have a ball

Bend down low
Let me tell you what I know now
Bend down low
Let me tell you what I know [what I know, what I know]
Long time we no have no nice time
Do you-do-you-do-ya think about that (de Bend down low)

Long, long, long, long time we no have no nice time
Do you-do-you-do-ya think about that [ooo] (de Nice time)

One love, one heart
Let´s get together and feel alright
One love [hear my plea] one heart
Give thanks and praise to the lord
And I´ll feel alright (de One love)

Simmer down
You licken too hot so
Simmer down
Soon you´ll get dropped so
Simmer down (de Simmer down)

Man you hear what I say
After he, brakes your heart
Then you´ll be sad, so sad
And then your teardrops start
[I say you´ll] Then you´ll know how
It hurts to be alone (de It hurts to be alone)

Oh, what a feeling [what a feeling] to be blue
Oh what a feeling, oh what a feeling
[oh what a feeling to be blue]

Anglès

AM-A-DO

AM-A-DO

Am-a-do, you´ve got to pay your dues
Am-a-do you baby and am-a-do you too, one more time
Am-a-do, you´ve got to pay your dues
Am-a-do you baby and am-a-do you too

Hey woman you´ve got your love
And I´ve got mine
And then we put them together
´Cause they´re gonna work so fine
Still ya-ba-pa woman I´ve got you on my mind

And I´ve got to get it with you again, woman
And I´ve got to do it with you again, got to say
Do it with your badself, c´mon home today
Do it with your badself, I wanna do it with my badself
Do it with your badself, are you tellin´ me to do it?
Do it with your badself, thank you woman

´Cause every man needs a woman
Every woman, every woman needs her man
Closer together they would be
Sharing the world so free
And though we´re far apart
You´re still in my... still ya-ba-pa
You´re in the bottom of my heart

And I´ve got to do it with you again
Say I´ve got to do it with you again, oh
Do it with your badself, thank you baby
Do it with your badself, say woman

Anglès
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Do it with your badself, jive me in the mood
Do it with your badself, let me feel rude

Every man needs a woman
Every woman needs her man, oh
Closer together they would be
Sharing a world so free
And though we´re far apart
You´re still in my... still ya-bap
You´re in the middle of my heart

And I´ve got to do it with you again
Say I´ve got to do it with you again, tell me
Do it with your badself, invite me home
Do it with your badself, oh baby
Do it with your badself, hey I wanna
Do it with your badself, do it with your badself
Do it with your badself, hey baby
Do it with your badself, it´s nice of you to tell me
Do it with your badself, do it with my badself

Ambush (in the night)

See them fighting for power
But they know not the hour
So they bribing with
Their guns, spare-parts and money
Trying to belittle our integrity
They say what we know
Is just what they teach us
Thru political strategy
They keep us hungry
When you gonna get some food
Your brother got to be your enemy

Ambush in the night
All guns aiming at me
Ambush in the night
They opened fire on me
Ambush in the night
Protected by His Majesty
See them fighting for power
But they know not the hour
So they bribing
With their guns, spare-parts and money
Trying to belittle our integrity
Well what we know
Is not what they tell us
We´re not ignorant, I mean it
And they just could not touch us
Thru the powers of the most high
We keep on surfacing
Thru the powers of the most high
We keep on surviving

Ambush in the night
Planned by society
Ambush in the night
They are trying to conquer me
Ambush in the night
Anything money can bring
Ambush in the night
Planned by society
Ambush in the night

Anglès

Babylon feel this one

(versió Lyceum demo studio London, 1980)
Oficialment inèdita, aparentment aquesta cançó fou enregistrada per a les 12 Tribes
Sound System. Existeixen un parell de mescles alternatives, de les quals una amb
syndrum overdub. Roger Steffens suggereix com a data el 1978.

Babylon feel this one
Babylon feel this one
hear what i say now
´cause your fighting a losing battle,
killing the people again,

one more heart attack,
babylon you´ve got to step back,
one more lightening stick,
babylon catch a lick,

that´s the way Jah Jah do it
that´s the way Jah Jah do it
that´s the way Jah Jah do it
that´s the way Jah Jah do it

babylon hear this skank
oh yeah
babylon hear this skank

´cause your fighting a losing battle,
killing the people again,

one more heart attack,
babylon you´ve got to step back,
one more lightening stick,
babylon catch a lick,

that´s the way now Jah Jah do it
that´s the way Jah Jah do it
that´s the way
that´s the way
that´s the way
that´s the way
that´s the way
that´s the way
that´s the way
that´s the way
that´s the way
that´s the way Jah Jah do it
(Babylon feel this one)

Babylon
Babylon
You´re fighting
you´re killing
heart attack
step back
lightening stick
catch a lick

that´s the way Jah Jah do it
that´s the way Jah Jah do it
that´s the way Jah Jah do it
that´s the way Jah Jah do it

Babylon feel this
Babylon feel this

Babylon
hear what i say now
???
???
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Babylon system

We refuse to be, what you wanted us to be
We are what we are
That´s the way is goin´ to be (if you don´t know)
You can´t educate I, for no equal opportunity
Talking ´bout my freedom, people freedom and liberty
Yeah, we´ve been trodding on the winepress
Much too long rebel, rebel
Cos we´ve been trodding on the winepress
Much too long rebel, rebel
Babylon system is the vampire, yeah
Sucking blood children day by day, yeah
Me say the babylon system is the vampire (vampire)
Sucking the blood of the sufferers, yeah
Building church and university, oh yeah
Deceiving the people continually, yeah
Me say them graduating thieves and murderers, look out now
They´re sucking the blood of the sufferers, yeah (sufferers)
Tell the children the truth, tell the children the truth
Tell the children the truth right now
Come on and tell the children the truth, tell the children the truth
Tell the children the truth
Come on and tell the children the truth, lord
Cos we´ve been trodding on the winepress
Much too long rebel, rebel
And we´ve been taken for granted
Much too long rebel, rebel
Trodding on the winepress
Much too long, yeah rebel, yeah rebel, yeah
(From the way day we left the shores of our father´s land,
we´ve been trampled on, oh no)
Taken for granted.

Anglès

Back out (T)

Back out: this is the rout!
Back out and shut your mouth!
Back out: you ain´t got no behaviour!
Back out: don´t know who could be your saviour!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn´t speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn´t speak like yahso, yahso, yahso, yahso! Yeah!
Back out, and shut your mouth!
Back out: ooh, yea-eah!
Back out: you´re makin´ things go slow!
Back out: on the go!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn´t speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Could never speak like yahso, yahso, yahso (yahso)!
Ooh, yeah!
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
Eh! Yahso, Mistress Martin:
Couldn´t speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Could never speak like yahso, yahso, yahso (yahso)
Eh! Ooh! Back out now, and shut your mouth
(Back out!) Shut your mouth! (Back out!)
Makin´ things go slow! (Back out!)
Now you´re on the go! (Back out!)
You´re back - back - back - now!(Back out!)
You never, never knew (Back out!)
You would be back - back - back now! (Back out!)

Traducció:

Anglès

Retira&#8217;t : és la derrota!
Retira&#8217;t, i tanca la boca!
Retira&#8217;t: no saps comportar-te!
Retira&#8217;t: no saps qui podria ésser el teu salvador!
Yahso, Patrona Martin:
No pots parlar així yahso!
Yahso, Patrona Martin:
No pots parlar així yahso, yahso, yahso!
Sí!
Retira&#8217;t, i tanca la boca!
Retira&#8217;t: ohh, Sí!
Retira&#8217;t: fas anar les coses lentament!
Retira&#8217;t: en plena activitat!
Yahso, Patrona Martin:
No pots parlar així yahso!
Yahso, patrona Martin:
No pots mai parlar així yahso, yahso, yahso! yahso!
Ooh, sí!
Dolça música de l´ànima
Dolça música de l´ànima
Dolça música de l´ànima
Dolça música de l´ànima
Dolça música de l´ànima
Dolça música de l´ànima
Eh! Yahso, patrona Martin:
No pots parlar així yahso!
Yahso, Patrona Martin
No pots mai parlar així yahso, yahso, yahso (yahso)
Eh! Ooh! Retira&#8217;t, Retira&#8217;t, i tanca la boca!,
(Retira&#8217;t) tanca la boca! (Retira&#8217;t)
Fas anar les coses lentament! (Retira&#8217;t)
Ara ets en plena activitat
Ets enrere enrere enrere ara (Retira&#8217;t)
No sabies mai (Retira&#8217;t)
Que hauries tornat enrere -enrere -enrere ara (Retira&#8217;t)

Bend down low [versió Talking Blues]

(Bob Marley)

Bend down low
Let me tell you what I know, oh yeah
Bend down low, oh
Let me tell you what I know now, yeah

Oh, fisherman row
And then you reap just what you sow, now
Won´t tell you all I know
Well you´ve got to let me go, now
All you´ve got to do

Bend down low
Let me tell you what I know, yeah
Bend down low, come on
Let me tell you what I know
Hey

You keep on knockin´, but you can´t come in
I get to understand you´ve been livin´ in sin
But walk right in honey, sit right down
I will keep on lovin´ you, I´ll play the clown

But bend down low
Let me tell you what I know
Bend down low
And let me tell you what I know, now

I say you keep on knockin´, but you can´t come in
Somewhere I understand you´ve been livin´ in sin
But walk right in honey, sit right down
Oh, lovin´ you, I´ll play lovin´ you
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Black progress (Say it loud, I'm black and I'm proud)

(escrit per James Brown/Bob Marley)

Black progress, yeah yeah
Black progress, got to get it
Black progress, we&#8217;ve been down too long
Black progress, black progress
We&#8217;re people too
We love the birds with the bee
We stop living on our knees
And we stop living on our feet
&#8216;Cause brothers like to take two eyes
To make a pair,
We won&#8217;t quit until we got our share
Black progress, real real
Black progress, you got to get it
Black progress, you&#8217;ve got to fight
Black progress, fight for your right
If you love me, black dignity...
I´ve worked on jobs with my feet and my hands
But all the work I did was for the other man, children
We demand a right to do things for ourselves
Instead of standing down here
An workin´ for someone else
Black progress, little children
Black progress, all over the world
Black progress, anytime, anyway
How we&#8217;ve been down, I&#8217;m black and I&#8217;m proud
Say it loud, I&#8217;m black and I&#8217;m proud
Say it loud, I&#8217;m black and I&#8217;m proud

Traducció

Progrés negre
(Digues-ho en veu alta: sóc negre i orgullós d´ésser-ho)

Progrés negre, sè sè
Progrés negre, l´hem d´obtenir
Progrés negre, massa temps hem estat sotmesos
Progrés negre, progrés negre
som un poble també
estimem els ocells i les abelles
parem de viure de genollons
i parem de viure dempeus
Perquè germans, igual que cal dos ulls per a fer un parell
No pararem abans d´haver obtingut nosaltres també la nostra part
Progrés negre, verament, verament
Progrés negre, l´has d´obtenir
Progrés negre, has de lluitar
Progrés negre, lluitar per al teu dret
si m´estimes, dignitat negra
He treballat amb els peus i les mans
Però tota la feina que he fet ha estat per a l´altre home, fills meus
Exigim el dret de fer coses per a nosaltres mateixos
en lloc de rester ací
I de treballar per a algú d´altre
Progrés negre, xiquets
Progrés negre, arreu del món
Progrés negre, sempre i on que sigui
Hem estat sotmesos, sóc negre i orgullós d´ésser-ho
Digues-ho en veu alta: sóc negre i orgullós d´ésser-ho
Digues-ho en veu alta: sóc negre i orgullós d´ésser-ho

Anglès

Blackman redemption

Whoa-A Natty Congo
A Dreadlock Congo
Whoa-A Natty Congo

Anglès

A Blackman Redemption

Woe-yo yee, ye, a Blackman Redemption woe, yoe
No need, no need to get jumpy
No need, and a no need to get bumpy
And a no need, and a no need to get bumpy
No need, need, need to get jumpy

Youth and youth agree to, cool runnings
Can you dig it, cool runnings yeah, one more time
A beg ya, cool running, can you stop it
Cool runnings, spread out, speard out, spread out
Spread out, look out

Tell you about the Blackman Redemption
Can you dig it, oh yeah
A Blackman Redemption, can you stop it
Oh! no, Oh! no, Oh! no

Coming from the root of King David
Through the line of Solomon
His Imperial Majesty is the Power of Authorithy
Spread out, spread out, spread out, spread out
Spread out, spread out

No need, no need, no need to get jumpy
And a no need, and a no need to walk away

Let me tell bout ya
Cool runnings, can you dig it, cool runnings
It´s one more time we want it
Cool runnings, cool runnings, spread out
Spread out, spread out, spread out, spread out

It´s just a Blackman Redemption
Can you dig it, woe-yoe
Blackman Redemption, can you stop it, Oh! no Oh! No

BRAIN WASHING

BRAIN WASHING

old mr. joe, he build a house away on top of some hill
old mr. joe knew he had to go, so he got right down
and wrote bank will
he say now, here´s to mother hen and her chicken
master will you take a roll in the mud like you know you should
the old barnyard, the old barnyard, birds and the chick
who´s got to watch out for brother mongoose
with his top hap and walking-stick

it´s just the poor´s brain washing, they told me a long time ago
it´s just the poor´s brain washing

now look at a thing like this
cinderella and her long lost fellow
in the midnight hour she lost her silver slipper
humpty dumpty sat on a wall
while jack and jill had themselves a fall

it´s just the poor´s brainwashing and I don´t need it no longer
it´s just the poor´s brain washing coming through to a poor man´s child

look at this
little miss muffet she sat on a tuffet
while little red riding hood delivered her grandmom´s food
look at one more thing like this
the cow jumping over the moon
while the dish got jealous, he grabbed the handy spoon

it´s just the poor´s brain washing and I don´t need it no longer
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Brain washing (disc African herbsman)

Ooh-ooh
Old Mr. Joe, he build a house away
On top of some hill
Old Mr. Joe knew he had to go, so he
He got right down and wrote bank will
He say now, here´s to mother hen
And her chicken, Lord have mercy now
Master, will you take a roll in the mud
Like you know you should?
The old barnyard, the old barnyard
Birds and the chick, ooh-wee
Who´s got to watch out for brother mongoose
With his top hap and walking-stick?

It´s just the poor´s brain washing
(Poor´s ...) They told me a long time ago,
It´s just the poor´s brain washing, ooh-wee
(Poor´s brain washing) Now look at a thing like this

Cinderella and her long lost fellow
In the midnight hour, she lost her silver slipper
Humpty Dumpty sat on a wall
While Jack and Jill had themselves a fall

It´s just the poor´s (... brain washing)
And I don´t need it no longer (... washing)
It´s just the poor´s brain washing
Coming through to a poor man´s child, ooh-wee, look at this

Little Miss Muffet she sat on a tuffet
While Little Red Riding Hood delivered her grandmom´s food
Ooh-wee ooh-wee
Ooh-wee, look at one more thing like this
The cow jumping over the moon
While the dish got jealous, he grabbed the handy spoon

It´s just the poor´s brain washing
And I don´t need it no longer, I don´t want it no longer
I don´t need it no longer (...washing)
And I don´t care for no more brain washing (... washing) ...

Anglès

Buffalo soldier

Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta
There was a Buffalo Soldier
In the heart of America
Stolen from Africa, brought to America
Fighting on arrival, fighting for survival

I mean it, when I analyse the stench
To me, it makes a lot of sense
How the Dreadlock Rasta was the Buffalo Soldier
And he was taken from Africa, brought to America
Fighting on arrival, fighting for survival

Said he was a Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta
Buffalo Soldier, in the heart of America

If you know your history
Then you would know where you coming from
Then you wouldn´t have to ask me
Who the heck do I think I am

I´m just a Buffalo Soldier
In the heart of America
Stolen from Africa, brought to America
Said he was fighting on arrival
Fighting for survival
Said he was a Buffalo Soldier

Anglès

Win the war for America

Dreadie, woe yoe yoe, woe woe yoe yoe
Woe yoe yoe yo, yo yo woe yo, woe yoe yoe
(repeat)
Buffalo Soldier, trodding through the land
Said he wanna ran, then you wanna hand
Trodding through the land, yea, yea

Said he was a Buffalo Soldier
Win the war for America
Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta
Fighting on arrival, fighting for survival
Driven from the mainland
To the heart of the caribbean

Singing, woe yoe yoe, woe woe yoe yoe
Woe yoe yoe yo, yo yo woe yo woe yo yoe
(repeat)

Trodding through San Juan
In the arms of America
Trodding through Jamaica, a Buffalo Soldier
Fighting on arrival, fighting for survival
Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta
Singing, woe yoe yoe, woe woe yoe yoe
Woe yoe yeo yo, yo yo woe yo woe yo yoe

Bus dem shut (o ´Pyaka´)

(Bob Marley, 1966)

"Bus dem shut" és la pronúncia de "burst them shirt" (fer esclatar llur camisa), com qui
treballa de valent

Life is for man to live (Let man live life! Ba, ba, ba-ba, ba-ah!);
Bread is for man to eat (Let man eat bread! Ba, ba, ba-ba, ba-ah!).
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!

Everyt´ing ya run dung ´pon;
Everyt´ing ya run dung ´pon;
Everyt´ing ya run dung ´pon;
Everyt´ing ya run dung ´pon.
Come, we go reason now;
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now);
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now);
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now).

Where do you stand for happiness (wa-la, wa-la!)
When you no say you no want it,
While some o´ dem (some o´ dem, some o´ dem) out deh, eh!

I bus dem shut right now
Fi get it.
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!

Woman feel the pain;
Man suffer, Lord.
Woman feel the pain;
Man suffer, Lord.

Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now.
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
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A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Oh, come-a, come, come-a: we go reason now;
Bread and pyaka;
Sister pyaka;
Bread and pyaka;
Sister pyaka;
Cut down pyaka-yism!
Cut down pyaka-yism!
Cut down pyaka-ysim!

Could you be loved.

Could You Be Loved
Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved
Don´t let them fool you
Or even try to school you, Oh! No
We´ve got a mind of our own
So go to hell if what you´re thinkin´ isn´t right
Love would never leave us alone
In the darkness there must come out to light
Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved
The road of life is rocky
And you may stumble too
So while you point your fingers
Someone else is judgin´ you
Love your brotherman
Could you be, could you be, could you be loved?
Could you be, could you be loved?
Don´t let them change you
Or even rearrange you, Oh! No
We´ve got a life to live
They say only, only
Only the fittest of the fittest shall survive
Stay alive
Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved
You ain´t gonna miss your water
Until your well runs dry
No matter how you treat him
The man will never be satisfied
Could you be, could you be, could you be loved
Could you be, could you be loved
Could you be, could you be loved
Say something, say something, say something
Say something
Reggae, Reggae
Say something
Rockers, Rockers
Say something could you be loved

Anglès

Dewdrops

(Part de l´´Acoustic medley´ enregistrat a l´estiu 1971 a Suïssa i publicat a Songs of
Freedom. No se´n coneix cap versió estudi)

Mm-mm-hm.
I´ve been searchin´ the whole darn day
For a little woman of mine - mine - mine - mine.
Someone a-told me I could find her here,
But it seem she disappear.
Said, I searched the whole darn day;
Night is drawing nigh.
I think I´d better go home;
Try tomorrow again.

But when I reached that railroad station,
I missed the last train,
And then it seemed like dewdrops

Anglès

Gonna fall on me;
Yes, it seem like teardrops
Gonna call on me now.

I said, I´d better make up my mind
What am I gonna do.
Am I gonna rest up here,
Or am I gonna push on through?

My mind say, "Hey, man, ya hit the road."
Down there I missed the track - track - track;
I´m lost! Lord, I´m lost, eh!
Love is such a heavy load!

And then: for crying out loud, come back to me!
For crying out loud, hear my plea!
For crying out loud, come back to me!
Why do you treat me so bad?
Why do you treat me so bad?
Mm - mm - mm - mm - bam, bam.
Bom, bom, bome, bome.

Do it twice

nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah
You know that i love you
baby but you just wont let me
you know that i love you
baby but you just wont let me

Every morning i get up
i sip my cup
my eyes get red
no one to help me
one more thing id like to say right here
baby but you just wont let me
one more thing id like to say right here
baby but you just wont let me
id like to say
baby you so nice
id like to do the same thing twice
baby you so nice
id like to do the same thing twice

i love you
so much
so much
i love you
love you baby
so much
yea yea yea yea yea yea

i live in the woods alone
i need your company
baby
the woods alone
i need your company

the morning i get up
i sip my cup
my eyes get red
no one to help me
one more thing id like to say right here
baby but you just wont let me
one more thing id like to say right here
baby but you just wont let me

id like to say
baby your so nice
do the same thing twice
yea
baby your so nice
id like to do the same thing twice
i love you baby
so much
so much
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Donna

(I need you, yes, I need you, Donna)
Donna (I need you, yes, I need you, Donna)
Donna (I need you, yes, I need you, Donna)
Donna (I need you, yes, I need you ...)
You can hear me say that I need you, ooh
And I would like you to be the woman (I need you, yes, I need ...)
Why you treat me this way, I can´t understand (I need you, yes, I need ...)
You hear what I´ve got to say (I need you, yes, I need you, Donna)
No slippin´, no slidin´, no bumpin´, no borin´
Donna came riding to town (I need you, yes, I need you, Donna)
If you follow the race, it´s no disgrace
Donna, pick yourself from off the ground (I need you, yes, I need you, Donna)
(I need you, yes, I need you ...)
Donna, I wanna hear you (I need you, yes, I need ...)
Soon come, soon come, soon come (I need you, yes, I need you, Donna)
No slippin´, no slidin´, no bumpin´, no borin´
Donna came riding to town (I need you, yes, I need you, Donna)
If you follow the race, it´s no disgrace
Donna, pick yourself from off the ground, say something (... yes, I need ...)
Say something (I need you, yes, I need you ...) ...

Anglès

Donna

(I need you, yes, I need you, Donna)
Donna (I need you, yes, I need you, Donna)
Donna (I need you, yes, I need you, Donna)
Donna (I need you, yes, I need you ...)
You can hear me say that I need you, ooh
And I would like you to be the woman
(I need you, yes, I need ...)
Why you treat me this way, I can´t understand
(I need you, yes, I need ...)
You hear what I´ve got to say
(I need you, yes, I need you, Donna)
No slippin´, no slidin´, no bumpin´, no borin´
Donna came riding to town
(I need you, yes, I need you, Donna)
If you follow the race, it´s no disgrace
Donna, pick yourself from off the ground
(I need you, yes, I need you, Donna)
(I need you, yes, I need you ...)
Donna, I wanna hear you
(I need you, yes, I need ...)
Soon come, soon come, soon come
(I need you, yes, I need you, Donna)
No slippin´, no slidin´, no bumpin´, no borin´
Donna came riding to town
(I need you, yes, I need you, Donna)
If you follow the race, it´s no disgrace
Donna, pick yourself from off the ground, say
something
(... yes, I need ...)
Say something
(I need you, yes, I need you ...) ...

Anglès

Don´t rock the boat (disc African herbsman)

Huh, please don´t you rock my boat
´Cause I don´t want my boat to be rockin´ anyhow
Please don´t you rock my boat, no
´Cause I don´t want my boat to be rockin´

I´m tellin´ you that, oh, ooh-aah, I like it a-like a-this
Can you miss?
And you should know, ooh-aah, when I like it a-like a-this

Anglès

Am I really it? Ooh yeah
You satis- satis- satisfy my soul, morning time
Evening cold, -fy my soul
Yes, I´ve been a-tellin´ you, bake me the sweetest cakes
I´m happy inside all the time
Oh, can´t you see what you´ve done for me? Yeah

You make me feel like when we bend them new corners
We feel like sweepstake winners, yeah
When we bend them new corners
We feel like sweepstake winners

And I said, oh, ooh-aah, I like it a-like a-this
Yes, I do
And you should know, ooh-aah, when I like it a-like a-this
I´ve got it, just can´t miss, ooh
Satis- satisfy my soul, darlin´
Make me love you in the morning time, yeah
If ever I treated you bad, make it up to me one time
´Cause I´m happy inside all the time
I want you beside me, yeah, to be mine

One thing you´ve got to do, is when a-we holding hands together
You´ve got to know that we love, a-love each other, yeah
And if every time you should walk away from me now
Uh, you´ll now I need your sympathy, yeah

Can you see? Do you believe me?
Oh, darlin´, darlin´, I´m callin´, callin´
Satisfy my soul, satisfy my soul
Never, never, never give it up now

All in the same boat
Rockin´ on the same route
We gotta get together, join each other
And can´t you see what I´ve got for you? Yeah

I´m happy, happy, happy, happy, happy, and not you can turn me blue now
Come a little closer, satisfy my ...

DUPPY CONQUEROR [VERSION]

DUPPY CONQUEROR [VERSION]

Yes, me friend, me friend
Dem set me free again
Yes, me friend, me friend
Me deh ´pon street again

The bars

Yes, I´ve been accused
Wrongly abused now
But through the powers of the Most High
They´ve got to turn me loose

Yes, me friend, me good friend
Dem set me free again, mm
Yes, me friend
Dem turn me loose again

(Yes, me friend) Me friend, me friend, me friend
We deh a street again
Yes, me friend, me friend, me friend
Dem set me free again

Anglès

Exodus

            Exodus: Movement of Jah people!  Oh-oh-oh, yea-eah!
            .......
            Men and people will fight ya down    (Tell me why!)
            When ya see Jah light.               (Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!)
            Let me tell you if you´re not wrong; (Then, why?)
            Everything is all right.
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            So we gonna walk - all right! - through de roads of creation:
            We the generation                    (Tell me why!)
            (Trod through great tribulation) trod through great tribulation.

            Exodus, all right!  Movement of Jah people!
               Oh, yeah!  O-oo, yeah!  All right!
            Exodus: Movement of Jah people!  Oh, yeah!

            Yeah-yeah-yeah, well!
            Uh!  Open your eyes and look within:
            Are you satisfied (with the life you´re living)?  Uh!
            We know where we´re going, uh!
            We know where we´re from.
            We´re leaving Babylon,
            We´re going to our Father land.

            2, 3, 4:  Exodus: movement of Jah people!  Oh, yeah!
            (Movement of Jah people!)  Send us another brother Moses!
            (Movement of Jah people!)  From across the Red Sea!
            (Movement of Jah people!)  Send us another brother Moses!
            (Movement of Jah people!)  From across the Red Sea!
            Movement of Jah people!
            ---
            /Instrumental break/
            ---
            Exodus, all right!  Oo-oo-ooh!  Oo-ooh!
            Movement of Jah people!  Oh, yeah!
            Exodus!
            Exodus!  All right!
            Exodus!  Now, now, now, now!
            Exodus!
            Exodus!  Oh, yea-ea-ea-ea-ea-ea-eah!
            Exodus!
            Exodus!  All right!
            Exodus!  Uh-uh-uh-uh!

            Move!  Move!  Move!  Move!  Move!  Move!

            Open your eyes and look within:
            Are you satisfied with the life you´re living?
            We know where we´re going;
            We know where we´re from.
            We´re leaving Babylon, y´all!
            We´re going to our Father´s land.

            Exodus, all right!  Movement of Jah people!
            Exodus: movement of Jah people!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!

            Move!  Move!  Move!  Move!  Move!  Move!  Move!

            Jah come to break downpression,
            Rule equality,
            Wipe away transgression,
            Set the captives free.

            Exodus, all right, all right!
            Movement of Jah people!  Oh, yeah!
            Exodus: movement of Jah people!  Oh, now, now, now, now!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!

            Move!  Move!  Move!  Move!  Move!  Move!  Uh-uh-uh-uh!
            Move(ment of Jah people)!
            Move(ment of Jah people)!
            Move(ment of Jah people)!
            Move(ment of Jah people)!  Movement of Jah people!
            Move(ment of Jah people)!

            Move(ment of Jah people)!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!
            Movement of Jah people!

Fire fire

escrit per: Peter Tosh
veu: Peter Tosh (i Bunny Wailer, Bob Marley)
1968
produït per: The Wailers
Aquesta cançó ha inspirat diverses versions, per exemple, la dels The Jamaicans, o la de
Max Romeo i Niney amb Lee Perry, ´Babylon´s Burning´. Bunny Wailer l´ha refeta per
Love Fire en 1978.

Would you kindly reduce the temperature on this earth, it´s too hot down here](Peter Tosh)
Fire fire, fire fire, fire fire, they have no water
Babylon burning, babylon burning, babylon burning, they have no water

Come on you weary souls (Bob Marley)
A who you tellin´ again (Bunny Wailer)
All you weary souls (Bob Marley)

Who you gonna run to, who you gonna run to, who you gonna run to, ain´t have no mercy
Stand up and fight it
Stand up and fight it
Stand up and fight your fight and a-give me freedom

Come on and tell the truth (Bob Marley)
Why you been treating me crude (Bunny Wailer)
See the fire burning (Bob Marley)
And you don´t know where you´re turning (Bunny Wailer)

Anglès

Freedom time (esmenat!)

Enregistrat pel propi segell dels Wailers Wail´N´Soul´M el 1966 a Studio 1,
és un dels darrers trossos que els Wailers han enregistrat als estudis Dodd.
El ritme és dominat pelpiano, per la guitarra elèctrica i percussions, i la veu és de primera.
El tercer vers el rependrà per Crazy Baldheads
També dit Get ready

Got the news from the whispering trees
This is the time when man must be freed
No more burning in vain
All we lose we´ll have to gain

Get ready, children
Get ready, children
Get ready, children
Listen

Didn´t I build the cabin
Didn´t I plant the corn
Didn´t my people before me
Slave to this country

Get ready, children
Get ready, children
Get ready, children

My sermon it was billed for freedom
The good Lord said son you´re a free man
I´m gonna talk that freedom talk
Let me see you walk that freedom walk

Get ready, children
please get ready, children
please get ready, children
I tell you
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Got the news from the whispering trees
Oh, this is the time when man must be free
No, no, no, no more burning in vain
All we lose we´ll have to gain

Get ready, children
Get ready, children
Get ready, children
I ask you

Didn´t I build the cabin
Didn´t I plant the corn
Didn´t my people before me
Slave to this country

Get ready children

Freedom time (Get ready)

(enregistrat pel segell Wail ´N´ Soul ´M label en 1966 a Studio, part de la lletra servirà per
Crazy baldheads)

got the news from the whispering trees,
this is the time when man must be freed,
no more burning in vain,
all we lose we´ll have to gain,
get ready children please,
didn´t i build the cabin,
didn´t i plant the corn,
didn´t my people keep holy,
slave to this country,
my sermon it was billed for freedom,
the good lord said son you´re a free man,
i´m gonna talk that freedom talk,
let me see you walk that freedom walk,
when yah gets ready,
children please,
a tell yah,
got the news from a whispering tree ...

Anglès

Fussing and fighting

Why´s this fussing and fighting, I want to know
Lord, I want to know
Why this bumping and boaring, I want to know
Lord, I want to know now
We should really love each other (love each other)
In peace and harmony (peace and harmony, ooh-ee)
Instead of fear, fussing and fighting (fussing and fighting)
And dem working in inequity (working in inequity)
Why this fussing and fighting, I want to know
Lord, I want to know, I want to know now
Why this cheating and back biting (I want to know)
I want to know, oh lord, I want to know now
Stop your fussing and fighting, stop your fussing and fighting
Stop your fussing and fighting, stop your fussing and fighting
We should really love each other (love each other)
In peace and harmony (peace and harmony)
Instead...instead of fear, fussing and fighting
(fussing and fighting)
Like we ain´t supposed to be (ain´t supposed to be)
Tell me why, why this fussing and fighting, I want to know
Lord, I want to know
Someone please, why´s this (bumping and boaring)
bumping and boaring
I want to know, I want to know, I want to know
Lord, tell me why...
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Fussing and fighting (disc African herbsman)

Why´s this fussing and a-fighting?
I wanna know, Lord, I wanna know
Why´s this bumping and a-boring?
I wanna know, Lord, I wanna know now

We should really love each other (love each other)
In peace and harmony (peace and harmony), ooh
Instead, we´re fussing and fighting (fussing and fighting)
And them workin´ iniquity (... iniquity)

Why´s this fussing and a-fighting?
I wanna know, Lord, I wanna know (... know), I wanna know now
Why´s this cheating and backbiting?
(I wanna know ...) I wanna know, oh, Lord, I wanna know now

(Stop your fussing and fighting, stop your fussing and fighting)

(Stop your fussing and fighting, stop your fussing and fighting)

We should really love each other (love each other)
In peace and harmony (peace and harmony)
Instead, instead, we´re fussing and fighting (fussing and fighting)
Like we ain´t supposed to be (... supposed to be), tell me why

Why´s this fussing and a-fighting?
I wanna know, Lord, I wanna know, someone, please
Why´s this (... bumping and ...) bumping and boring?
(I wanna ...) I wanna know (... I wanna know), Lord, tell me now ...

Anglès

Get up, stand up

Get Up, Stand Up, stand up for your right (3 times)
Get Up, Stand Up, don't give up the fight

Preacher man don't tell me heaven is under the earth
I know you don't know what life is really worth
Is not all that glitters in gold and
Half the story has never been told
So now you see the light, aay
Stand up for your right.  Come on

Get Up, Stand Up, stand up for your right
Get Up, Stand Up, don't give up the fight
(Repeat)

Most people think great God will come from the sky
Take away ev'rything, and make ev'rybody feel high
But if you know what life is worth
You would look for yours on earth
And now you see the light
You stand up for your right, yeah!

Get Up, Stand Up, stand up for your right
Get Up, Stand Up, don't give up the fight
Get Up, Stand Up.  Life is your right
So we can't give up the fight
Stand up for your right, Lord, Lord
Get Up, Stand Up.  Keep on struggling on
Don't give up the fight

We're sick and tired of your ism and skism game
Die and go to heaven in Jesus' name, Lord
We know when we understand
Almighty God is a living man
You can fool some people sometimes
But you can't fool all the people all the time
So now we see the light
We gonna stand up for our right

So you'd better get up, stand up, stand up for your right
Get Up, Stand Up, don't give up the fight
Get Up, Stand Up, stand up for your right
Get Up, Stand Up, don't give up the fight.
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Give me Trench Town

Una excellent cançó, molt similar a ´Trenchtown´. Sembla inèdita fora de Jamaica.

"Se n´anàven a Bull Bay fer una hora de correguda, Skill Cole i bob encapçalant-los. A
cops pujàven amunt del pujol fins al grandiós salt d´aigua de Cane River. Bob s´arrencava
els vestits fumants de transpiració i cabussava, en calçotets en l´aigua gelada. Els joves
lleons rentàven llargament llurs locks en l´aigua clara de la riera, i passàven moments
extàtics a esbaldir-los sota la cascada".
Bob Marley, Roger Stephens, p148

So I rest my weary head
take a catch upon your p...(?)
There I sweem to the seas of oppression
all i see is prison

give me Trench Town
give me Trench Town
give me Trench Town

We free the people with music
we free the people with music
we free our people with music
With music, music, oh music

So i say it´s hard to speak
feel so straight (?) to say i´m weak
how our love is taking place (?)
find a place in history (?)

So give me Trench Town
give me Trench Town
give me Trench Town

We free the people with music
We free the people with music
We free the people with music
With music, music, oh music

my head,
in desolate places i find my bread
through the people of my people/truly love for my people (?)
They´ve got to repay

So give me, eh
give me, Trench Town
why/wai?
we free the world with music, yes
we free the world with music
we free the world with music, one more
we free the world with music, four more
we free the world with music
we free the world with music
we free the world with music

give me Trench Town
give me Trench Town
give me Trench Town
give me Trench Town
give me Trench Town
give me
you give me

Català

Guerra (War)

Fins que la filosofia deixi de fer una raça superior a les altres.
Hi haurà guerra!!

Fins que no hi hagi per més temps

Català

ciutadans de primera i de segona classe.
Hi haurà guerra!!

Fins que el color de la pell d´un home
sigui tan important com el color dels seus ulls.
Hi haurà guerra!!

Fins que els drets humans bàsics
siguin garantits per tothom sense discriminacions.
Hi haurà guerra!!

I fins aquest dia
el somni de la pau final
i el món i la humanitat
estarem atrapats per la moralitat,
continuarem vivint d´il.lusions que perseguirem
però no aconseguirem
i arreu hi haurà guerra!!

Guerra a l´est!!
Guerra a l´oest!!
Guerra al nord!!
Guerra al sud!!
Arreu hi haurà guerra!!

Alguns guanyen! (guerra)
Alguns perden! (guerra)
Molts moren (guerra)
No va la pena!!

Però arreu hi haurà guerra!!
Arreu hi haurà guerra!!....

High tide or low tide

(Bob Marley)

In high seas or-a low seas,
I´m gonna be your friend;
I´m gonna be your friend.
In-a high tide or-a low tide,
I´ll be by your side;
I´ll be by your side.

(I heard her praying - praying - praying)
I said, I heard my mother;
She was praying (praying - praying - praying); yeah, and I -
And the words that she said (the words that she said),
They still-a lingers in my head (lingers in my head).
She said: "A child is born in this world,
He needs protection.   Wo-oh, mm.
God, guide and protect us.
When we´re wrong, please correct us (when we´re wrong, correct us),
And stand by me," yeah!

High seas or-a low seas,
I´m gonna be your friend;
He said, "I´m gonna be your friend."
And, baby, high tide or low tide,
I´ll be by your side;
I´ll be by your side.
---
/Instrumental break/
---
Mm.  I said, I heard my mother;
She was cryin´ (I heard her cryin´), yeah! (cryin´, cryin´).
And the tears that she shed (the tears that she shed),
They still lingers in my head (lingers in my head).
She said: "A child is born in this world,
He needs protection.   O-oh, mm.
God, guide and protect us.
When we´re wrong (when we´re wrong), correct us."  O-oh.
And in high seas or low seas,
I´m gonna be your friend;
I´m gonna be your friend.
Said, "High tide or low tide,
I´ll be by your side;
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I´ll be by your side

High tide or low tide

Feta el 12/1969 i mesclada el 10/1972. També surt com a High seas or low seas

In high seas or-a low seas,
I´m gonna be your friend;
I´m gonna be your friend.
In-a high tide or-a low tide,
I´ll be by your side;
I´ll be by your side.

(I heard her praying - praying - praying)
I said, I heard my mother;
She was praying (praying - praying - praying); yeah, and I -
And the words that she said (the words that she said),
They still-a lingers in my head (lingers in my head).
She said: "A child is born in this world,
He needs protection.  Wo-oh, mm.
God, guide and protect us.
When we´re wrong, please correct us (when we´re wrong, correct us),
And stand by me," yeah!

High seas or-a low seas,
I´m gonna be your friend;
He said, "I´m gonna be your friend."
And, baby, high tide or low tide,
I´ll be by your side;
I´ll be by your side.

            /Tall instrumental/

Mm.  I said, I heard my mother;
She was cryin´ (I heard her cryin´), yeah! (cryin´, cryin´).
And the tears that she shed (the tears that she shed),
They still lingers in my head (lingers in my head).
She said: "A child is born in this world,
He needs protection.  O-oh, mm.
God, guide and protect us.
When we´re wrong (when we´re wrong), correct us."  O-oh.

And in high seas or low seas,
I´m gonna be your friend;
I´m gonna be your friend.
Said, "High tide or low tide,
I´ll be by your side;
I´ll be by your side

Anglès

I know a place

When the whole world let you down
And there´s nowhere for you to turn
´Cause all of your best friends let you down
Then you try to accumulate
But the whole world is full of hate
So all of your best starts just a drift to space

I know a place where we can carry on
I know a place where we can carry on
We can carry on, we can carry on

And there is people like you, people like me
People need to be free
And there´s a place in the sun
Where there is love for everyone
Where we can be, yeah
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I know a place where we can carry on
I know a place where we can carry on
We can carry on, we can carry on....

I made a mistake

I made a mistake, yes, I did, yes, I did
Made a mistake, yes, I did, yes, I did
Now I´m so far from her, but it was me and my fate
Who lost because of my mistake
My trusting her has gone much too late
I´ve sent away the girl I love
I said, I´ve sent away the girl I love
She well gone, people crying
Said, my bold heart been dying
Who is it who made that mistake?
Who is it who made that mistake?
Oh, what a fool I´ve been tonight
The girl I love is out of sight
Now I´m so far from her, but it was me and my fate
Who lost because of my mistake
My trusting her has gone much too late
Oh, what a fool I´ve been tonight
The girl I love is out of sight
Now I´m so far from her, but it was me and my fate
Who lost because of my mistake, my, my mistake
Who lost because of my mistake

Anglès

I shot the sheriff

I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy
Oh, no, oh
I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy
Ooh, ooh, ooh Yeah

All around in my hometown
They're tryin' to track me down, yeah
They say they want to bring me in guilty
For the killing of a deputy, for the life of a deputy
But I say, oh, now, now...

Oh, I shot the sheriff, but I swear it was in self defense
Ooh, ooh, ooh
I said, I shot the sheriff, Oh Lord
And they say it is a capital offense
Ooh, ooh, ooh
Hear this

Sheriff John Brown always hated me
For what I don't know
Ev'ry time I plant a seed
He said, "Kill it before it grows."
He said, "Kill them before they grow."

And so, oh, now, now,
Read it in the news

I shot the sheriff, but I swear it was in self defense
Ooh, ooh, ooh
Where was the deputy?
I said I shot the sheriff but I swear it was in self defense

Freedom came my way one day
And I started out of town, yeah!
All of a sudden I saw Sheriff John Brown
Aiming to shoot me down
So I shot, I shot, I shot him down
And I say, if I am guilty I will pay

I shot the sheriff, but I say, but I didn't shoot no deputy
Ooh, no, oh
I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy
Ooo, ooo, ooh
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Reflexes had the better of me
And what is to be must be
Ev'ry day the bucket a-go-a well
One day the bottom a-go drop out
One day the bottom a-go drop out
I say, I, I, ...

I, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy, no
(Repeat)

Iron lion Zion (versió Songs of Freedom)

Eh!  I am on the rock
And then I check a stock;
I have to run like a fugitive
To save the life I live.
I´m gonna be iron like a lion in Zion;
I´m gonna be iron like a lion in Zion.
Oh, yeah!  Iron, lion, Zion - lion, Zion!
I´m on the run
But I ain´t got no gun.
See, they want to be the star,
So they fightin´ tribal war,
And they saying, "Iron like a lion in Zion -
Iron like a lion in Zion -
Iron, lion, Zion!"

I´m on the rock-a,
Seel-ya-bub, I take a stock,
I had to run like a fugitive, good Lord!
Just to - just to save the life I live.  Oh, now!
I´m still - I´m gonna be Iron like a lion in Zion.
(What did I say?)  I´m gonna be Iron like a lion in Zion.
What did you say?  Iron, lion, Zion!

I´m on the run,
But I don´t got no gun.
See, my brothers wanna be the stars,
So they fighting tribal war,
And they saying, "Iron like a lion in Zion."
Wo!  Lion like iron a Zion!
Eel-ya-bub-a, Iron, lion, Zion.  Yeah, now, now!

Iron, lion, Zion!  I´m on the run!
(I´m on the run)
Iron, lion, Zion!

Anglès

Is this love

            I wanna love you and treat you right;
            I wanna love you every day and every night:
            We´ll be together with a roof right over our heads;
            We´ll share the shelter of my single bed;
            We´ll share the same room, yeah! - for Jah provide the bread.
            Is this love - is this love - is this love -
               Is this love that I´m feelin´?
            Is this love - is this love - is this love -
               Is this love that I´m feelin´?
            I wanna know - wanna know - wanna know now!
            I got to know - got to know - got to know now!

            I-I-I-I-I-I-I-I-I - I´m willing and able,
            So I throw my cards on your table!
            I wanna love you - I wanna love and treat - love and treat you right;
            I wanna love you every day and every night:
            We´ll be together, yeah! - with a roof right over our heads;
            We´ll share the shelter, yeah, oh now! - of my single bed;
            We´ll share the same room, yeah! - for Jah provide the bread.
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            Is this love - is this love - is this love -
               Is this love that I´m feelin´?
            Is this love - is this love - is this love -
               Is this love that I´m feelin´?
            Wo-o-o-oah!  Oh yes, I know; yes, I know - yes, I know now!
            Yes, I know; yes, I know - yes, I know now!

            I-I-I-I-I-I-I-I-I - I´m willing and able,
            So I throw my cards on your table!
            See: I wanna love ya, I wanna love and treat ya -
               love and treat ya right.
            I wanna love you every day and every night:
            We´ll be together, with a roof right over our heads!
            We´ll share the shelter of my single bed;
            We´ll share the same room, yeah!  Jah provide the bread.
            We´ll share the shelter of my single bed -    /fadeout/

It hurts to be alone

After he, breaks your heart
Then you´ll be sad
And your teardrops start
Then you´ll know how
It hurts to be alone
Just because you think that you´re so smart
Going around breaking lover´s hearts
Now you´re defeated
By your own weapon
After he, breaks your heart
Then you´ll be sad
And your teardrops start
Then you´ll know now
It hurts to be alone

Anglès

IT´S ALRIGHT

IT´S ALRIGHT

the sun shall not smite I by day, nor the moon by night
and everything that I do shall be upfull and right

and if it´s all night, it got to be alright
I´m talking to you, it got to be alright

mama don´t lose this one
I´m the lucky one under the sun
if you make me move
then you know we got to groove

do you like it?
do you like it?

if it´s all night, it got to be alright
I´m working on, it got to be alright

see I work for my pay night and day
I work for my pay night and day

break it back, tear will drop
wipe the tears from your eyes and don´t you cry
wipe those lonely tears
I tell you why

if it´s all night, got to be alright
if it´s all night, got to be alright
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I´m hurting inside (alternative mix)

Versió alternativa de tardor de 1971 pareguda a Songs of Freedom. També se´n diu
Happiness

O-oh, wo-o!
When I was just a little child (little child),
Happiness was there awhile (there awhile).
Then from me, yeah, it slipped one day, yeah!
Happiness, come back, I say.
´Cause if you don´t come, I´ve got to go lookin´
For happiness.
Well, if you don´t come, I´ve got to go lookin´,
Lord, for happiness - happiness.

Said that - said, I´m-a hurtin´ (inside).  And it´s ...
I´m hurtin´ - I´m hurtin´ deep inside.  O God, now.
Oh, hear my cry, hear my cry:
Yeah, my, my, my, my, my, my, my cry.

Been together like school children (school children),
Then you hurt me just in vain (just in vain).
O Lord, I´m your weary child (child);
Oh, happiness, come back awhile.
´Cause if you don´t come, I´m gonna go lookin´
For happiness.  The road is dangerous!
(If you don´t come) I´ve got to go lookin´
For happiness - ´appiness.
Said, I´m - don´t you know I´m hurtin´ - hurtin´ inside;
Oh, I´m hurtin´ - ooh yeah, ooh yeah.

That´s the one who loves!
O-ooh, feel the pain, feel the pain!
That´s the one who loves;
Feel the pain!  Feel the pain!
Been together, been together
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Jailhouse

Jailhouse keeps empty [rudie gets healt´y]
Baton sticks get shorter [rudie gets taller]
Can´t fight against the youth now coz they so wrong [yout´ a good good rudie]
Can´t fight against the youth now coz ´e is strong [yout´ a good good rudie]
Prediction, them people are going wild [Dem a rude rude people]
Dem peegoo a goin´ wil´ [Dem a rude rude people]
Shake ´er one time for me sir [she a rude rude people]
Shake ´er one time for me sir [she a rude rude people]
The message, we gonna rule this land
Can´t fight against prediction, [wise wise rudie]
What has been hid from the wise and the polluted is how me feel
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Jammin´

            Ooh, yeah!  All right!
            We´re jammin´:
            I wanna jam it wid you.
            We´re jammin´, jammin´,
            And I hope you like jammin´, too.

            Ain´t no rules, ain´t no vow, we can do it anyhow:
            I´n´I will see you through,
            ´Cos everyday we pay the price with a little sacrifice,
            Jammin´ till the jam is through.

            We´re jammin´ -
            To think that jammin´ was a thing of the past;
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            We´re jammin´,
            And I hope this jam is gonna last.

            No bullet can stop us now, we neither beg nor we won´t bow;
            Neither can be bought nor sold.
            We all defend the right; Jah - Jah children must unite:
            Your life is worth much more than gold.

            We´re jammin´  (jammin´, jammin´, jammin´)
            And we´re jammin´ in the name of the Lord;
            We´re jammin´  (jammin´, jammin´, jammin´),
            We´re jammin´ right straight from Yah.

            Yeh!  Holy Mount Zion;
            Holy Mount Zion:
            Jah sitteth in Mount Zion
            And rules all creation.

            Yeah, we´re - we´re jammin´ (wotcha-wa),
            Wotcha-wa-wa-wa, we´re jammin´ (wotcha-wa),
            See, I wanna jam it wid you
            We´re jammin´ (jammin´, jammin´, jammin´)
            I´m jammed: I hope you´re jammin´, too.

            Jam´s about my pride and truth I cannot hide
            To keep you satisfied.
            True love that now exist is the love I can´t resist,
            So jam by my side.

            We´re Jammin´ (jammin´, jammin´, jammin´), yeah-eah-eah!
            I wanna jam it wid you.
            We´re jammin´, we´re jammin´, we´re jammin´, we´re jammin´,
               We´re jammin´, we´re jammin´, we´re jammin´, we´re jammin´;
            Hope you like jammin´, too.
            We´re jammin´, we´re jammin´ (jammin´),
            We´re jammin´, we´re jammin´ (jammin´).
            I wanna (I wanna jam it wid you) - I wanna -
            I wanna jam wid you now.
            Jammin´, jammin´ (hope you like jammin´ too).
            Eh-eh!  I hope you like jammin´, I hope you like jammin´,
            ´Cause (I wanna jam it wid you).  I wanna ... wid you.
            I like - I hope you - I hope you like jammin´, too.
            I wanna jam it;
            I wanna jam it.

Judge not

(És la tota primera cançó enregistrada per Bob, per a Leslie Kong el 1961, de ritme pre-
ska, amb una flauta que li dóna un toc mento/folk. Ja hi denuncia els vicis morals, inspirat
per la Bíblia)

Don´t you look at me so smug
And say I´m going bad
Who are you to judge me, and the life I live
I know that I´m not perfect
And that I don´t claim to be
So, before you point your finger
Make sure your hands are clean.

Judge not, before you judge yourself
Judge not, if you´re not ready for judgement.

The road of life is rocky, and you may stumble too
So, while you talk about me someone else is judging you.

Don´t you look at me so smug
And say I´m going bad
Who are you to judge me, and the life I live
I know that I´m not perfect
And that I don´t claim to be
So, before you point your finger
Make sure your hands are clean.

Judge not, before you judge yourself

Anglès

Pàgina 1308 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Marley, Bob

Judge not, if you´re not ready for judgement.

Judge not

Don´t you look at me so smug
And say I goin´ bad,
Who are you to judge me,
And the life I live?
I know that I´m not perfect
And that I don´t claim to be,
So before you point your fingers,
Make sure your hands are clean.

Judge not,
Before you judge yourself!
Judge not,

If you´re not ready for judgement!  Oh-oh-oh!
The road of life is rocky,
And you may stumble too:
So while you talk about me,
Someone else is judging you.

            solo de saxòfon

Judge not,
Before you judge yourself!
Judge not,
If you´re not ready for judgement!
And I just can´t tell the raindrops
From my teardrops
Falling down my face.
Mm, look at it, yeah!
It isn´t really raindrops.

Anglès

Kaya (disc African herbsman)

Wake up and turn me loose
Wake up and turn me loose
Wake up and turn me loose
For the rain is falling

Got to have kaya now
Got to have kaya now
Got to have kaya now
For the rain is falling

I´m so high, I even touch the sky
Above the falling rain
I feel so good in my neighbourhood, so
Here I come again

Got to have kaya now
Got to have kaya now
Got to have kaya now
For the rain is falling

Feelin´ irie I
Feelin´ irie I
Feelin´ irie I
´Cause I have some kaya now

I feel so high, I even touch the sky
Above the falling rain
I feel so good in my neighbourhood, so
Here I come again

Got to have kaya now
Got to have kaya now
Got to have kaya now, Lord
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For the rain is falling

(Kaya now, kaya, kaya) Huh

Keep on moving (disc African herbsman)

Lord, I´ve got to keep on moving
Lord, I´ve got to get on down
Lord, I´ve got to keep on moving
Where I can´t be found
Lord, they´re coming after me

I´ve been accused for the killin´
Lord knows I didn´t do
For hangin´ me, they are willin´, yeah, yeah
And that´s why I´ve got to get on thru
Lord, they´re coming after me (a-one more time)

(I say) Lord, I´ve got to keep on moving
Lord, I´ve got to get on down
Lord, I´ve got to keep on moving
Where I can´t be found
Lord, they´re coming after me

(Now, listen) I´ve got two boys and a woman
They´re just gonna suffer now
Lord, forgive me for not goin´ back
But I´ll be there anyhow
I´ll be there anyhow (one more time)

(I say) Lord, I´ve got to keep on moving
Lord, I´ve got to get on down
Lord, I´ve got to keep on moving
Where I can´t be found
Lord, they´re coming after me

Now, maybe someday I´ll find a piece of land
Somewhere not by near anyone
Then I´ll send for my love, love, love, love, sweet woman
And my two grown up son
My two grown up son (yeah, yeah ...)

(I say now) Lord I´ve got to keep on moving ...

Anglès

Let him go

Rudie come from jail ´cause rudie get bail
Rudie come from jail ´cause rudie get bail
You frame him your cell, things he didn´t do
You rebuke and you scorn, and you make him feel blue
(Let him go) You got to let him go (let him go), I beg you let him, let him go
(Let him go) Let him, let him go, why, oh?
Let him go, and me seh why, oh?
(Let him go) You got to let him (let him go), I beg you let him, let him go
(Let him go) Let him, let him go, why, oh?
Let him go, and me seh why, oh?
Rudie come from jail ´cause rudie get bail
Rudie come from jail ´cause rudie get bail
Remember he is smart, remember he is strong
Remember he is young and he will live long (so)
(Let him go) You got to let him go (let him go), I beg you let him, let him go
(Let him go) Let him, let him go, why, oh?
Let him go, and me seh why, oh?
(Let him go) You got to let him go (let him go), I beg you let him, let him go
(Let him go) Let him, let him go, why, oh?
Let him go, I beg you why, oh?
Rudie come from jail ´cause rudie get bail
Rudie come from jail ´cause rudie get bail
You frame him your cell, things he didn´t do
You rebuke and you scorn, and you make him feel blue (oh)
(Let him go) You got to let him go (let him go), I beg you let him, let him go
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(Let him go) Let him, let him go, why, oh? Hey
Let him go, and ...

Lick samba

Lick Samba, Lick Samba, Lick Samba woh oh Lick Samba
Lick Samba, Lick Samba, Lick Samba woh oh Lick Samba

I could not resist
Another like dis

And though I know you hurt me, you care
I´ll go on, I´ll feel the pain
And it´s not that I am week
But it´s that I´m on a peak

Lick Samba, Lick Samba, Lick Samba woh oh Lick Samba
Lick Samba, Lick Samba, Lick Samba woh oh Lick Samba

Bring it up, lick it one time
I´ll settle a little (a claim?) baby
You can write it down in my name
Morning time, noon or night

Lick Samba, Lick Samba, Lick Samba woh oh Lick Samba
Lick Samba, Lick Samba, Lick Samba woh oh Lick Samba

If it´s morning time, I´m ready
If it´s late at night, I´m steady
Give it to you anytime, oh darling
I´m not a preacher, but I am calling

Anglès

Lively up yourself (disc African herbsman)

Lively up yourself and don´t be no drag
Lively up yourself, ´cause this is the other bag
Hey, lively up yourself and don´t be no drag
You lively up yourself, dig it, the other bag

Hey, you rock so, you rock so, like you never did before
You dip so, you dip so, and you can dip thru my door
You come so, you come so, oh yeah, like I do adore you
You skank so, you skank so, and-a I can assure you

You can lively up yourself and don´t be no drag
Hey, you lively up yourself, can you dig it?

Hey (you rock so, you rock so), like you never did before
You dip so, you dip so, can you dig it?

You lively up yourself and don´t be no drag
You lively up yourself, ´cause this is the other bag
Hey, lively up yourself

Lively up yourself, other bag
Can you dig it? Can you dig it? ...
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Lively up yourself (disc Natty Dread)

You´re gonna lively up yourself, and don´t be no drag;
You lively up yourself ´cause reggae is another bag.
You lively up yourself, and don´t say, "No";
You´re gonna lively up yourself ´cause I said so!

Hear what you gonna do:
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You rock so, you rock so, like you never did before, yeah!
You dip so, you dip so: dip through my door.
You come so, you come so, oh yeah!
You skank so, you skank so: be alive today!

You´re gonna lively up yourself, and don´t say, "No";
You lively up yourself, big daddy says so, y´all!
You lively up yourself, and don´t be no drag;
You lively up yourself ´cause reggae is another bag.

What you got that I don´t know?
I´m a-trying to wonder - wonder - wonder why you -
wonder - wonder why you act so.  Yeah!

Hey, do you hear what the man seh?
Lively up your(self) - your woman in the morning time, y´all!
Wa!  Keep a liv´lin´ up your woman when the evening come
And take ya* - take ya - take ya - take ya-a-a!
Come on, baby!  ´Cause I wanna be lively myself, y´all!

            /solo d´orgue, saxòfon i guitarra/

Lively up yourself;
Lively up yourself.
You want to rock so, you rock so:

             /solo de saxòfon/

You rock so, you rock so;
You dip so, you dip so;
You skank so, you skank so, and don´t be no drag!
You come so, you come so, for reggae is another bag!

Get what you got in that bag!
What you got in d´ other bag you got hanging there?
What you say you got?
I don´t believe you!

[* Al llibret trobem: "And take her take ya."]

Love light (shining)

just keep your love light burning
just keep your love light burning
just keep your love light burning
let it burn, let it burn
let it burn, let it burn

just keep them joy bells ringing
just keep them joy bells ringing
just keep them joy bells ringing
let them ring, let them ring
let them ring, let them ring

just you take one step closer
just you take one step closer
just you take one step closer
come on in, come on in
come on in, come on in
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Man to man

MAN TO MAN

man to man is so unjust
children, you don´t know who to trust
your worst enemy could be your best friend
and your best friend your worst enemy
some will eat and drink with you
then behind them su-su ´pon you
only your friend know your secrets
so only he could reveal it
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and who the cap fit, let them wear it

some will hate you, pretend they love you now
then behind they try to eliminate you
but who god bless, no one curse
thank god we´re past the worse
hypocrites and parasites
will come up and take a bite
and if your night should turn to day
a lot of people would run away
and who the cap fit let them wear it

More axe

(Bob Marley, 1970)

[ooo, ooo, oo] Why boasteth thyself oh mighty man
[ooo, ooo, oo.  ooo, ooo, oo]
[ooo, ooo, oo] Playing smart and not being clever
[ooo, ooo, oo]
[ooo, ooo] Working out-equity to acheive vanity [I so, I so]
But the goodness of Jah, I-dure it for-i-ver
If you are the big tree
We are the small axe
Sharpened to cut you down
Ready to cut you down
Sharpened to cut you down
Ready ato cut you down
[ooo, ooo] These are the words of my master
[ooo, ooo, oo. ooo, ooo, oo]
[ooo, ooo] No weak heart shall prosper
[ooo, ooo, oo.  ooo, ooo, oo]
And whosoever dig a pit
Shall fall in it [if I so, I so]
And who so ever dig at a pit
Shall fall in it [if I so, I so]
Where dere is no wood
I say the fire goes out
So we´ll have to cut you down [you´re dry wood]
Without a doubt
[ooo, ooo] These are the words of my master
[ooo, ooo, oo. ooo, ooo, oo]
[ooo, ooo] No weak heart shall prosper
[ooo, ooo, oo. ooo, ooo, oo]
And whosoever dig at a pit
Shall fall in it [if I so, I so]
And whosoever dig at a pit
Shall fall in it [if I so, I so]
If you are a big tree
We are the small axe
Sharpened to cut you down [well sharp]
To cut you down
If you are a big tree
We are the small axe
Sharpened to cut you down [well sharp]
To cut you down [chop, chop]
[ooo, ooo, ooo, oo, ooo. ooo, ooo, ooo, oo, oo]
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Mr. Brown

(Ooh - ooh - ooh - ooh)
(It´s Mr Brown) Mr Brown is a clown who rides to town in a coffin.
(Well, here he comes) In the top is ... three rows on top and two inside there.
Oh, what a confusion! Ooh, yeah, yeah!
What a botheration! Ooh, now, now!
Who is Mr Brown? I wanna know now!
He is nowhere to be found.
From Mandeville to slide-a-ville, coffin runnin´ around,
Upsetting, upsetting, upsetting the town,
Asking for Mr Brown.
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From Mandeville to slide-a-ville, coffin runnin´ around,
upsetting, upsetting, upsetting the town,
Asking for Mr Brown.
I wanna know who (is Mr Brown)?
Is Mr Brown controlled by remote?
O-o-oh, calling duppy conqueror,
I´m the ghost-catcher!
This is your chance, oh big, big Bill bull-bucka,
Take your chance! Prove yourself! Oh, yeah!
Down in parade
People runnin like a masquerade.
The police make a raid,
But the people - oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah - they think it fade.
What a thing in town
Crows chauffeur-driven around,
Skankin´ as if they had never known
The man they call "Mr Brown".
I can tell you where he´s from now:
From Mandeville to slide-a-ville, coffin runnin´ around,
Upsetting, upsetting, upsetting the town,
Asking for Mr Brown.
From Mandeville to slide-a-ville

MY CUP

MY CUP

my cup is running over and I don´t know what to do
my cup is running over and I don´t know what to do

no I don´t know, no I don´t know
yes, I´ve got to cry, cry, cry
people let me cry, cry, cry
said I fell a little bit better if only I got to cry, cry, cry

now that I lost you
I´ve lost the best friend that I ever knew
now that I realize it makes me so sad
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No water

no water can quench my thirst
I´m in bed
send me a nurse

I´ve got a bottle sweet victory
I´ve got your love
power of your glory

can´t judge a mother by looking at the father
can´t judge a book by looking at the cover

you´ve got your love
I´ve got mine
put them together
they work fine

break it back
turn it loose
it doesn´t matter, baby
it got to choose
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No woman no cry

No woman no cry
No woman no cry
No woman no cry
No woman no cry

Cause I remember when we used to sit
In a government yard in Trenchtown
Observing the hypocrites
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Mingle with the good people we meet
Good friends we have, Oh, good friends we have lost
Along the way
In this great future,
You can't forget your past
So dry your tears, I seh

No woman no cry
No woman no cry
Little darling, don't shed no tears
No woman no cry

Said I remember when we use to sit
In the government yard in Trenchtown
And then Georgie would make the fire lights
I seh, log would burnin' through the nights
Then we would cook cornmeal porridge
Of which i'll share with you
My feet is my only carriage
And so i've got to push on thru,
Oh, while i'm gone
Everything 's gonna be alright
Everything 's gonna be alright

No woman no cry
No woman no cry
I seh little darlin'
Don't shed no tears
No woman no cry.

no woman no cry

Sol, La, Si, Sol, //Do, DoM, Sol, Sol, Si, Do, La, Lam, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re// //Do, DoM,
Sol, Sol, Si, Do, La, Lam, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re//...

6---3-------3-------3--3--------------------------
5-----0--2----3--3--------2--3--0--0--------------
4----------------2-----------------2-0-1-2-2--1--0
3----------------0-----------------2--------------
2----------------1-----------------1--------------
1----------------0-----------------0--------------

Totes són corxeres excepte el primer acord, i el segon acord , es corchera i dues
semicorxeres.

La canço és aqui:

No woman no cry

No, woman, no cry;
No, woman, no cry;
No, woman, no cry;
No, woman, no cry.

´Cause - ´cause - ´cause I remember when a we used to sit
In a government yard in Trenchtown,
Oba - obaserving the ´ypocrites - yeah! -
Mingle with the good people we meet, yeah!
Good friends we have, oh, good friends we have lost
Along the way, yeah!
In this great future, you can´t forget your past;
So dry your tears, I seh. Yeah!

No, woman, no cry;
No, woman, no cry. Eh, yeah!
A little darlin´, don´t shed no tears:
No, woman, no cry. Eh!

Said - said - said I remember when we used to sit
In the government yard in Trenchtown, yeah!

Anglès

And then Georgie would make the fire lights,
I seh, logwood burnin´ through the nights, yeah!
Then we would cook cornmeal porridge, say,
Of which I´ll share with you, yeah!
My feet is my only carriage
And so I´ve got to push on through.
Oh, while I´m gone,
Everything´s gonna be all right!
Everything´s gonna be all right!
Everything´s gonna be all right, yeah!
Everything´s gonna be all right!
Everything´s gonna be all right-a!
Everything´s gonna be all right!
Everything´s gonna be all right, yeah!
Everything´s gonna be all right!

So no, woman, no cry;
No, woman, no cry.
I seh, O little - O little darlin´, don´t shed no tears;
No, woman, no cry, eh.

No, woman - no, woman - no, woman, no cry;
No, woman, no cry.
One more time I got to say:
O little - little darlin´, please don´t shed no tears;
No, woman, no cry.

                          carlos_naval@hotmail.com

No woman, no cry

No woman, no cry (Repeat 4 times)

´Cause I remember when we used to sit
In the government yard in Trenchtown
Oba, ob-serving the hypocrites
As they would mingle with the good people we meet
Good friends we have had, oh good friends we´ve lost along the way
In this bright future you can´t forget your past
So dry your tears I say

No woman, no cry
No woman, no cry
Little darlin´ don´t shed no tears
No woman, no cry

Said, said, said I remember when we used to sit
In the government yard in Trenchtown
And then Georgie would make the fire light
Log wood burnin´ through the night
Then we would cook corn meal porridge
Of which I´ll share with you

My feet is my only carriage
So I´ve got to push on through
But while I´m gone...

Ev´rything´s gonna be alright
Ev´rything´s gonna be alright
Ev´rything´s gonna be alright
Ev´rything´s gonna be alright
Ev´rything´s gonna be alright
Ev´rything´s gonna be alright
Ev´rything´s gonna be alright
Ev´rything´s gonna be alright

So, no woman, no cry
No, no woman, no woman, no cry
Oh, little darling, don´t shed no tears
No woman, no cry

No woman, no woman, no woman, no cry
No woman, no cry
Oh, my little darlin´ please don´t shed no tears
No woman, no cry, yeah

Anglès

Pàgina 1312 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Marley, Bob

Nobody knows

Nobody knows the troubles I bear,
nobody knows it, nobody knows it
(...body knows it, none at all)
Nobody knows the heartaches I share,
nobody knows it, nobody knows it
Nobody knows it (... knows it, none at all)

Sometimes I´m up, sometimes I´m down
(oh, my Lord)
Sometimes I feel like running away
(oh, my Lord), oh, my Lord

Nobody knows, I say, the heartaches that I share,
 nobody knows it, nobody knows it
(...body knows it, none at all), nobody knows it
I said, nobody knows the troubles I bear,
nobody knows it, nobody knows it
(...body knows it, none at all)

Some say that I´m lazy, some say that I´m crazy
(oh, my Lord)
And at the times when I´m sad, some say I´m mad
(oh, my ...), oh, my Lord

I said, nobody, nobody knows,
nobody knows the troubles, the troubles that I bear,
nobody knows it
Nobody else knows it, nobody knows it, nobody knows it,
none at all, I say how much I
Nobody knows the heartaches I share, nobody knows it
(Nobody knows it, none at all)

Some say that I´m lazy, some say that I´m crazy
(oh, my Lord)
And at times when I´m sad, some say I´m mad
(oh, my ...) oh, my Lord, only you know, only you know
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One cup of coffee

(Bob Marley, 1962)

One cup of coffee, then I´ll go;
Though I just dropped by to let you know
That I´m leaving you tomorrow;
I´ll cause you no more sorrow:
One cup of coffee, then I´ll go.

I brought the money like the lawyer said to do,
But it won´t replace the ´eartache I caused you;
It won´t take the place of lovin´ you, I know,
So one cup of coffee, then I´ll go.

Tell the kids I came last night
And kissed them while they slept;
Make my coffee sweet and warm
Just the way you used to lie in my arms.

I brought the money like the lawyer said to do,
But it won´t replace the ´eartache I caused you;
It won´t take the place of lovin´ you, I know,

So one cup of coffee, then I´ll go;
One cup of coffee, then I´ll go;
One cup of coffee, then I´ll go.
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One in all

Bob Marley
veu: Bob Marley
1971
produït per: Lee Perry

It´s all in one
And one in two
So swing
A song for you
Oh, what a feeling [what a feeling] to be blue
Oh what a feeling, oh what a feeling
[oh what a feeling to be blue]
Have you ever had a lonesome feeling
This one goes to love and affection
This one goes to love and affection
This one goes to love and affection
[uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh, uh. Feel]
Feel them spirit [uh, uh, uh, uh]
I´m gonna put it on
Feel them spirit you hear that]
I´m gonna put it on
Yes my friend, he rules the streets again
Yes my friend, he set me free again
[uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh]
I´m gonna put it on [uh. uh]
I´m gonna put it on [uh] Feel [I´m gonna]
Feel alright now
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One love / people get ready

            One Love!  One Heart!
            Let´s get together and feel all right.
            Hear the children cryin´ (One Love!);
            Hear the children cryin´ (One Heart!),
            Sayin´: give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
            Sayin´: let´s get together and feel all right.  Wo wo-wo wo-wo!

            Let them all pass all their dirty remarks (One Love!);
            There is one question I´d really love to ask (One Heart!):
            Is there a place for the hopeless sinner,
            Who has hurt all mankind just to save his own beliefs?

            One Love!  What about the one heart?  One Heart!
            What about - ?  Let´s get together and feel all right
            As it was in the beginning (One Love!);
            So shall it be in the end (One Heart!),
            All right!
               Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
            Let´s get together and feel all right.
            One more thing!

            Let´s get together to fight this Holy Armagiddyon (One Love!),
            So when the Man comes there will be no, no doom (One Song!).
            Have pity on those whose chances grows t´inner;
            There ain´t no hiding place from the Father of Creation.

            Sayin´:  One Love!  What about the One Heart?  (One Heart!)
            What about the - ?  Let´s get together and feel all right.
            I´m pleadin´ to mankind! (One Love!);
            Oh, Lord! (One Heart)  Wo-ooh!

            Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
            Let´s get together and feel all right.
            Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
            Let´s get together and feel all right.     /fadeout/
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One world

One Love, One Heart
Let's get together and feel all right
Hear the children crying (One Love)
Hear the children crying (One Heart)
Sayin' give thanks and praise to the Lord and I will feel all right
Sayin' let's get together and feel all right

Let them all pass all their dirty remarks (One Love)
There is one question I'd really like to ask (One Heart)
Is there a place for the hopeless sinner
Who has hurt all mankind just to save his own?
Believe me

One Love, One Heart
Let's get together and feel all right
As it was in the beginning (One Love)
So shall it be in the end (One Heart)
Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right
One more thing

Let's get together to fight this Holy Armageddon (One Love)
So when the Man comes there will be no no doom (One Song)
Have pity on those whose chances grove thinner
There ain't no hiding place from the Father of Creation

Sayin' One Love, One Heart
Let's get together and feel all right
I'm pleading to mankind (One Love)
Oh Lord (One Heart)

Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right
Let's get together and feel all right

Anglès

Picture on the wall

(McKay/Dodd)

There´s your picture, hanging on the wall
And my heart cries out to know that you were wrong

Does it have to be there, still hanging
Hanging on the wall?
Does it have to be there, still hanging
Hanging on the wall?

People said I´m a fool to say goodbye to you
But believe me, your picture´s still hanging on the wall

Does it have to be there, still hanging
Hanging on the wall?
Does it have to be there, still hanging
Hanging on the wall?

As I watch you walk out the door
And my cries out knowing you were gone
Does it have to be there, still hanging
Hanging on the wall?

People said I´m a fool to say goodbye to you
But believe me, your picture´s still hanging on the wall
Does it have to be there, still hanging
Hanging on the wall?

Baby, why is your picture still hanging
Hanging on the wall
I want to know, why is your picture still
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Hanging on the wall

Pimpers paradise.

She love to party, have a good time
She looks so hearty, feeling fine
She loves to smoke, sometime shifting coke
She´ll be laughing when there ain´t no joke
A pimper´s paradise, that´s all she was now
A pimper´s paradise, that´s all she was
A pimper´s paradise, that´s all she was
Every need got an ego to feed
Every need got an ego to feed
She loves to model, up in the latest fashion
She´s in the scramble, and she moves with passion
She´s getting high, tring to fly the sky
Now she is bluesing when there ain´t no blues
A pimper´s paradise, that´s all she was now
A pimper´s paradise, that´s all she was
A pimper´s paradise, that´s all she was
Every need got an ego to feed
Every need got an ego to feed
A pimper´s paradise, that´s all she was now
A pimper´s paradise, that´s all she was
A pimper´s paradise, I´m sorry for the victim now
A pimper´s paradise, soon their heads, soon their
Soon their very heads will bow
Pimper´s paradise, don´t lose track, don´t lose track
Of yourself Oh No!
Pimper´s paradise, don´t be just a stock, a stock
On the shelf, stock on the shelf
Pimper´s paradise, that´s all she was
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Place of peace

(cançó extreta de les Mother B. Tapes, enregistraments privats fets per Bob a la seua
cambra a ca sa mare a Vista Lane a Miami, entre Octubre 1977 i la primeria de 1980.)

So far away from where it´s happening
you think you found a place of peace
just to find that it´s happening everywhere
it´s happening here there and everywhere
please don´t touch that with the vision
learn to respect every man religion...
let I live a life I love to today...
lift my spliff and take a draw
someone say I´m breakin´ the law
they make everything to try and arrest you...

Anglès

Place of peace (T)

PLACE OF PEACE

so far away from where it´s happening
you think you found a place of peace
just to find that it´s happening everywhere
it´s happening here there and everywhere
please don´t touch that with the vision
learn to respect every man religion...
let I live a life I love to today...
lift my spliff and take a draw
someone say I´m breakin´ the law
they make everything to try and arrest you...

Molt lluny d´on això passa
penses que has trobat un lloc de pau

Anglès
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només per descobrir que està passant pertot
passa aquí allà i pertot
si te plau no toquis això amb la visió
apresa per a respectar cada religió humana...
deixa´m viure la vida que m´agrada avui...
fumar (?) el meu splif  i prendre un glop (? de fum)
algú diu que no compleixi la llei
fan tot per a posar-te a prova i arrestar-te...

Pray for me

(cançó extreta de les Mother B. Tapes, enregistraments privats fets per Bob a la seua
cambra a ca sa mare a Vista Lane a Miami, entre Octubre 1977 i la primeria de 1980.)

Tell all the weakhearts
stay away from my door
just can´t take your evil no more
cup is full and runneth over
far as I can see
shally wally wah
did you say your prayer
shall wally way

pray for me
pray for me
pray for me
pray for me

hey Mr. Klansman get down from the tree
can´t stand to see
the suffering of the majority...

Anglès

Punky reggae party (T)

acords:

Intro  Bm
vers  Bm
chorus (take a joyful sound)
Em D 4x
vers  Bm
chorus Em D 8x
vers ect...  Bm
chorus Em D 4x
resta de la cançó Bm

New wave, new braves,
New wave, new wave, new braves,

Let me tell ya,
We´re going to a party,
And I hope you are hearty,
So please don´t be naughty,
For it´s a punky Reggae party

New wave, new braves,
New wave, new braves, tell you what,

It takes a joyful sound
To make a world go round,
Come with your heart and soul,
Come on, come on rock your bone,

´Cause it´s a punky Reggae party,
And it´s tonight,
There´s a punky Reggae party,
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And it´s allright,

Protected by society,
Treated with impunity,
Affected by my dignity,
I say it´s reality,

New wave, new braves,
New wave, new wave,new braves,

Wailers will be there,
The Damned, The Jam, The Clash,
Maytals will be there, Dr Feelgood too,
No boring old fox, no boring old fox, will be there,
No boring old fox, no boring old fox, will be there,

´Cause it´s a punky Reggae party,
And it´s tonight,
There´s a punky Reggae party,
And it´s allright,

Protected by society,
Treated with impunity,
Hiding from reality,
In your world a fe blind fe see
In your world a fe blind fe see,

Let me tell ya this
A bubble, a bubble, a bubble, a bubble,
We´re a bubble,
yeah looking for my trouble,
Protect your double trouble,
You give me to your double,

New wave, new braves,
New wave, new wave,new braves...

Traducció:

Nova onada, nous braus,
Nova onada, nova onada, nous braus,

Deixa´m dir-te,
Anem a una festa,
I esperi que tens cor,
Aleshores si te plau, no siguis pas dolent,
Perquè és una festa Reggae-punk,

Nova onada, nous braus,
Nova onada, nous braus, què te dic

Cal un so ple de goig,
Per a fer girar el món,
Vine amb el teu cor i la teua ànima,
Vine, vine moure l´esquelet,

Perquè és una festa Reggae-punk,
I és anit,
Perquè és una festa Reggae-punk,
I és molt bé,

Protegit pel govern,
Tractat amb impunitat,
Afectat en la meua dignitat,
dic que és la realitat,

Nova onada, nous braus,
Nova onada, nova onada, nous braus,
Els Wailers hi seran,
Els Damned, els Jam, els Clash,
Els Maytals hi seran, Dr Feelgood també,
No hi haurà velles guilles avorrides, cap vella guilla avorrida,
No hi haurà velles guilles avorrides, cap vella guilla avorrida,

Perquè és una festa Reggae-punk,
I és anit,
És una festa Reggae-punk
I és molt bé,
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Protegit pel govern,
Tractat amb impunitat,
amagant-te de la realitat,
En un món que ets massa cec per a veure,
En un món que ets massa cec per a veure,

Deixa´m dir-te això,
Una bombolla, una bombolla, una bombolla,una bombolla,
Som una bombolla
sè, (si) me cerques problemes,
Protegeix-te de dobles problemes,
??? ,

Nova onada, nous braus,
Nova onada, nova onada, nous braus,

Punky reggae party (versió Babylon by bus) (T)

(versió Babylon by bus)

Said you gonna punky, punky, punk
New wave, new waves
New wave, new waves
Going to a party
And I hope you are hearty
So please don´t be natty

For it´s a punky reggae party
New wave, alright, new waves
New wave, new waves

It takes a joyful sound
To make the world go round
Come with your heart and soul
Oh c´mon, c´mon rock your bone

It´s a punky reggae party
And it´s tonight
It´s a punky reggae party
And it´s alright
What did you say?
Rejected by society
Mistreated with impunity
Protected by my dignity
A sort for reality
New wave, alright, new waves
New wave, new wave, new waves
I´m sayin´: The Wailers will be there
To jam, to jam the Clash
Maytals will be there
Dr.Feelgood too
Ooh, no rumour force, no rumour force will be there
Singin´ no rumour force, no rumour force will be there

Well it´s a punky reggae party
And it´s tonight
It´s a punky reggae party
And it´s alright
A tip from a gipsy
She said: man you got on tipsy
Hiding from reality
In your world of hypocrisy
In your world of hypocrisy
In your world of hypocrisy
In your world of hypocrisy
In your world of hypocrisy, look out
A bubble we a bubble
We ain´t looking for no trouble
But if you trouble trouble
We´ll give it to you double
Let me tell ya
It takes a joyful sound
To make the world go round
It takes a joyful sound
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So c´mon, c´mon rock your bone
´Cause it´s a punky reggae party...

Traducció:
He dit ara has de punk, punk, punk
Nova onada, noves onades,
Nova onada, noves onades
Anem a una festa,
I esperi que tens cor,
Aleshores si te plau, no siguis pas natty (amb el pentinat rasta ben "net"

Perquè és una festa Reggae-punk,
Nova onada, molt bé, noves onades,
Nova onada, noves onades

Cal un so ple de goig,
Per a fer girar el món,
Vine amb el teu cor i la teua ànima,
Vine, vine moure l´esquelet,

És una festa Reggae-punk,
I és anit,
És una festa Reggae-punk,

I és molt bé, què has dit?
Rebutjat pel govern,
Maltractat amb impunitat,
Protegit per la meua dignitat,
Una mena de realitat,
Nova onada, molt bé, noves onades,
Nova onada, nova onada, noves onades

Estic dient: Els Wailers hi seran,
Per fer jam, per fer jam els Clash
Els Maytals hi seran
Dr.Feelgood també
Ooh, cap força de rumour, cap força de rumour no hi serà
No hi cantarà/(jo) canti que ? ? cap força de rumor(?), cap força de rumor (?)no hi serà

Bé, és una festa Reggae-punk,
I és anit, És una festa Reggae-punk
I és molt bé,

Un truc de gitano
Me va dir ella : home segueixes alegre (begut)
Amagant-te de la realitat
En el teu món d´hipocresia
En el teu món d´hipocresia
En el teu món d´hipocresia
En el teu món d´hipocresia, compte
Una bombolla, som una bombolla,
No cerquem cap problema
Però si cerques problemes
Te´n darem el doble
Deixa-m´ho dir-te
Cal un so ple de goig,
Per a fer girar el món,
Cal un so ple de goig,
Doncs vine, vine moure l´esquelet,
Perquè és una festa Reggae-punk

Put it on (disc African herbsman)

Feel them spirit
Feel them spirit
Feel them spirit
Lord, I thank you
Lord, I thank you

Feel alright now
Feel alright now
Feel alright now
Lord, I thank you
Lord, I thank you

I´m gonna put it on, I put it on already
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I´m gonna put it on, and it was steady
I´m gonna put it on, put it on again
Good Lord, help me
Good Lord, help me

I´m not boastin´
I´m not boastin´
I´m not boastin´
Feel like toastin´
Feel like toastin´

I rule my destiny, yeah
I rule my destiny
I rule my destiny
Lord, I thank you, yeah
Lord, I thank you

No more cryin´
No more cryin´
No more cryin´
Good Lord, hear me
Good Lord ...

Real situation

Check out the real situation
Nation war against nation
Where did it all begin, when will it end
Well it seems like total destruction
The only solution
And there ain´t no use
No one can stop them now
Ain´t no use nobody can stop them now
Give them an inch they take a yard
Give them yard they take a mile
Once a man and twice a child
And everything is just for a while
It seems like total destruction
The only solution
And there ain´t no use
No one can stop them now
Ain´t no use no one can stop them now
Ain´t no use no one can stop them now
Ain´t no use no one can stop them now
Check in the real situation
Check it out, check it out
Nation fight against nation
Where did it all begin, where will it end.
Well it seems like total destruction
The only solution
No use can´t stop them
Ain´t no use can´t stop them
Ain´t no use no one can´t stop them now
Can´t stop them now
Ain´t no use no one can stop them now
Ain´t no use you even try.
Ain´t no use got to say bye bye
Ain´t no use no one can stop them now
No one can stop them now
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Record a new song

(cançó extreta de les Mother B. Tapes, enregistraments privats fets per Bob a la seua
cambra a ca sa mare a Vista Lane a Miami, entre Octubre 1977 i la primeria de 1980.)

every night you record a new song
and you sing about your love and your hate
you try to make a break of a new dawn...
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if you gonna live by the gun now
surely gonna die by the gun...
have no respect for anyone,
well, it seems like unoo have no manners
to no one
look how unoo a gwan...
 you should listen to your vision

if Rasta no build the house
workman work in vain
no matter what you hear them say
come again

Rastafari is our leader
on the bright and morning star
don´t you know I´m right
don´t you know I´m right
don´t you know I´m right

Redemption songs

Old pirates yes they rob I
Sold I to the merchant ships
Minutes after they took I from the
Bottom less pit
But my hand was made strong
By the hand of the almighty
We forward in this generation triumphantly
All I ever had is songs of freedom
Won´t you help to sing these songs of freedom
Cause all I ever had redemption songs, redemption songs

Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds
Have no fear for atomic energy
Cause none of them can stop the time
How long shall they kill our prophets
While we stand aside and look
Some say it´s just a part of it
We´ve got to fulfill the book

Won´t you help to sing, these songs of freedom
Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs

Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds
Have no fear for atomic energy
Cause none of them can stop the time
How long shall they kill our prophets
While we stand aside and look
Yes some say it´s just part of it
We´ve got to fulfill the book

Won´t you help to sing, these songs of freedom
Cause all I ever had, redemption songs
All I ever had, redemption songs
These songs of freedom, songs of freedom
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Revolution (T)

Revelation reveals the truth - revelation.
(revolution, revolution, revolution - oooo-doo-doo-doo-doo)
(revolution - oooo-doo-doo-doo-doo)
It takes a revolution (revolution) to make a solution;
(doo-doo-doo-doo)
Too much confusion (aaa-aaah), so much frustration, eh!
I don´t wanna live in the park (live in the park);
Can´t trust no shadows after dark (shadows after dark), yeah-eh!
So, my friend, I wish that you could see,
Like a bird in the tree, the prisoners must be free, yeah! (free)
Never make a politician (aaa-aaah) grant you a favour;
(doo-doo-doo-doo)
They will always want (aaa-aaah) to control you forever, eh!
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(forever, forever)
So if a fire make it burn (make it burn, make it burn)
And if a blood make ya run (make ya run, run, run),
Rasta de ´pon top (aaa-aaah), can´t you see? (doo-doo-doo-doo)
So you can´t predict the flop. Eh-eh! (doo-doo-doo-doo)
We got lightning (lightning), thunder (thunder),
brimstone (brimstone) and fire - fire (fire, fire);
Lightning (lightning), thunder (thunder),
brr-brimstone (brimstone) and fire - fiyah - fire - fiyah!
(fire, fire)
Kill, cramp and paralyze all weak at conception;
(aaa-aaah, doo-doo-doo-doo)
Wipe them out of creation (creation), yeah-eah! (creation)
Wa-Jah, Jah, Jah! Wa-Jah, Jah, Jah! (creation)
Wa-Jah, Jah, Jah! (creation)
Oh! Let i´es is i´es (i´es), in i´es is black (i´es),
In i´es is red (i´es), in i´es is dread.
Let righteousness cover the earth
Like the water (aaa-aaah) cover the sea, yeah! Yeah!
Lightning (lightning), doo-doo-doo (thunder),
doo-doo-doo (brimstone), doo-doo-doo (fire, fire);
A lightning (lightning), thunder (thunder),
brimstone (brimstone) and fire.

Traducció:

Revolució

La revelació revela la Veritat. Revelació
Només una revolució (revolució) pot aportar una solució
Hi ha massa confusió, massa frustració
No vull viure al jardí públic
No pots confiar/ No confiï en cap ombra quan s´ha fet fosc
Aleshores amic meu, esperi que hauràs vist/comprès
Que com un ocell en l´arbre, els presoners han d´ésser lliures, sí !
No deixis mai un polític acordar-te un favor
Sempre voldran/miraran de controlar-te per sempre, eh!
Aleshores si el foc els/ho crema (, que cremi)
Si cal sang, que ragi
Rasta és arrelat al cim, no ho veus?
Aleshores no pots predir(-nos) el fracàs. Eh-eh!
Tenim el llampec, el llamp, la tempesta i el foc
(que) mataran, enramparan i paralitzaran
totes les febleses de la concepció
Esborrem-los de la Creació, sí, sí
(...)
Que la virtut ompli la Terra,
com l´aigua omple la mar, sí ! Sí !

Riding high (disc African herbsman)

You´ve been riding
You´ve been riding quite a while, child
     (keep on riding, keep on riding)
You´ve been jiving
Like a peacock, that´s your style
     (keep on jiving), ooh (keep on jiving)

Now I remember the days in school
There wasn´t a time when you didn´t treat me cruel
Ooh, wait till I get my hooks on you
I´ll show you what a fisherman can do

You´re riding
Been riding quite a while, child
     (keep on riding, keep on riding)
You´ve been jiving
Like a peacock, that´s your style
     (keep on jiving), ooh-wee (keep on jiving)

I say now, you always try to hurt me in the end
In the presence of all our good, good friends
But the patient man always win
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Now I´ll just wait till you give in

You´ve been riding
You´ve been riding quite a while
     (keep on riding), keep on, ride (keep on riding)
You´ve been jiving
Like a peacock, that´s your style
     (keep on jiving ...), ooh-wee, alright (... on jiving)

At Christmas, more like an Easter bunny
Just like a rabbit, you´re always on the run
But wait till I get my trap on you
I´ll see where you gonna run to
Wait till I get my trap on you
Then I´ll see where you gonna run to

You´ve been riding
You´ve been riding quite a while
     (keep on riding), keep on, ride (keep on riding)
You´ve been jiving
Like a peacock, that´s your style
     (keep on jiving), ooh-wee (keep on jiving)

(So riding on my own) I need your love tonight
(Riding on my own) A-when you hold me right ...

ROCK TO THE ROCK

ROCK TO THE ROCK

all they want us to do is see that we might get fed up
but tell the world that this is just another shake up
this world is mine it can be yours, my friend
all that I want you to do is pretend

so you got to rock to the rock
sock it to the sock
you move and groove

though the trees have time to blossom, change their leaves
I´ll tell the world you´ve got something up your sleeves
this world is mine it can be yours, my friend
all that I want you to do is pretend

so you got to rock to the rock
sock it to the sock
you move and groove

Anglès

Rocking steady (alternate)

Bob Marley
1968
produït per :Johnny Nash & Arthur Jenkins

Rock stead easy, steady rock easy
When first I heard rock steady, thrilled me to the most
When I talk ´bout rocking steady, you need a baby for your own, blicka
Rock stead easy, steady rock easy
Rock stead easy, steady rock easy
Talk about the cha-cha, talk about the mambo
But when I talk ´bout rocking steady, ja betta be ready
To rock stead easy, steady rock easy
Rock stead easy, steady rock easy

When first I heard rock steady, thrilled me to the most
When I talk ´bout rocking steady, you need a baby for your own
Blick-do-doo-do, rock stead easy, steady rock easy
Rock steady easy, steady rock easy
Rock stead easy [steady rock easy]
You doin´ good [rock stead easy]
Just like you should [steady rock easy]
Ya lookin´ fine [rock stead easy]
Won´t you be mine [steady rock easy] ja-jup-ja
To rock stead easy, steady rock easy [don´t you wanna go]
Rock stead easy, steady rock easy
A rock stead easy...
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Roots

Roots

Roots Natty roots
Dread Binghi dread
I and I are the roots
Some are the dry wood

Fe catch up the fire
Whoa, Lo ok at that
They need some dry wood
To cook up the raw food
Whoa, look at that

I got to survive
Inna dis man maniac downpression
Got to survive
In iration, yeah
Roots Natty roots
Dread Binghi dread
Remember that I and I are the roots
Some are wolf
Inna sheep´s clothing
Whoa, look at that
Many are called
But only a few are chosen
Whoa, look at that
Nothing that dividers can do
Can´t seperate us from our father
Whoa, look at that
You see, blood is thicker than water
Whoa, look at that

Got to survive
inna disyah ghetto, yeah
Roots Natty roots
Dread Binghi dread
Remember that I and I are the roots
Roots Natty roots
Dread Binghi dread
Whoa, I and I are the roots
Some are leaves
While some are branches
But remember I and I are the roots
Some are dry wood
Fe catch up the fire
Whoa, look at that

Got to survive
Inna dis man maniac downpression
Got to survive
In iration
Roots Natty roots
Dread Binghi dread
Hey, I and I are the roots
Ooh we, roots Natty roots
Dread Binghi dread
Oh Yeah, I and I are the roots
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Roots, rock, reggae

            Play I some music: (dis a) reggae music!
            Play I some music: (dis a) reggae music!
            Roots, rock, reggae: dis a reggae music!
            Roots, rock, reggae: dis a reggae music!

            Hey, Mister Music, sure sounds good to me!
            I can´t refuse it: what to be got to be.
            Feel like dancing, dance ´cause we are free;
            Feel like dancing, come dance with me!

Anglès

            Roots, rock, reggae: dis a reggae music!
            Roots, rock, reggae, yeah!  Dis a reggae music!
            Play I some music: dis a reggae music!
            Play I some music: dis a reggae music!

            Play I on the R&B - wo-oh!  Want all my people to see:
            We´re bubblin´ on the Top 100, just like a mighty dread!
            Play I on the R&B; want all my people to see:
            We bubblin´ on the Top 100, just like a mighty dread!

            Roots, rock, reggae: dis a reggae music!  Uh-uh!
            Roots, rock, reggae, ee-mi duba!  Dis a reggae music!
            Play I some music: (dis a reggae music!)
            Play I some music: (dis a reggae music!)
            ---
            /Saxophone solo/
                    (Dis a reggae music!)
                    (Dis a reggae music!)
            ---
            Play I on the R&B; I want all my people to see:   (doo-doo-doo-doo!)
            We bubblin´ on the Top 100, just like a mighty dread!
               (doo-doo-doo-doo!)
            Play I some music: (dis a) reggae music!
            Play I some music: (dis a) reggae music!
            (Dis a reggae music!)
            (Dis a reggae music!)           /fadeout/

Satisfy my soul Jah Jah

(Bob Marley, 1971)
(També, erròniament, conegut com a ´Power and more power´)

Satisfy our souls Jah Jah
Satisfy our souls
Satisfy our souls Jah Jah
Satisfy our souls

Jah is cool water
To our thirsty soul
(said) Jah-Jah will keep us warm
When the times (nights) are cold
We(´re) the generation
Who goes through tribulation (that´s gone through tribulation)
But never the less I say
Rasta children can never go astray

Power top-a power, more power
Power top-a power, more power
Power top-a power, more power
Power top-a power, more power
(també, erròniament coneguda com a ´Power and more power´)

Power top-a power, more power, now
Power top-a power, ya´ll, a more power, now

Satisfy our souls Jah Jah
Satisfy our souls

I say, wonders never cease

Satisfy our souls Jah Jah
Satisfy our souls
Satisfy our souls Jah Jah
Satisfy our souls

It´s a power top-a power, more power
Power top-a power, more power
Power top-a power, [more] more power now
Power top-a power [huh], more power
A power top-a power, more power ya´ll
Power top-a power [good God], more power
A power top-a power, [dig it ya´ll], more power
Power top-a power, p-po-power, more...
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Screw face

Whoa, now!

Screwface know-a who fi frighten!
Screwface know-a who fi frighten!
Like I told, they say, "Coward, man".
Gonna keep some bones
And all violent man gonna weep and moan.
He that exalted him say, "Yeah!"
Shall be obeyed.

Remember Jah - Jah children deh!
Don´t dread no pain.
Fear do we go now
To the rivers of ungodly waters, we´ll fear no foe
(fear no foe, fear no foe).
Wherever I go,
Not even the pestilence
That crawl at I´n´I
Can´t do - wo-wo-wo - me no wrong (just can´t do me no wrong).
Oh, now!
I tell you what red is!
I tell you what I know:
(Screwface know-a who fi frighten!)
Screwface know-a who fi frighten!
Screwface know-a who fi frighten!  Wo, now!
(Screwface know-a who fi frighten!)  Screwface will frighten
screwface!
(Screwface know-a who fi frighten!)  Long time gone, y´all!
(Screwface know-a who fi frighten!)  Screwface will frighten
screwface!
Wo, yeah!  Now!
(Screwface know-a who fi frighten!)
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SELASSIE IS THE CHAPEL

SELASSIE IS THE CHAPEL

haile selassie is the chapel
power of the trinity
built your mind on this derission
search the living god and live
take your troubles to selassie
he´s the only king of kings
conquering lion of judah
triumphantly we all must sing
I search and I search scrapbook of mind
in the rebelation look what I´ve find

haile selassie is the chapel
all the world should know
that man is the angel
and our god the king of kings
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Simmer down

Simmer down: you lickin´ too hot, so!
Simmer down: soon you´ll get dropped, so!
Simmer down: can you hear what I say?
Simmer down: simmer won´t you - why won´t you -
why won´t you simmer down?

Simmer down!

Long time people de used to say,
What sweet nanny goat
A-go run him belly, so:
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Simmer down: oh, control your temper!
Simmer down: or the battle will be hotter
Simmer down: man, you hear what I say?
Simmer down: oh, that I´m a-leavin´ you today!

Solo de saxòfon

Simmer down: oh, you hear what I say?
Simmer simmer: a-that I´m leavin´ you today!
Simmer down: can you hear what I say?
Simmer down!

Chicken merry, hawk deh near
And when him deh near
You must beware, so:
Simmer down: oh, control your temper!
Simmer down: for the battle will be hotter;
Simmer down: and-a you won´t get no supper.
Simmer down: and you know you bound to suffer
Simmer down: simmer - simmer - simmer right down:
Simmer down: like you never did before!
Simmer down: oh, oh, oh!
Simmer down: man, you hear what I say?
Simmer down: and you know soon you´ll get dropped, so!
Simmer down: I want to simmer - simmer down!
Simmer down: simmer down - simmer down!
Simmer down: simmer - simmer down!
Simmer down: oh, simmer - simmer down!
Simmer down: and you never ...

/fadeout/

Sinnerman (alternate take)

tradicional
veus: Bunny Wailer & Peter Tosh
1966
produït per: Coxsone Dodd

[Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah]
Oh sinnerman, where you gonna run to
Oh sinnerman, where you gonna run to
Oh sinnerman, where you gonna run to
All along the day [all day]

You run to the sea, the sea was a boiling
You run to the sea, the sea was a boiling
You run to the sea, the sea was a boiling
All along the day

You run to the rock, the rock was a melting
You run to the rock, the rock was a melting
You run to the rock, the rock was a melting
All along the day [day]

Oh sinnerman, where you gonna run to
Oh sinnerman, where you gonna run to
Oh sinnerman, where you gonna run to
Oh sinnerman, where you gonna run to

Run to the lord, lord won´t you hide me
You run to the lord, lord won´t you hide me
You run to the lord, lord won´t you hide me
All along the day

The lord say sinnerman, you should be praying
The lord say sinnerman, you should be praying
The lord say sinnerman, you should be praying
All along the day

You run to the devil, the devil was awaiting
You run to the devil, the devil was awaiting
You run to the devil, the devil was awaiting
All along the day {so I say now]

Oh sinnerman, where you gonna run to
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Oh sinnerman [I want to know] where you gonna run to
Oh sinnerman [tell me] where you gonna run to
All along the day [I want to know, know, know, know, know, oh yeah]

Oh sinnerman, where you gonna run to
Oh sinnerman, where you gonna run to...

Small axe (disc African herbsman)

[1971] [Lee Perry]

Why boasteth thyself
Oh, evil men
Playing smart
And not being clever?
I said, you´re working iniquity
To achieve vanity (if a-so a-so)
But the goodness of Jah, Jah
I-dureth for-I-ver

So if you are the big tree
We are the small axe
Ready to cut you down (well sharp)
To cut you down

These are the words
Of my master, keep on tellin´ me
No weak heart
Shall prosper
And whosoever diggeth a pit
Shall fall in it, fall in it
And whosoever diggeth a pit
Shall fall in it (... fall in it)

If you are the big tree, let me tell you that
We are the small axe, sharp and ready
Ready to cut you down (well sharp)
To cut you down

(To cut you down)

(To cut you down)

These are the words
Of my master, tellin´ me that
No weak heart
Shall prosper
And whosoever diggeth a pit
Shall fall in it, uh, bury in it
And whosoever diggeth a pit
Shall bury in it, uh (... bury in it)

If you are the big, big tree
We are the small axe
Ready to cut you down (well sharp)
To cut you down
If you are the big, big tree, let me tell you that
We are the small axe
Ready to cut you down (well sharp)
To cut you down
Sharpened ...

3. Duppy Conqueror [Lee Perry]

Yes, me friend, me friend
Dem set me free again
Yes, me friend, me friend
Me deh ´pon street again

The bars

Yes, I´ve been accused
Wrongly abused now
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But through the powers of the Most High
They´ve got to turn me loose

Yes, me friend, me good friend
Dem set me free again, mm
Yes, me friend
Dem turn me loose again

(Yes, me friend) Me friend, me friend, me friend
We deh a street again
Yes, me friend, me friend, me friend
Dem set me free again

Smile Jamaica

Feeling out, feeling down,
This feeling wouldn´t leave me alone,
Then up came a one that say
"Hey, Dread, fly Natty Dread and smile",
(In Jamaica ), won´t you do smile?
(In Jamaika-ya ), get things together right now,
(In Jamaica ), get it together right now,
(In Jamaika-ya )
Suffle down, roots people, hey!
Said I see you´re havin fun,
Rocking through the rootsman walkup
Oh, Island in the sun, Oh-Oh,
(In Jamaica ), won´t you do get together?
(In Jamaika-ya ), get things together right now,
(In Jamaica ), get this together right now,
(In Jamaika-ya )
Help the children, help them right,
Oh Lord, help us this side,
Cast away Evil spell,
Throw some water in the world, well well well...
(In Jamaica ), come on and smile,
(In Jamaika-ya ), get things together right now,
(In Jamaica ), get it together right Jah,
(In Jamaika-ya )
Dry your tears, have no fear,
Fly Natty Dread,
Fly Natty Dread ya,
Wise, Size,
Skee-ba-dee-ba-doo etc
(In Jamaica, In Jamaika-ya ) (bis)
Help, help, help us tonight,
Cast away that Evil spell,
Throw some water in the world,
(In Jamaica, In Jamai-kaya ) (bis)
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Smile Jamaica (simple)

(versió simple, 3:13)
Aquesta cançó va ésser enregistrada amb dos arranjaments completament diferents. El
primer amb Lee Perry a l&#8217;estudi Black Ark. Bob lliura uns formidables monstres
(expressió de Lluís Llach, scat) al mig de la cançó. La segona versió ha estat enregistrada
als estudis Harry J amb una producció acreditada a Aston Barrett i els Wailers, amb un
ritme més lent, i va sortir com a cara B del simple Satisfy My Soul (Smile Jamaica (DUB)
b-side of Smile Jamaica (3.07) final de 1976). També hi ha Smile Jamaica slow version
(3:19) de final de 1976.

Feeling out, feeling down:
This feeling wouldn´t leave me alone.
Then up came-a one that said (hey, Dread):
"Hey, Dread, dry, Natty Dread, and smile!"

You´re in Jamaica:  C´mon and smile!
(In Jamaica, y´all)  Get it together, y´all!
(In Jamaica)  Get it together, now!
 In Jamaica, y´all.

 Soulful down, soulful people:
 Said, I see you´re having fun,
 Dancin´ to the reggae rhythm,
 Oh island in the sun:

Anglès

Pàgina 1321 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Marley, Bob

 Oh smile!

(In Jamaica)  C´mon and smile!
(In Jamaica, y´all)  Get it together, right now!
(In Jamaica)  Get it together, children!
(In Jamaica, y´all)

We´re gonna help our people, help them right;
Oh Lord, help us tonight!
Cast away that evil spell;
Throw some water in the well,
And smile!

(In Jamaica)  C´mon and smile!
(In Jamaica, y´all)  Get things together, right now!
(In Jamaica)  Get it together, right now!
(In Jamaica, y´all)

Riddim wise (wise),
Dub-a wise (wise),
And other wise (wise)
Can´t criticize (wise) our smile.

(In Jamaica)   You´re gonna smile!
(In Jamaica, y´all)  Get it together, right now!
(In Jamaica)  Get things together, right yow!
(In Jamaica, y´all)

Help the people, help them right!
Oh Lord, help us tonight!
Cast away evil spell;
Throw some water in the well,
And smile!

(In Jamaica)  You´re gonna smile!
(In Jamaica, y´all)  Get it together, children!
(In Jamaica)  Get things together, right yow!
(In Jamaica, y´all)

Soulful down, soulful people,
Said, I know - I know that you´re having fun

So long Rastafari (call you)

Bob tocà aquest tros almenys dues, en obrir concerts a Houston i Madison durant el tomb
de 1978. No és ben bé una tema de Marley, puix que és un cant tradicional rasta. En
concert servia per ´escalfar´. L´han tocat d´altres artistes i Dennis Brown l´ha enregistrat.

So long Rastafari call you
so long
So long Rastafari call you
so long

Now The ennemies surround you
Trying to devour you
So long Rastafari call you
So very long

So long nyabinghi call you
So long
So long nyabinghi call you
So long

And now the ennemies surround you
Trying to devour you
So long Rastafari call you
So very long

So long Rastafari call you
So long
So long Rastafari call you
So long
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And now the ennemies surround you
Trying to devour you
So long Rastafari call you
So very long
So very long
So very long
So very long
So very long
So very long
So very long

Now The ennemies surround you
Trying to devour you
So long Rastafari call you

So very long
So very long
So very long
So very long
So very long
So very long
So very long

(tall instrumental)

So long

So much trouble in the world

           ...

            So much trouble in the world;
            So much trouble in the world.

            Bless my eyes this morning;
            Jah sun is on the rise once again.
            The way earthly thin´s are goin´,
            Anything can happen.

            You see men sailing on their ego trip,
            Blast off on their spaceship,
            Million miles from reality:
            No care for you, no care for me.

            So much trouble in the world;
            So much trouble in the world.
            All you got to do: give a little (give a little),
            Give a little (give a little), give a little (give a little)!
            One more time, ye-ah! (give a little)  Ye-ah! (give a little)
               Ye-ah! (give a little)  Yeah!

            So you think you´ve found the solution,
            But it´s just another illusion!
            (So before you check out this tide),
            Don´t leave another cornerstone
            Standing there behind, eh-eh-eh-eh!
            We´ve got to face the day;
            (Ooh) Ooh-wee, come what may:
            We the street people talkin´,
            Yeah, we the people strugglin´.
            ---
            /Instrumental break/
            ---
            Now they sitting on a time bomb;   (Bomb-bomb-bomb! Bomb-bomb-bomb!)
            Now I know the time has come:      (Bomb-bomb-bomb! Bomb-bomb-bomb!)
            What goes on up is coming on down, (Bomb-bomb-bomb! Bomb-bomb-bomb!)
            Goes around and comes around.      (Bomb-bomb-bomb! Bomb-bomb-bomb!)

            So much trouble in the world;
            So much trouble in the world;
            So much trouble in the world.
            There is so much trouble (so much trouble in the world);
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            There is so much trouble;
            There is so much trouble (so much in the world);
            There is so much trouble;
            There is so much trouble in the world (so much trouble in the world);
            There is (so much in the world);
            (So much trouble in the world) -           /fadeout/

Stir it Up

Stir it up; little darlin´, stir it up.  Come on, baby.
            Come on and stir it up: little darlin´, stir it up.  O-oh!

            It´s been a long, long time, yeah!
               (stir it, stir it, stir it together)
            Since I got you on my mind.  (ooh-ooh-ooh-ooh)  Oh-oh!
            Now you are here (stir it, stir it, stir it together), I said,
               it´s so clear
            There´s so much we could do, baby, (ooh-ooh-ooh-ooh)
            Just me and you.

            Come on and stir it up; ..., little darlin´!
            Stir it up; come on, baby!
            Come on and stir it up, yeah!
            Little darlin´, stir it up!  O-oh!

            I´ll push the wood (stir it, stir it, stir it together),
               then I blaze ya fire;
            Then I´ll satisfy your heart´s desire.  (ooh-ooh-ooh-ooh)
            Said, I stir it every (stir it, stir it, stir it together),
               every minute:
            All you got to do, baby,  (ooh-ooh-ooh-ooh)
            Is keep it in, eh!

            (Stir it up)  Oh, little darlin´,
            Stir it up; ..., baby!
            Come on and stir it up, oh-oh-oh!
            Little darlin´, stir it up!  Wo-oh!  Mm, now, now.

            Quench me when I´m thirsty;
            Come on and cool me down, baby, when I´m hot.  (ooh-ooh-ooh-ooh)
            Your recipe is, - darlin´ - is so tasty,
            When you show and stir your pot.  (ooh-ooh-ooh-ooh)

            So: stir it up, oh!
            Little darlin´, stir it up; wo, now!
            Come on and stir it up, oh-ah!
            Little darlin´, stir it up!
            ---
            /Guitar solo/
            ---
            Oh, little darlin´, stir it up.  Come on, babe!
            Come on and stir it up, wo-o-a!
            Little darlin´, stir it up!  Stick with me, baby!
            Come on, come on and stir it up, oh-oh!
            Little darlin´, stir it up.     /fadeout/
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SUGAR SUGAR

SUGAR SUGAR

sugar, honey honey, you are my candy girl and you got me wanting you
sugar, honey honey, you are my candy girl and you got me wanting you

I just can´t believe the loveliness of loving you  - I just can´t
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believe it´s true
I just can´t believe the wonders of this feeling too - I just can´t believe it´s true

sugar, honey honey, you are my candy girl and you got me wanting you
sugar, honey honey, you are my candy girl and you got me wanting you

when I kissed you girl, I knew how sweet a kiss could be - knew how sweet a kiss could be
like a silver sunshine, pour your sweetness over me - pour your sweetness over me

sugar, honey honey, you are my candy girl and you got me wanting you
sugar, honey honey, you are my candy girl and you got me wanting you

Sun is shining (disc African herbsman)

Sun is shining, the weather is sweet, yeah
Make you wanna move your dancing feet now
To the rescue, here I am
Want you to know, y´all, can you understand?

When the mornin´ gather the rainbow, yeah, yeah
Want you to know, I´m a rainbow too now
To the rescue, here I am
Want you to know, y´all, can you, can you, can you understand?

Sun is shining, the weather is sweet now
Make you wanna move your dancing feet, yeah
But to the rescue, here I am
Want you to know just if you can, here I stand, no, no, no, no, no, no, no, no

Can you understand me now, baby?
Do you believe me?
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Teenager in love

Each night I ask, the stars up above

Why must I be a teenager in love
Why must I be a teenager in love

Put me in your milling machine,
I never thought you could act so mean
Now I´m wondering what to do,
to see if you could love me too
Each night I ask, the stars up above

Why must I be a teenager in love
Why must I be a teenager in love

Each night I ask the stars up above

Why must I be a teenager in love
Why must I be a teenager in love

Though my knees are getting weak,
and my brain is getting flatter
Something is near, to tell me it´s been badder
I don´t know just what to do,
to see if you could love me too
Each night I ask the stars up above

Why must I be a teenager in love
Why must I be a teenager in love
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THANK YOU LORD

THANK YOU LORD

thank you lord for what you´ve done for me
thank you lord for what you´re doing now
thank you lord for every little thing
thank you lord for you make me sing

said I´m in no competition, but I make my decision
you can keep your opinion
I´ll just crawl in on the wise man communion

thank you lord for what you´ve done for me
thank you lord for what you´re doing now
thank you lord for every little thing
thank you lord for you make me sing

I don´t bear their aggression
just to prove my determination
I don´t heal to temptation
I have learned my lesson in revelation

thank you lord for what you´ve done for me
thank you lord for what you´re doing now
thank you lord for every little thing
thank you lord for you make me sing
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THE LORD WILL MAKE A WAY SOMEHOW

THE LORD WILL MAKE A WAY SOMEHOW

like a ship tossed and driften
battered by the angry sea
when the tide of life is waiting
the fume falls on me
I wonder what I have done
to make this race so hard to run
and I say to my soul take courage
the lord will make a way somehow

the lord will make a way somehow
when beneath the stars I-bove
he´ll take away my sorrows
there´ll be no sad tomorrows
many of nights may be tossed and turning
wondering what your friend might be bringing
and I say to my soul take courage
the lord will make a way somehow

many of nights I tossed and turned
wondering what the day might bring
and I say to my soul take courage
the lord will make a way somehow
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The ten commandments of love

(escrit per M. Paul)

One: Thy shall never love another
Two: And stand by me all the while
Three: Take happiness with the heartaches
Four: Go through life wearing a smile

Oh, how happy we will be, if we keep the ten commandments of love,of love
Five: Thou shall always have faith in me, in everything I say and do
Six: Love me, with all your heart and soul, until our life on earth, is through

Català

And how happy we will be, if we keep the ten commandments of love
Love,oh, sweet love, it´s oh,oh, so grand
You will find since the beginning of time
It has rooted in all the land

Seven: Come to me when I´m lonely
Eight: Kiss me when you hold me tight
Nine: Treat me sweet and gentle
Ten: And always do right.

And how happy we will be, if we keep the ten commandments of
Woooo,oooooo, love

Els 10 MANAMENTS DE L&#8217;AMOR

1, No has d´estimar mai ningú d´altre.
2, i restar sempre prop meu.
3, prendre la felicitat i les penes.
4, travessa la vida amb un somriure.

Oh, com serem feliços si seguim els 10 manaments de l&#8217;amor.
5, Has de tenir sempre confiança en mi, en tot el que dic i faig.
6, estima´m, amb tota l´ànima i tot el cor, fins que la nostra vida damunt la terra s´hagi
acabat

Oh, com serem feliços si seguim els 10 manaments de l&#8217;amor, l&#8217;amor oh,
dolç amur, és oh, oh, tan gran,
veuràs que d´ençà del començ dels temps
ha arrelat arreu del món.

7, vine cap a mi quan sóc sol.
8, fes-me un petó quan m´estrenys.
9, tracta´m amb dolçor i gentilesa.
10, sigues sempre just.

Oh, com serem feliços si seguim els 10 manaments de l&#8217;amor,
uoooo,oooooo, l´amor

Three Little Birds

THREE LITTLE BIRDS

Don´t worry about a thing
´Cause ev´ry little thing gonna be alright
Singin´, "Don´t worry about a thing,
´Cause ev´ry little thing gonna be alright."

Rise up this morning,
Smiled with the rising sun
Three little birds pitch by my doorstep
Singin´ sweet songs of melodies pure and true
Sayin´, "This is my message to you-u-u."

Singin´...

(Repeat)
"Don´t worry about a thing,
´Cause ev´ry little thing gonna be al-right."
(4 times)
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Trench town (àlbum Chant down Babylon)

"Se n´anàven a Bull Bay fer una hora de correguda, Skill Cole i Bob encapçalant-los. A
cops pujàven amunt del pujol fins al grandiós salt d´aigua de Cane River. Bob s´arrencava
els vestits fumants de transpiració i cabussava, en calçotets en l´aigua gelada. Els joves
lleons rentaven llargament llurs locks en l´aigua clara de la riera, i passaven moments
extàtics a esbaldir-los sota la cascada".
Bob Marley, Roger Stephens, p148

Up a cane river to wash my dread
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Upon a rock I rest my head
There I vision through the seas of oppression
Don´t make my life a prison

We come from Trench Town, Trench Town
Most of them come from Trench Town
We free the pepole with music, sweet music
Can we free the people with music
Can we free our people with music, with music
With music, oh music

Whoa-My head, in desolate places we´ll find our bread
And everyone see what´s taking place
Whoa-yo another page in history

We come from Trench Town, come from Trench Town
We come from Trench Town
Lord we free the people with music,
We free the people with music, sweet music
We free our people with music
With music, Oh music, Oh music

They say it´s hard to speak
They feel so strong to say we´re weak
But through the eyes the love of our people
Whoa-A they go to repay

We come from Trench Town
We come from Trench Town, Trench, Trench Town
They say can anything good come out of Trench Town?
That´s what they say, Trench Town
Say we´re the underprivileged people
So they keep us in chains
Pay pay pay tribute to Trench Town, Trench Town
We come from Trench Town, not because we come
from Trench Town
Just because we come from Trench Town

Trench Town Rock (disc African herbsman)

One good thing about music, when it hits you (you feel no pain)
Oh, oh, I say, one good thing about music, when it hits you (you feel no pain)
Hit me with music, hit me with music now

This is (Trenchtown rock), don´t watch that
     (Trenchtown rock), big fish or sprat now
(Trenchtown rock) You reap what you sow
     (Trenchtown rock), and only Jah, Jah know
(Trenchtown rock) I´d never turn my back
     (Trenchtown rock), I´d give the slum a try
(Trenchtown rock) I´d never let the children cry
     (Trenchtown rock), ´cause you got to tell Jah, Jah why

(Groovin´) It´s Kingston 12
     (groovin´), it´s Kingston 12
(Groovin´) It´s Kingston 12 now
     (groovin´), it´s Kingston 12
No want you come galang so, oh no
     (... no want you fe galang so), ska-ba-dip-ska-ba
(You want come cold I up ...) Ska-ba-dibby-dip,
     ska-ba-doop, ska-ba-doop (... cold I up)
Oh, oh, I´m groovin´, and the world knows by now,
     now, now, now, now, now, now, now, y´all

Oh now, I said, you feel no pain now
One good thing about music, when it hits you (you feel no ...) feel no pain
Hit me with music now, oh now, hit me with music now
Hit me with music, harder, brutalize me (... music)

This is (Trenchtown rock), I say, don´t watch that
     (Trenchtown rock), if you a big fish or sprat
(Trenchtown rock) You reap what you sow
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     (Trenchtown rock), and everyone know now
(Trenchtown rock) Don´t turn your back
     (Trenchtown rock), I say, give the slum a try
(Trenchtown rock) Never let the children cry
     (Trenchtown rock), or you got to tell Jah, Jah why

(Groovin´) It´s Kingston 12
     (groovin´), it´s Kingston 12
(Groovin´) I said, it´s Kingston 12 now
     (groovin´), oh, oh, oh, it´s Kingston 12
(No want you fe galang so) Didn´t I told you that
     (no want you fe galang so) we should leave with love?
(You want come cold I up ...) I´m not gonna do that, man,
     nothin´ (... come cold I ...), and look deh now
(Groovin´) And then it´s Kingston
     12, uh

(Good God ...) Good God, looky here now, uh
Hit me with music ...

Trenchtown

Trenchtown

"Se n´anàven a Bull Bay fer una hora de correguda, Skill Cole i bob encapçalant-los. A
cops pujàven amunt del pujol fins al grandiós salt d´aigua de Cane River. Bob s´arrencava
els vestits fumants de transpiració i cabussava, en calçotets en l´aigua gelada. Els joves
lleons rentàven llargament llurs locks en l´aigua clara de la riera, i passàven moments
extàtics a esbaldir-los sota la cascada".
Bob Marley, Roger Stephens, p148

(Scoop, scoop, scoop, scoo-doo;
Scoop, scoop wa-doo.)

Up a cane river to wash my dread;
Upon the rocks I rest my head
There I sweep through the seas of oppression, oh-oo-wo!
too much youth in prison.

Them come from Trench Town,
Trench Town (Trenchtown)

Most of them come from Trench Town.
We free the people with music (sweet music);
Can we free the people with music (sweet music)?
Can we free our people with music?
With music,
With music, oh music!

Oh-y, my head,
In desolate places we´ll find our bread,
And everyone see what´s taking place, oh-oo-wo!

Another page in history.

We come from Trench Town,
Come from Trench Town;
We come from Trench Town.
Lord we free the people with music (sweet music)
We free the people with music (sweet music);

We free our people with music,
With music, oh music (oh music)!

They say it´s hard to speak;
They feel so strong to say we are weak;
But through the eyes the love of our people, oh-oo-wo!
They´ve got to repay.

We come from (Trenchtown) Trench Town;
We come from (Trenchtown) Trench Town;
Trench - Trench Town (Trenchtown).

We free the people with music (sweet music);
With music, oh music (oh music)!
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We come from (Trenchtown) Trench Town;
We come from (Trenchtown) Trench Town;

They say, "Can anything good come out of Trench Town?"
(Trench - Trenchtown)
That´s what they say, (Trenchtown);
(Trench - Trenchtown)
Say (Trench - Trenchtown) we´re the underpriveleged people
So they keep us in chains

"Pay (Trench - Trenchtown) - pay - pay tribute to -" (Trenchtown).

We come from (Trench - Trenchtown);
We come from (Trench - Trenchtown);
Just because we come from (Trench Town).
Not because we come from (Trench Town);
Just because we come from (Trenchtown).

We free the people (TrenchTown)
Give them a chance

free the people (TrenchTown)
free the people (TrenchTown)
free the people with music (sweet music);

Trenchtown rock (alternative mix)

Trench Town és el barri on vivia Marley a la primeria a Kingston.
Versió alternativa de final de 1971 pareguda a Songs of Freedom

One good thing about music, when it hits ya (you feel no pain);
Wo-wo-wo, I say: One good thing about music, when it hits ya
(you feel no pain):
Hit me with music, yeah!  Hit me with music now!

This is: (Trenchtown Rock)  Don´t watch that!
(Trenchtown Rock)  Big fish or sprat now!
(Trenchtown rock)  You reap what you sow.
(Trenchtown Rock)  And only Jah-Jah know.
(Trenchtown Rock)  I never turn my back.
(Trenchtown Rock)  I give the slum a try.
(Trenchtown Rock)  I never let the children cry,
(Trenchtown Rock)  ´Cause you got to tell Jah - Jah why.
(Groovin´)  It´s Kingston 12;
(Groovin´)  It´s Kingston 12;
(Groovin´)  It´s Kingston 12, now;
(Groovin´)  It´s Kingston 12.
(No want you fe galang so), oh no!
(No want you fe galang so), scaba-dip, scaba!
(You want come cold I up), scaba-diba-dip!  Scaba-dip, scaba-dip!
(But you can´t come cold I up)
Wo - wo - wo, I´m a groover,
And the world know by now, now, now, now, now, now, now, now, y´all!
Oh now, I say: you feel no pain now;
One good thing about music
When it hits ya (you feel no pain) - feel no pain:
Hit me with music, now - wo now!
Hit me with music now!
Hit me with music!)  ´Arder!  Brutalize me!
(Hit me with music!)

This is: (Trenchtown Rock)  I say don´t watch that,
(Trenchtown Rock)  If you are big fish or sprat;
(Trenchtown Rock)  You reap what you sow -
(Trenchtown Rock)  I - everyone know now
(Trenchtown Rock)  Don´t turn your back!
(Trenchtown Rock)  I say, give a slum a try;
(Trenchtown Rock)  Never let the children cry
(Trenchtown Rock)  Or you got to tell Jah - Jah why.
(Groovin´)  It´s Kingston 12;
(Groovin´)  It´s Kingston 12;
(Groovin´)  I said, it´s Kingston 12 now!
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(Groovin´)  Wo - wo - wo - wo, it´s Kingston 12.
(No want you fe galang so)  Since I told you that
(No want you fe galang so)  We should live with love.
(You want come cold I up)   And I don´t do that ...
(But you can´t come cold I up)  I look da now!
And then it´s Kingston 12.  Uh!

Good God, look a-here now! (you feel no pain)  Uh!
Hit me with music, yeah!  Come on!  (Hit me with music)
(Hit me with music), oh my brother! (Hit me with music) Brutalize me!
(Hit me with music!)  Oh hurt me!   (Hit me with music)
We can trash this ourselves!
(Hit me with music)
(Trenchtown Rock)  Don´t call no cop!
(Trenchtown Rock)  We can trash things ourselves!
(Trenchtown Rock)  Got no stacks on no shelves!
But let me tell ya, behave yourselves!
(Trenchtown Rock)

Turn yout lights down low

            Turn your lights down low
            And pull your window curtains;
            Oh, let Jah moon come shining in -
            Into our life again,
            Sayin´: ooh, it´s been a long, long (long, long, long, long) time;
            I kept this message for you, girl,
            But it seems I was never on time;
            Still I wanna get through to you, girlie,
            On time - on time.
            I want to give you some love  (good, good lovin´);
            I want to give you some good, good lovin´ (good, good lovin´).
            Oh, I - oh, I - oh, I,
            Say, I want to give you some good, good lovin´ (good, good lovin´):
            Turn your lights down low;
            Never try to resist, oh no!
            Oh, let my love come tumbling in -
            Into our life again,
            Sayin´: ooh, I love ya!
            And I want you to know right now,
            I love ya!
            And I want you to know right now,
            ´Cause I - that I -
            I want to give you some love, oh-ooh!
            I want to give you some good, good lovin´;
            Oh, I - I want to give you some love;
            Sayin´: I want to give you some good, good lovin´:
            Turn your lights down low, wo-oh!
            Never - never try to resist, oh no!
            Ooh, let my love - ooh, let my love come tumbling in -
            Into our life again.
            Oh, I want to give you some good, good lovin´ (good, good lovin´).

Anglès

Vexation

(cançó extreta de les Mother B. Tapes, enregistraments privats fets per Bob a la seua
cambra a ca sa mare a Vista Lane a Miami, entre Octubre 1977 i la primeria de 1980.)

Let me in, let me out
cuz I can´t do without
vexation in me life, oh!
turn ´em in, turn ´em out
do with it, and do without
vexation in your life, yeah
PLEE-E-E-E-E-E-EASE!
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Waiting in vain

            1, 2, 3:

            I don´t wanna wait in vain for your love;
            I don´t wanna wait in vain for your love.
            From the very first time I rest my eyes on you, girl,
            My heart says follow t´rough.
            But I know, now, that I´m way down on your line,
            But the waitin´ feel is fine:
            So don´t treat me like a puppet on a string,
            ´Cause I know I have to do my thing.
            Don´t talk to me as if you think I´m dumb;
            I wanna know when you´re gonna come - soon.
            I don´t wanna wait in vain for your love;
            I don´t wanna wait in vain for your love;
            I don´t wanna wait in vain for your love,
            ´Cause if summer is here,
            I´m still waiting there;
            Winter is here,
            And I´m still waiting there.
            ---
            /Guitar solo/
            ---
            Like I said:
            It´s been three years since I´m knockin´ on your door,
            And I still can knock some more:
            Ooh girl, ooh girl, is it feasible?
            I wanna know now, for I to knock some more.
            Ya see, in life I know there´s lots of grief,
            But your love is my relief:
            Tears in my eyes burn - tears in my eyes burn
            While I´m waiting - while I´m waiting for my turn,
            See!

            I don´t wanna wait in vain for your love;
            I don´t wanna wait in vain for your love;
            I don´t wanna wait in vain for your love;
            I don´t wanna wait in vain for your love;
            I don´t wanna wait in vain for your love, oh!
            I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna -
               I don´t wanna wait in vain.
            I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna -
               I don´t wanna wait in vain.
            No, I don´t wanna  (I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna -
               I don´t wanna - I don´t wanna wait in vain) -
            No I - no I  (I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t
               wanna - I don´t wanna wait in vain) -
            No, no-no, I, no, I  (I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna -
               I don´t wanna - I don´t wanna wait in vain) -
            It´s your love that I´m waiting on (I don´t wanna - I don´t wanna -
               I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna wait in vain);
            It´s me love that you´re running from.
            It´s Jah love that I´m waiting on (I don´t wanna - I don´t wanna -
               I don´t wanna - I don´t wanna - I don´t wanna wait in vain);
            It´s me love that you´re running from.          /fadeout/

Anglès

Walk the proud land

Why, why, why, why
Doobe-doobe-do-by-dey
Doobe-doobe-do-by-dey
Doobe-doobe-do-by-dey
Doobe-doobe-do-by-dey

Walk the proud land my friends (with me)
Walk the proud land my friends (with me)
Walk the proud land my friends (with me)
Walk the proud land my friends (with me)

Me want you come wheel and turn me
Me want you come wheel and turn me
Me want you come wheel and turn me
Fi go lick a mi head ´pon you tambourine

I´ve got to keep on moving
I´ve got to keep on moving
I´ve got to keep on moving
I´ve got to keep on moving

Ska quadrille, ska quadrille
Ska quadrille, ska quadrille

Gimme little soul, oh Lord
Gimme little, gimme little soul, oh Lord
Gimme little soul, oh Lord
Gimme little, gimme little soul, oh Lord

Rude boy rob, rude boy scrob I
Rude boy rob, rude boy scrob, ah

Keep on moving
(I´ve got to) keep on moving
(I´ve got to) keep on moving
(I´ve got to) keep on moving

Gimme little, gimme little soul, oh Lord
Gimme little, gimme little soul, oh Lord
Gimme little soul oh Lord
Gimme little soul oh Lord

Ska quadrille, ska quadrille
Ska quadrille, ska quadrille

I´ve got to keep on moving
(I´ve got to keep on moving) keep on moving
(I´ve got to keep on moving) keep on moving
(I´ve got to keep on moving)

Rude boy rob
This is the rude boy robbin´
This is the rude boy action
This is the rude boy robbin´
This is the rude boy action
This is the rude boy robbin´
This is the rude boy action...

Anglès

WAR

War

What life has taught me
I would like to share with
Those who want to learn...

Until the philosophy which hold one race
Superior and another inferior
Is finally and permanently discredited and abandoned
Everywhere is war, me say war

That until there are no longer first class
And second class citizens of any nation
Until the colour of a man´s skin
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Is of no more significance than the colour of his eyes
Me say war

That until the basic human rights are equally
Guaranteed to all, without regard to race
Dis a war

That until that day
The dream of lasting peace, world citizenship
Rule of international morality
Will remain in but a fleeting illusion
To be persued, but never attained
Now everywhere is war, war

And until the ignoble and unhappy regimes
that hold our brothers in Angola, in Mozambique,
South Africa sub-human bondage
Have been toppled, utterly destroyed
Well, everywhere is war, me say war

War in the east, war in the west
War up north, war down south
War, war, rumours of war

And until that day, the African continent
Will not know peace, we Africans will fight
We find it necessary and we know we shall win
As we are confident in the victory

Of good over evil, good over evil, good over evil
Good over evil, good over evil, good over evil

What goes around comes around (original)

escrit per: Bob Marley
1968, produït per: Johnny Nash & Arthur Jenkins

What goes around comes around [what goes around comes around]
Same old thing [same old thing]
What goes around comes around, same old thing [same old thing]
What goes around comes around [what goes around comes around]
Same old thing [same old thing]
What goes around comes around, same old thing [same old thing]
There was an old woman [woop woop wooo-ooo]
Living in a show [woop woop wooo-ooo]
All day long, all she did [woop woop wooo-ooo] woooa
Was a bugaloo [woop woop wooo-ooo]
She would bugaloo [woop woop wooo-ooo]
Now take Humpty Dumpty [woop woop wooo-ooo]
Sitting on his wall [woop woop wooo-ooo]
What´ll you bet, you ain´t seen nothing yet [woop woop wooo-ooo]
He can´t dance at all [woop woop wooo-ooo]
He can´t dance at all [woop woop wooo-ooo]
But little boy blue [woop woop wooo-ooo]
Was blowing on his horn [woop woop wooo-ooo]
Tighten up on the meadow [woop woop wooo-ooo]
Rocking steady in the corn [woop woop wooo-ooo]
Goes around comes around [woop woop wooo-ooo]
What goes around comes around [woop woop wooo-ooo]
What goes around comes around [woop woop wooo-ooo]
Same old thing [same old thing] same old thing [same old thing]

What goes around comes around [what goes around comes around]
Same old thing [same old thing]
What goes around comes around, it´s the same old thing [same old thing]
That goes around, and comes around [woop woop wooo-ooo]
Goes around and comes around [woop woop wooo-ooo]
What goes around comes around [woop woop wooo-ooo]
Same old thing [same old thing] same old thing [same old thing]
What goes around and comes around [woop woop wooo-ooo]

Anglès

Goes around and comes around [woop woop wooo-ooo]
Goes around and comes around [woop woop wooo-ooo]
Same old thing [same old thing] same old thing [same old thing]
[What goes around comes around] Goes around, comes around
[Goes around, come around] Goes around, comes around
[What goes around comes around] Sitting on his wall
Humpty Dumpty [woop woop wooo-ooo]

Who colt the game

Who colt the game

(Cançó coescrita per Marley i Lee Perry. Tracta de l´assassinat de King Tubby, que
suposadament matà Bunny Lee. "Colt" a game fa referència als dòminos, quan algú fa a
bad match amb els dominos i els altres jugaires continuen de jugar i fan com si de res.
Quan és descobert el joc és declarat "Colt." En aquest cas se refereix a qui ha matat King
Tubby. Lee Perry i Rita Marley també la tenen al repertori)

Who colt the game
it´s not natty dread
it must be baldhead
Someone played the wrong domino,
and want the world to follow
someone is feeling ???
in a ???
Who colt the game
You colt colt the game
why you played the bad card
now we catch? you out yard
natty dread want to shuffle
not looking for nothing to  ... now
natty dread want to shuffle
not looking for nothing to ... now
who colt the game
who colt the game
shuffle
one way in
one way out
some a???
some a short???
natty dread want to shuffle
not looking for nothing to  ... now
natty dread want to shuffle
not looking for nothing to  ... now
you colt the game
???
why you play the bad card
now we catch? you out yard
Somebody played the wrong domino,
and caused the rest to follow
someone is feeling ???
when its ???
who colt the game
who colt the game
????
????
natty dread want to shuffle, oh yeah
natty dread want to shuffle, right now
colt???
???
who colt the game
cause???
who colt the game

Anglès

Who feels it (knows it)

(1966, Originalment enregistrat com a "Linger you linger")

Every man think his burden´s the heaviest
Ooh yeah, come on, they know because they feel
Who feels it knows it, Lord
Who feels it knows it, Lord
Who feels it knows it, Lord
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Don´t sit by your window, gazing at the streets
Get up and move, get right on your feet
Just get up and move, brothers
Get right in the groove, sisters
Just get up and move, brothers
Get right in the groove, sisters

For linger, you linger, guide, must guide
So don´t point your fingers and you´ll get bye
No, no, no, don´t lie (no, no ...)
Don´t lie
Don´t lie

Every man think his burden´s the heaviest
Ooh yeah, come on, they know because they feel
Who feels it knows it, Lord
Who feels it knows it, Lord
Who feels it knows it, Lord

I said, I feel it and I know it
I said, I feel it and I know it
Said, I feel it and I know it
I said, I feel it, yes, let me know it
If you feel it ...Who feels it (knows it)

(1966, Originalment enregistrat com a "Linger you linger")

Every man think his burden´s the heaviest
Ooh yeah, come on, they know because they feel
Who feels it knows it, Lord
Who feels it knows it, Lord
Who feels it knows it, Lord

Don´t sit by your window, gazing at the streets
Get up and move, get right on your feet
Just get up and move, brothers
Get right in the groove, sisters
Just get up and move, brothers
Get right in the groove, sisters

For linger, you linger, guide, must guide
So don´t point your fingers and you´ll get bye
No, no, no, don´t lie (no, no ...)
Don´t lie
Don´t lie

Every man think his burden´s the heaviest
Ooh yeah, come on, they know because they feel
Who feels it knows it, Lord
Who feels it knows it, Lord
Who feels it knows it, Lord

I said, I feel it and I know it
I said, I feel it and I know it
Said, I feel it and I know it
I said, I feel it, yes, let me know it
If you feel it ...

Who the cap fit

Man to man is so unjust
Children! You don´t know who to trust
Your worst enemy could be your best friend
And your best friend could be your worst enemy
Some will eat and drink with you
Them behind them su-su pon you
Only your friend know your secret
So only he could reveal it
Who the cap fit, let them wear it 2X
I say I thorw me corn, me no call no fowl
I say cok cok cok, cluck cluck cluck yeah
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Some will hate you
Pretend they love you now
Them behind they try to eliminate you
But who Jah bless, no one curse
Thank God we are past the worse
Hypocrites and parasites will come up and take a bite
And if your night should turn to day
A lot of people would run away
And who the stock fit, let them wear it
Who the cap fit, let them wear it
I say I throw me corn, I say I call no fowl
I saying cok cok cok, yeah! cluck cluck cluck
Some will eat and drink with you
Then behind them su-su pon you
And if your night should turn to day
A lot of people would run away...

Why should I

Why should I bend down my head and cry?
Why should I bend down my head and cry?
The old world has ended,
The new world has just begun.
And all them people that live therein
Shall live on and on.
One more thing:
Got to get what I need,
Got to get what I want.
Got to get what I need,
Got to get what I want.
Got to get satisfaction,
Got to get the action.
Got love and affection.
One more thing:
Once there was two roads before us
To pick our choice.
But good has overcome bad.
The sheep has heard their master´s voice.
So tell me why.
Why should I bend down my head and cry?
No reason why.
Why should I bend down my head and cry?
(Got to move) Got to groove.
Got to get what I want.
What did you say?
Got to get it.
Got to get what I need.
Got to get it, today now.
Got to get what I want.
Like I say, got to get it.
Got to get what I need...satisfaction.
The old world has ended,
The new world has just begun.
And all them people that live therein
Shall live on and on.
One more thing:
Why should I bend down my head and cry?
My father is a king.
Why should I bend down my head and cry?
All the riches in the earth.
So tell me why,
Why should I bend down my head and cry?

Anglès

Why should I

(Why should I bend down my head and cry?
Why should I bend down my head and cry?)
The old world has ended, yeah;
The new world has just begun,
And all them people that live therein
Shall live on and on.
One more thing:
Got to get what I need,
Got to get what I want.
Got to get what I need,
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Got to get what I want.
Got to get satisfaction,
Got to get the action.
Got love and affection.
One more thing:

Once there was two roads before us
To pick our choice, yeah!
But good has overcome bad;
The sheep has heard their master´s voice:
So tell me why.

Why should I bend down my head and cry?
No reason why; no reason why; no reason why.
(Why should I bend down my head and cry?)
Got to move!  Got to groove!)

(Got to get what I want)
What did you say?
(Got to get it)
(Got to get what I need)
Got to get it, today now.
(Got to get what)
Like I say: (I want.  Got to get it)
Got to get it - satisfaction.

The old world has ended, yeah!
The new world has just begun,
And all them people that live therein
Shall live on and on.
One more thing:

(Why should I bend down my head and cry?)
My father is a king.
(Why should I bend down my head and cry?)
All the riches in the earth.
So tell me why,
(Why should I bend down my head and cry?)
Why should I bend down my head and cry?

Marta Vidal

Perdido en el sol

Ayer por la calle te encontré
me timaste y me dejé
a tu casa me llevaste
sin saber lo que
iba a pasar
porque tú no sabias
lo que yo sentia
ni yo lo que tu sentias
¡Sí!....
ni yo lo que tu sentias
¡Sí!....
ni yo lo que tú

Perdido en el sol junto a ti
no hay nada que pueda describir
lo que mi cuerpo llega a sentir
quiero hacerte feliz
y quiero compartir este momento
inolbidable contigo  y para ti
no encontrar ningún otro lugar
una estrella fugaz pide un deseo

Pidele al viento que te
lleve al lugar donde se

Castellà

cumplen los sueños
perdidos en el centro
del universo con el viento
tú y yo en el sol....

nananana...

¡Perdido en el sol!

Martí (Occitània), Claudi

A mon ostal de la colina

A mon ostal de la colina
Se venes per te noirir
Dintra sens paur dins la cosina
Traparàs tabes de vin.
Per la fenèstra dubèrta,
Aura un pauc de la mar,
Un pauc de las pirenèas,
De vinhas e d´autres cants.
A mon ostal de la colina
Se venes per trabalhar
Dintra sens paur dins la cosina
Qualqu´un vendrà per t´explicar
Per la fenèstra dubèrta,
Veiràs la tèrra se secar,
Veiràs se vuidar las minas
E las fabricas se clavar.
A mon ostal de la colina
Pensatz de vos arrestar pas
Farlabicaires de ruinas
Començatz de nos coflar :
Coneissi pas un lòc mai triste
Qu´un mas ont se trabalha pas,
Qu´un òrt crebat en piscina
Residéncia-folklorisat !
A mon ostal de la colina
Pensatz de faire un contorn
Predicaires de totas menas,
Diplomats ès revolucion :
Coneissi pas un con mai triste
Qu´un inocent ensistemat...
Nosautres causirem sens pastre
Per qu´una dralha caminar.
Se i a de còps de carabina
Son per las plumas dels corbàs
Dintra sens pair dins la cocina
Tu qu´as enveja de cercar :
Per la fenèstra dubèrta
Auras un pauc de la mar,
Un pauc de las pirenèas,
De vinhas e d´autres cants

Occità

Adessiatz

E cric e crac
mon cònte es acabat!
Anam tornar partir
sus la rota
escota
nòstre camin.

Deman ambe nosaus
serètz davant l'ostal
del monde a venir
e i aurà una pòrta
e la caldrá dubrir!

Occità
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Sabi ont es la clau,
al fons de vòstres caps
vos saluda Martí
cadun farà sa rota
a cadun es son camin.

Anirem veire los batèus

Dins la chiminèia, la flamba daurada
rescaufa dos vièlhs
e la nuèit venguda, an montat las gradas
venguda la nèu
si fa pas tròp freg, si fa pas tròp sol
segur soniarán (benleu)

Aniràn vèire los batèus
e davant la mar, lo còr desliurat
aniràn vèire los batèus
levaràn los uèlhs, levaràn las velas
crebaràn lo temps!

Mamà es partida trabalhar en vila
veni ambe ieu
te dirai l'istòria d'un país de glòria
un jorn de solelh
si fa pas trop freg, si fa pas tròp sol
segur soniarem
si fa pas trop freg, si fa pas tròp sol
sòniarem benleu

Anirem vèire los batèus
e davant la mar, lo còr desliurat
anirem vèire los batèus
levarem los uèlhs, levarem las velas
crebarem l'ivèrn!

E la filha blanca, e la filha bruna
las bèlas amors
aquela partida o ben demorada
mai d'un sason
son jamai estadas
la bruna e la blanca
mai qu'una illusion
quand lo jorn se lèva
la bruna o la blanca
perdon las colors

Anirem vèire los batèus
e davant la mar, lo còr desliurat
anirem vèire los batèus
levarem los uèlhs, levaràn las velas
e farem l'espèr!

Occità

Avançam sul bon camin

Tu quas decidit d'escriure,
De dire o de cantar
Ton país en occitan,
Cubrís-te : vent freg de censura
Totes ensems van bufar
Mandarins de la riba gaucha
E pétainistas barrejats !
Avanças pel bon camin,
Escota jaupar la clica
D'aqueles qu'an pas jamai
Volgut dintrar dins la luta !

A l'abric de lors idèas
Compradas amb lors libres
Intellectuals mosits
Balhaires de grands principis !
Mèstre d'escòla publica,

Occità

Tu que n'as pro d'escanar
Ton país dins sos enfants,
Ara te lèvas e dises :
" Cal ensenhar la vertat !
Crebar la messorga d'Estat ! "
Avanças pel bon camin,
Escota jaupar la tropa
D'aqueles qu'an pas jamai
Volgut dintrar dins la luta
Rosegaires de papièrs
Afartats de circulàrias
Vos sentiretz plan leugièrs
Dins lo punh fòrt de l'istòria !
Ma cançon es testimòni
L'autre temps arribarà,
Paures òmes del passat !
E tu, vinhairon de l'Aude,
Tu, minaire de Caramauç,
Lip e larzac, vosaus mos faires,
Inventats l'òme de deman !
Avanças pel bon camin,
Escota jaupar la tropa
D'aqueles qu'an pas jamai
Volgut dintrar dins la luta

Cal daissar lo Lengadòc

Ieu soi un paure conscrit
de l'an 1810
cal daissar lo Lengadòc
per se n'anar a la mòrt.

Luènh d'aicí i a un país
de nèu blanca e de cèl gris
nos i cal anar morir
per l'Emperaire e son filh.

Lo rector e lo regent
nos an parlat plan longtemps
partissèm fòrça contents
serem sus lo monument.

Mainatz-vos, Lengadocians
de faire d'autres enfants
n'auràn besonh dins vint ans
Negres o Republicans.

Vos a escrit un gojat nascut
pròche vòstre ostal
Dormís. A pro caminat
e son cònte es acabat.

Occità

Cançon fola

Un blanc anhèl passeja
un jorn de grand solelh,
quora la set l´agafa,
davala beure al rèc.
Sul còp lo lop arriba,
se´n vòl talhar un tròç,
sul còp l´anhèl i esclafa
lo nas amb un bigòs !
Ai barrejat lo sòmi
e la realitat,
aquela cançon fola
serà per los enfants !
Francisco Mussolini
e Benito Franco
se lançan de granadas
ambe Adolf Nixon.
Domenge e sas banas
fan rire tot l´infèrn
ont Tiers tira los pelses
del papa Inocent .
E la formiga canta
e la cigala, uèi

Occità
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que pobles, e mainatges
an pas paur de la nuèit !

E tu, mon vilatge

De vinha, d´oliu e de mèl,
Tu, mon vilatge,
Calor, torrada, infèrn...
Podètz cantar cigalas,
Es pas filh de la nuèit.
Sus nostra terra blanca,
Es pas nascut de res...
E tu, mon vilatge,
Sègle après sègle bastit,
De sang e de carn d´òmes,
Sègles per sègles noirit.
Podètz cantar, cigalas !
Nostra plaça es aicí.
Crida la tramontana,
Nos farà pas partir.
E dins mon vilatge
Quand la vinha va mal,
Dins mon vilatge,
Nos cal barrar l´ostal.
Podètz cantar, cigalas !
Si lo vin va mal,
Sus nostra tèrra blanca
Marcelin tornarà.

Occità

Lo camin del solelh

Seguissèm lo camin del puèch
Anam veire, anam veire,
Seguissèm lo camin del puèch
Anam veire lo solelh.
Se levar darrièr las corbièras
Tot rajent d´aiga de la mar
De la mar mediterranèia
Entre Leucate e Sijan.
Miègjorn : caminam susents
Anam veire, anam veire
Miègjorn : caminam susents
Anam veire lo solelh.
Coma una roda dins lo cèl
Dançar damont las pirenèas
Sus la musica d´un rondèu
Barrejat d´un aire de fècas !
Davalam lo camin del brèlh
Anam veire, anam veire
Davalam lo camin del brèlh
Anam veire lo solelh.
Amanhagar la malapèira
Negra montanha del lop,
Clinhar de l´uèlh e puèi de pèrdre
Darrièr las brancas d´un pibol.
Nos en tornam a Cofolens
Monta l´ombra, monta l´ombra
Nos en tornam a Cofolens
Monta l´ombra de la nuèit.

Occità

Lo gavian

S´acabavan las vendémias
Avem vist dins lo cèl blau
Per damont la roca blanca
Un gavian clar de la mar.
-Gavian de alas blancas
Ont as daissat ton estanh ?
Las rassisas e las rasas

Occità

Son pas de bon repausar !
-Volavi, volavi
E mas alas son cansadas
De tan camin.
Volavi, volavi...
Vòli demorar aici !
-Gavian de las alas blancas
Ont as daissat ton estanh ?
Cèrç que chiula per las matas
Val pas musica del larg.
-Cantavi, cantavi...
E ma votz s´es amargada
Pel camin,
Cantavi, cantavi...
Vòli demorar aicí !
-Gavian de alas blancas
Ont as daissat ton estanh ?
Dins los brèlhs de mon vilatge
L'aiga del rèc raja sens sal !
-Cercavi, cercavi,
Ma vista s´es embrumada
De còps de nuèit.
Cercavi, cercavi...
Vòli bemorar aicí !
-Gavian de alas blancas
Qué cresiás aicí trapar ?
Ras de tèrra o dins l´aire
Nos cansam per avançar.
Desvaries pas ta rota
Per una falsa amistat,
Una lagrèma trop salada
O un solelh d´amagat !

Los comandos de la nuèit

Siam en patz e nos cal faire guèrra
Anam partir a miejanuèit
Totara darrièr la barrièra
Nos traparem a dètz o uèit...
Sabèm plan que sus d´autras rotas
Marcham los del Minerbés
Carcassés e Corbièras totas :
Siam los comandos de la nuèit.
Ara que la lei nos escana
Defendèm nostres enfants
Cramaran sus la nacionala
Los camions dels traficants.
Avèm pas agut paur del tigre
L´annada del 1907
Nos fotèm coma d´una figa
De las menaças de Ponia...
Lengadòc, se los que trabalhan
Un jorn se prenon per la man
De segur que dins la borrasca
Quicòm de tot nòu lusirà...
En atendent, sus d´autras rotas
Marchan los del Menerbés
Carcassés e Corbièra tota
Siam los comandos de la nuèit

Occità

L´indian

Ieu, quilhat sus una cima
de la montanha d´Alric,
regardi cap a la plana
aquela tèrra sintetica.
Lo vent grafinha ma cara
freg sus l´espatla mon fusilh
quand sortirem de la resèrva
fotrem lo fuòc al país...
Aquel país, los vièlhs o dison,
foguèt nòstre dins lo passat,
tot èra tèrra occitana
de la montanha a la mar.
Un jorn venguèt le conquista,
ço primièr lo fèrre, lo fuòc,

Occità
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après l´argent, las messorgas,
e la caça a la lenga d´Òc !
E se barrèron las usinas,
passèt la tèrra a d´autras mans,
e los nòstres se n'anavan,
e los notables : bla-bla-bla !
Dins la resèrva autoctòna
i a força temps qu´esperam
que se poiriguen los panaires.
Maldit çò que s´es raubat !
Deman la caça es dubèrta !
deman Indians aurem tot !
Aviam fugit come de fèdas,
ara tornam coma de lops !
Lo vent grafinha ma cara,
freg sus l´espalta mon fusilh;
anam sortir de la resèrva,
fotrem lo fuòc al país !

Onze de novembre

Anatz enfants de lor patria
Al jorn de glòria solelh poirit
Anatz enfants de lor patria
Anatz dormir, anatz morir
Passacarrièira i anirai pas
Vòstra bandièira, la vòli pas
Òu tu mon paire, e tu mon grand
Vòstre enemic èra pas l'alemand
Anatz enfants de lor patria
Al jorn de glòria solelh poirit
Anatz enfants de lor patria
Anatz dormir, anatz morir
Per la carrièira me cal cridar
Aquel camp d'òsses luènh semenats
Mòrts del 14, lèu demembrats
Avuèi es fèsta, paures gojats
Anem enfants d'Occitania
Nos cal pas mai anar morir
Per res, pel rei, la Republica
Nos cal fargar nòstre país

Occità

Portugal

25 d'avril, 1er de mai
jorns de justicia
al Portugal
fòrças armadas, liberacion
vent de l'istòria: Resurreccion!

Fin de setembre,
la CIA
del premi Nòbel de la Patz
majoritat silenciosa
PIDE - Police - Caëtano!

1er d'octòbre
es plan mancat
plora fantasme de Salazar
fai atencion a las autòs
a l'an que ven, paure Franco

Occità

Sirventés

Ramon de Figuèra
Adaptat en occitan modèrn e cantat per Claudi Martí

Sirventés farai del biais que m'agença
Non vòli tardar ni faire mai silenci

Occità

Podètz ben pensar que n'aurai malvolença
Car fau sirventés
Del fals, malaprés
De Roma qu'es cap
De la descasença
Ont morís tot ben
Roma als òmes pècs
Manjatz la carn e l'òssa
E guidatz los cècs
Amb vosaus dins la fòssa
Vendètz mandaments de Dieu es tròp gròssa
Vòstra cobeitat
Vosaus perdonatz
Per argent pecats
Roma de grand negòci
De mal vos cargatz
Roma Dieu ajude
E balhe poder e fòrça
Al comte que tond
Lo francés e l'escòrcha
E m'agrada fòrt
E Dieu a recòrd
De vòstre grand tòrt
Se vòl, lo comte estòrce
De vos e de mòrt

Un país un poble

Un país ont som nascut
un país ont son vengut
son venguts e nos an pres la tèrra
son venguts amb la fòrça de l´argent
Una mar qu´èra nòstra
de còr de carn e de dreit
son venguts e nos an pres la còsta
son venguts per vendemiar d´argent
un pòble conflat
d´èsser colonizat vençut matracat
Daissaran la tèrra e la còsta
se n'iran. Pòdon gardar l´argent.

Occità

Vaquí qu'un ser clavarai ma pòrta

Vaquí qu'un ser clavarai ma pòrta
Vaquí qu'un ser
serai pas mai qu'un grand silenci
mas m'ausiretz

Me traparetz dins vòstres veires
al fons del vin
viure al mitan de las paraulas
de mos amics
e mos uèlhs seràn cada pèira
d'aquel país.

Soni serai dins ma guitarra
cançon o vent
cantarai de ma votz multipla
lo jorn que ven
aquel grand crit d'independéncia
nòstre talent.

Occità

Ville, ma vila

Vila, ma ville
lo solelh te va plan!
En clar e caud
te maquilha
comme à 20 ans
je t'aime, moi!

J'ai pris la rue
que monte à la cité

Occità
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quand lo jorn es al blau
que le gris vive au blanc
au pied de la Corbière
tu es ville d'Orient!
Vila, ma vila,
lo solelh te va plan!
Ville, ma ville le soleil te va bien.
Vila, ma ville
cossí t'anava lo temps vièlh
lo papa t'aviá dins lo nas
qu'inventarás los ciutadans.

Au long des rues
qui montaient à la cité
pouvaient aller ensemble
le nègre et le blanc
le juif et les arabes
y chantaient leurs chansons
Ville, ma vila
eras tu son ostal.

Vila, ma ville
que deman t'anará plan!
Mas caldrá que lo raubes!
On ne le dume pas,
le lendemain, ça se prend!

Au long des rues
qui montent vers la cité
nous traverons le goût du vin
et nous chanterons Noël
L'an un de l'homme
al calendrièr novèl.
Vila, ma vila,
on fera comme ça!

Martí Tirorí

Enmig del riu hi ha una penya

Enmig del riu, hi ha una penya,
passa l´aigua i no la toca,
Vicent de la meua vida,
vine i toca´m a la porta.

Alça l´aleta polleta, (*)
no em picaràs pollastret,
que les xiques d´este poble
tenen el geni curtet.
Tenen el geni curtet, tenen el geni curtet.
Alça l´aleta polleta,
no em picaràs pollastret.

Català

La cançó de Martí Tirorí

La cançó de Martí Tirorí:La cançó de Martí Tirorí:

Martí Tirorí,
mata a su mujer, [sa muller]
després que la mata,
la tira al carrer,
després que la tira,
la torna a plegar,
després que la plega,
la torna a tirar!

Català

volta-li Maria, volta-li,
volta-li Maria, volta-li,
volta-li Maria, volta-li,
Maria volta-li!

Recull de cobles de les danses de Sant Jaume

Allà baix en el riu mare, (bis)
M’he deixat les espardenyes,
Mare no li ho diga al pare,
Que jo tornaré a per elles. (bis)
Allà baix en el riu mare.

Ai patxí patxí,
Ai patxó patxó,
Ay marinerito de mi corazón.
De mi corazón, de mi corazón,
Ai patxí patxí,
Ai patxó patxó.

Ma mare em deia Pepeta, (bis)
No jugues en la farina,
Perquè tots es casaran, [Que totes es casaran]
I tu et quedaràs fadrina. (bis)
Ma mare em deia Pepeta.

Al racó han xiulat,
I no hem sabut qui,
Si serà el meu novio que em xiularà a mi. [d´allí]
Que em xiularà a mi, que em xiularà a mi, [d´allí]
I al racó han xiulat,
I no hem sabut qui.

La balladora quan balla, (bis)
Sempre mira el ballador,
Si li penja o no li penja,
La punta del mocador. (bis)
La balladora quan balla.

A tu que t’ha entrat,
A mi que m’ha eixit,
I una tomaquereta a la punta del dit.
A la punta el dit, a la punta el dit,
I a tu que t’ha entrat,
I a mi que m’ha eixit.

Dos gallines es barallen, (bis)
Per un perol de segó,
I una va i li diu a l’altra,
Tu t’afanyes més que jo. (bis)
Dos gallines es barallen.

Arromanga’t la falda,
I et voré l’orgue,
I et diré quina tecla és la del teu home.
La del teu home, la del teu home,
Arromanga’t la falda,
I et vore l’orgue.

Ma mare m’envia a l’horta, (bis)
A regar el melonar,
Per a quan vinga el diumenge,
Poder anar a festejar. (bis)
Ma mare m’envia a l’horta.

Ai patxí patxí,
Ai patxó patxó,
Ay marinerito de mi corazón.
De mi corazón, de mi corazón,
Ai patxí patxí,
Ai patxó patxó.

Xica del monyo lluent, (bis)
I els caragols en la cara,
Que et contes que tots et miren,
Però estàs molt enganyada. (bis)

Català
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Xica del monyo lluent.

Al racó han xiulat,
I no hem sabut qui,
Si serà el meu novio que em xiularà a mi.
Que em xiularà a mi, que em xiularà a mi,
Al racó han xiulat,
I no hem sabut qui.

Enmig d’un roser estic, (bis)
Flors a una part i a l’altra,
Jo no et puc assegurar, [jo no sabria dir-te]
Quina rosa és la més guapa. (bis)
Enmig d’un roser estic.

I a tu que t’ha entrat,
I a mi que m’ha eixit,
En una setmana un novio ben ric,
Un novio ben ric, un novio ben ric,
I a tu que t’ha entrat,
I a mi que m’ha eixit.

Si vols que la dona et vulga, (bis)
No li tingues que dir res,
Deixa-la fer el que vulga,
I fes-la l’ama del diners. (bis)
Si vols que la dona et vulga.

Arromanga´t la falda,
I et voré l’orgue,
I et diré quina tecla és la del teu home.
La del teu home, la del teu home,
Arromanga´t la falda,
I et voré l’orgue.

Si vols que la dona et vulga, (bis)
No li tingues que dir res,
Dóna-li palla i garrofes,
I algun costal d´esbarzers. (bis)
Si vols que la dona et vulga.

Al racó han xiulat,
I no hem sabut qui,
Si serà el meu novio que em xiularà a mi.
Que em xiularà a mi, que em xiularà a mi,
Al racó han xiulat,
I no hem sabut qui.

Jo contava que ho tenies, (bis)
de les ales ben agarrat,
t´has deixat la gàbia oberta,
i el pardal se n´ha envolat. (bis)
Jo contava que ho tenies.

I a tu que t’ha entrat,
I a mi que m’ha eixit,
Una tomaquereta a la punta del dit.
A la punta el dit, a la punta el dit,
I a tu que t’ha entrat,
I a mi que m’ha eixit.

Ole con ole con ole, (bis)
Ole con la tia Juana,
Ja no menjaràs més figues,
De la meua poletana*. (bis)
Ole con ole con ole.

Al racó han xiulat,
I no hem sabut qui,
Si serà el meu novio que em xiularà a mi. [d´allí]
Que em xiularà a mi, que em xiularà a mi, [d´allí]
I al racó han xiulat,
I no hem sabut qui.

La despedida vos done, (bis)
Amb un plat de pebreretes,
I el que no vulga menjar-ne,

Que se’n vaja a fer punyetes. (bis)
La despedida vos done.

McCartney, Paul

Distractions

What is this thing in life that persuades me to spend
Time away from you?
If you can answer this you can have the moon.
This is the place to be, anyway you can see
There's a lovely view.
Why are there always so many other things to do?
> Distractions, like butterflies are buzzing 'round my head,
When I'm alone I think of you
And the life we'd lead if we could only be free
From these distractions.

The postman's at the door
While the telephone rings on the kitchen wall,
Pretend we're not at home and they'll disappear.
I want to be with you, tell me what I can do,
Nothing is too small
Away from all this jazz we could do anything at all.
Distractions, like butterflies are buzzing 'round my head.
When I'm alone I think of you
And the things we'd do if we could only be through
With these distractions.

I'll find the peaceful place
Far a way from the noise of a busy day
Where we can spend our nights counting shooting stars,

Distractions, like butterflies are buzzing 'round my head.
When I'm alone I think of you
And the things we'd do if we could only be through
With these distractions
Like butterflies they're
Buzzing 'round my head
When I'm alone I think of you
And the life we'd lead if we could only be free
From these distractions.

Anglès

Hope of deliverance

I will always be hoping, hoping.
You will always be holding, holding
My heart in your hand.
I will understand
I will understand someday, one day.
You will understand always, always
From now until then.

When it will be right, I don´t know.
What it will be like, I don´t know.
We live in hope of deliverance
From the darkness that surrounds us.
Hope of deliverance, hope of deliverance
Hope of deliverance from the darkness
That surrounds us.

And I wouldn´t mind knowing, knowing
That you wouldn´t mind going,
Going along with my plan.

When it will be right, I don´t know.
What it will be like, I don´t know.
We live in hope of deliverance

Anglès
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From the darkness that surrounds us.
Hope of deliverance, hope of deliverance
Hope of deliverance from the darkness
That surrounds us.
Hope of deliverance, hope of deliverance
Hope of deliverance from the darkness
That surrounds us.
Hope of deliverance.
Hope of deliverance.
I will understand.

If u wanna

 If you wanna
    if you wanna
    if you wanna love me again
    I´ll take you for a ride in my Cadillac.
    He´ll be in the front, we´ll be in the back

    When you´re ready
    Let me know
    I´ll be waiting
    To make arrangements for the trip
    To make arrangements for the trip
    To make arrangements for the trip

    And if you wanna
    If you wanna,
    If you wanna do it again.
    I´ll take you to the coast for a holiday
    You can be my guest
    You can let me pay-yeah

    When you´re ready
    Well, let me know.
    I´ll be waiting
    To make arrangements for the trip
    To make arrangements for the trip
    To make arrangements for the trip
    Whenever you’re ready

    When you wanna love me
    This is what you need
    To be thinking of me
    When you plant the seed of love

    When you´re ready
    Let me know
    I´ll be waiting
    To make arrangements for the trip
    To make arrangements for the trip
    To make arrangements for the trip

    Well if you want to love me
    This is what you need
    To be thinking of me
    when you plant the seed
    the seed of love

    If you wanna
    if you wanna
    if you wanna love me again
    I´ll take you for a ride in my Cadillac.
    He´ll be in the front, we´ll be in the back

    When you´re ready
    let me know
    I´ll be waiting
    To make arrangements for the trip
    To make arrangements for the trip
    To make arrangements for the trip

Anglès

No more lonely nights

I can wait another day until I call you
You've only got my heart on a string
and everything a'flutter
But another lonely night might take forever
We've only got each other to blame
It's all the same to me love
'Cause I know what I feel to be right

No more lonely nights
No more lonely nights
You're my guiding light
Day or night I'm always there

May I never miss the thrill
of being near you
And if takes a couple of years
To turn your tears to laughter
I will do what I feel to be right

No more lonely nights (Never be another)
No more lonely nights
You're my guiding light
Day or night I'm always there
And I won't go away until you tell me so
No, I'll never go away

Yes, I know what I feel to be right
No more lonely nights (Never be another)
No more lonely nights
You're my guiding light
Day or night I'm always there

And I won't go away until you tell me so
No, I'll never go away
And I won't go away until you tell me so
No, I'll never go away

No more lonely nights, no, no...

Anglès

Of the ground

There must have been a lot of heartache
For you to sink so low.
You must have had a ton of pressure.
Only answer if the answer's no.

I need loving, you need loving too.
Doesn't take a lot to get off the ground.

There must have been a lot of magic
When the world was born.
Let me be the one you wish for,
One you call for, when you're all alone.

I need loving, you need loving too.
Wouldn't take a lot to get off the ground.

Off the ground, off the ground.
Fly around, fly around.
Hear the sound, hear the sound.
Off the ground, off the ground.

Though it takes a lot of power
To make a bog tree grow.
It doesn't need a pot of knowledge.
For a seed knows what a seed must know.

You need loving, I need loving too.
Doesn't take a lot to get off the ground.

Off the ground, off the ground.
Fly around, fly around.
Hear the sound, hear the sound.
Off the ground, off the ground.

Anglès
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Hear the sound, hear the sound.
Off the ground, off the ground.
Yeah yeah, off the ground.

SAY SAY SAY

________________________________________
Say Say Say
What you want
But don´t play games
With my affection
Take take take
What you need
But don´t leave me
With no direction
[Michael]
All alone
I sit home by the phone
Waiting for you, baby
Through the years
How can you stand to hear
My pleading for ya dear
You know I´m cryin
Oo oo oo oo oo
[Paul]
(Now) Go go go
Where you want
But don´t leave me
Here forever
You you you stay away
So long girl, I see ya never
[Michael]
What can I do, girl
To get through to you
Cause I love ya baby
Standing here
Baptized in all my tears
Baby through the years
Ya know I´m cryin
Oo oo oo oo oo
You never ever worry
And ya never shed a tear
You´re sayin that my love aint real
Just look at my fac these tears aint dryin´
You you you
Can never say
That Im not the one
Who really loves you
I pray pray pray, everyday
That you´ll see things
Girl like I do
What can I do, girl
To get through to you
Cause I love you baby
Standing here
Baptized in all my tears
Baby through the years
Ya know Im crying

Anglès

The songs we were singing

For a while, we could sit, smoke a pipe,
    And discuss all the vast intricacies of life
    We could jaw through the night
    Talk about a range of subjects, anything you like
    Oh yeah

Anglès

    But we always came back to the song we were singing
    At any particular time
    Yeah, we always came back to the song we were singing
    At any particular time.

    Take a sip, see the world through a glass
    And speculate about the cosmic solution
    To the sound, blue guitars
    caught up in a philosophical discussion
    Oh yeah

    But we always came back to the song we were singing
    At any particular time
    Yeah, we always came back to the song we were singing
    At any particular time

    For a while, we could sit, smoke a pipe
    Discuss all the vast intricacies of life
    We could jaw through the night,
    Talk about a range of subjects, anything you like

    But we always came back to the song we were singing
    At any particular time
    Yeah, we always came back to the song we were singing
    At any particular time
    Yeah, we always came back

    Take a sip, see the world through a glass
    And speculate about the cosmic solution
    To the sound, blue guitars
    Caught up in a bit of philosophical discussion
    Oh, yeah

    But we always came back to the songs we were singing
    At any particular time
    Yes, we always came back to the songs we were singing
    At any particular time
    Yeah

    We always came back to the songs we were singing

The world tonight

 I saw you sitting at the center of a circle.
    Everybody, everybody wanted something from you
    I saw you sitting there

    I saw you swaying to the rhythm of the music.
    Caught you playing, praying to the voice inside you
    I saw you swaying there

    I don´t care what you wanna be
    I go back too far; I´m in front of me!
    It doesn´t matter what they say
    They´re giving the game away

    I can see the world tonight
    Look into the future.
    See it in a different light.
    I can see the world tonight

    I heard you listening to a secret conversation.
    You were crying, you were trying not to let them hear you
    I heard you listening in

    Never mind what they wanna do
    You´ve got a right to your point of view
    It doesn´t matter what they say
    They´re giving the game away - hey - hey.

    I can see the world tonight
    Look into the future
    See it in a different light
    I can see the world tonight

    I saw you hiding from a flock of paparazzi.

Anglès
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    You were hoping, you were hoping that the ground would swallow you.
    I saw you hiding there

    I don´t care what you wanna be
    I go back so far, I´m in front of me!
    It doesn´t matter what they say
    They´re giving the game away - hey - hey

    I can see the world tonight
    Look into the future
    See it in a different light
    I can see the world tonight

    Look into the future
    I can see the world tonight
    See it in a different light
    I can see the world tonight
    I can see the world tonight

MClan

Antiheroe

Arriba las manos, abajo los pies
soy el antiheroe nada se me da bien
tengo problemas que resolver
me caigo en los charcos
no puedo beber

soy solo una sombra de lo que tu crees
la gente se rie cuando hablo en ingles
no tengo carisma ni página web
soy el antiheroe no me trate de usted

el primo bastardo de superman
la flor y la lata de la mediocridad
el hazme reir que hace llorar
me atracan los niños de la vecindad
el hijo que nadie querria tener
me pierdo en el super me huelen los pies
no hay más que mirarme para comprender que soy el antiheroe, no me trate de usted
siento que mi aliento ya no te excita
no tengo talento
soy el perdedor, el eterno actor secundario
es mejor que no hagas ningun comentario

Arriba las manos, abajo los pies
soy el antiheroe no me trate de usted

Arriba las manos, abajo los pies
soy el antiheroe nada se me da bien
tengo problemas que resolver
me caigo en los charcos
no puedo beber

soy solo una sombra de lo que tu crees
la gente se rie cuando hablo en ingles
no tengo carisma ni página web
soy el antiheroe no me trate de usted

no me trate de usted
no me trate de usted
no me trate de usted
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Ataque al corazón

Perdón por ser tan simple
ser tan evidente
un lastre para ti.

No, tampoco tu eres nadie
no vales tanta pena
por eso aunque me veas ya no estoy.

Así me quieres tú
soy carne de cañón
y abres fuego
ataque al corazón.

Tú, callando siempre a gritos
dejando poco espacio
para respirar.

Sí, me voy porque te quiero
y el tiempo te pondrá en tu sitio
perdona, pero esto es el final.

Así me quieres tú...

Desde mi pequeño infierno
bebo un trago a tu salud
y me juego tu recuerdo a cara o cruz.

Así me quieres tú...
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Carolina

Intro: Mim Do Mim Do Mim Do Sol Re(3 vegades)     Sib  Fa  Do

Do            Sol
La dulce niña Carolina,
Re                 Lam
no tiene edad para hacer el amor
Do             Sol
Su madre la estará buscando,
         Re
o eso es lo que creo yo.
Do               Sol
No puedo echarla de mi casa,
Re                   Lam
me dice que no tiene donde dormir.
Do              Sol
Después se mete en mi cama,
       Re
eso es mucho para mi.

Lam      Re       Lam          Re
Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina,
Do   Sol  Re
vete por favor.
Mim  Do  Sol     Re          Mim     Do
Carolina trátame bien, no te rías de mi,
         Sol        Re
no me arranques la piel
Mim  Do  Sol     Re
Carolina trátame bien
       Sib      Fa         Sol
o al final te tendré que comer

Do                Sol
No queda en la ciudad esquina,
Re                  Lam
tras la que yo me pueda esconder.
Do              Sol
Siempre aparece Carolina
       Re
con algún tipo de interés.
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Do              Sol       Re
La reina de las medicinas,
                       Lam
que no se venden en farmacia legal.
Do           Sol
Vinagre para las heridas,
 Re
dulce azúcar al final.
Lam        Re           Lam          Re
El diablo está en mi vida, pequeña Carolina,
Do   Sol Re
vete por favor.

Mim   Do  Sol    Re           Mim    Do
Carolina trátame bien, no te rías de mi,
         Sol        Re
no me arranques la piel
Mim   Do  Sol    Re
Carolina trátame bien,
       Sib      Fa         Sol
o al final te tendré que comer
(Santi Campillo a la Guitarra)

Lam          Re       Lam      Re

Carolina

La dulce niña Carolina,
no tiene edad para hacer el amor,
su madre la estará buscando
o eso es lo que creo yo.

No puedo echarla de mi casa,
me dice que no tiene donde dormir,
después se mete en mi cama,
eso es mucho para mí.

Esa va a ser mi ruina,
pequeña Carolina,
vete por favor.

Carolina, trátame bien,
no te rías de mí,
no me arranques la piel.
Carolina, trátame bien
o al final te tendré que comer.

No queda en la ciudad esquina,
tras la que yo me pueda esconder,
siempre aparece Carolina,
con algún tipo de interés.

La reina de las medicinas
que no se venden en farmacia legal,
vinagre para las heridas,
dulce aroma al final.

El diablo está en mi vida,
perqueña Carolina,
vete por favor.

Carolina, trátame bien,
no te rías de mí,
no me arranques la piel.
Carolina, trátame bien
o al final te tendré que comer.
Dulce niña Carolina
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Chilaba y cachimba

Brillante cirujano
con brillante porvenir
deslumbrado por el brillo
acabao por el anís,
pero ha llegado la hora
me ha costado decidir.

Y es que estoy bastante harto
de esta vida occidental
el dinero no me llena
quiero ser espiritual
casarme con cuatro mujeres
y fumar mejor hachís.

Adiós mundo cruel
me voy a Marruecos
para nunca volver,
colgar el batín, cambiar bisturí
por chilaba y cachimba.

Y una vez llegue el moro
me mandáis el cheque allí
que no pase lo de siempre,
que me tenga que venir.

Que nadie malinterprete
pero hay que sobrevivir.

Adiós mundo cruel
me voy a Marruecos
para nunca volver,
colgar el batín, cambiar bisturí
por chilaba y cachimba.

Adiós mundo cruel...
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El tren que nunca cogimos

Llegaste un cuarto menguante a mi lado
y con la luna llena me dijiste adios
seguiste ese rastro de migas de pan a mi lado
de migas de pan, que nadie siguio
te di un anillo y una esquila de rosa
y me regalaste tu corazon
juntos coleccionamos derrotas
botellas vacias
puestas de sol

Donde fue a parar el tren que nunca cogimos
donde fue a parar el eco de aquél sonido
ara quién lo dio por perdido aquél sonido
el humo nos cego, el humo nos cego

Picamos los cebos de todas las trampas
creyendo que nunca nos irian a atrapar
la orquesta anuncio la ultima--
pero no tuvimos fuerzas para bailar
y ahora me temo que se ha hecho muy tarde
y ahora nada tiene el mismo color
se convirtio el vino en vinagre
las uvas en pasas
el amor en dolor

Donde fue a parar el tren que nunca cogimos
donde fue a parar el eco de aquél sonido
ara quién lo dio por perdido aquél sonido
el humo nos cego, el humo nos cego(x2)

Castellà
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Filosofía barata

No es Navidad,
no es Jueves Santo
No es el amor
son tus encantos.

La pena máxima
sería no verte más
operación fracaso,
a mi no me va.

Una mina como tú
puede explotar
quiero ser veterano de Vietnam.

Piensa que mañana,
hoy será ayer
filosofia barata,
no lo quieres ver
juegos de palabras.

No hablemos
de arte moderno,
porque te quedes hoy
soportaría el infierno.

A estas alturas
no me quiero caer,
pórque no me ayudas
a escribir tu canción.

Salimos de dudas,
salimos de aquí
no es literatura,
ni te hablo de dormir.

Piensa que mañana,
hoy será ayer
filosofía barata,
no lo quieres ver
juegos de palabras.

Pero la mañana llegó
y hoy es ayer
me desperté con resaca
y ese no es nombre de mujer.

Piensa que mañana,
hoy será ayer
filosofía barata,
no lo quieres ver
juegos de palabras.
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La calma

En el final del corredor
pude encontrar
mis viejas amigas de siempre,
mis compañeras.

Les pregunté qué tal estáis
yo he caminado mucho
y me encuentro cansado,
pero tranquilo.

Amiga risa, hermana nostalgia
madre alegría, dulce esperanza
ahora que el viaje termina
me invade la calma.

Sólo al final del corredor
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miro las fotos que retrataron mi alma,
se están borrando.

Y sobre un mar de confusión
salen a flote algunos errores y faltas,
pequeñas faltas.

Rojos demonios de la venganza
negros bufones de la ignorancia
ahora que el viaje termina
me invade la calma.

Amiga risa, hermana nostalgia
madre alegría, dulce esperanza
ahora que el viaje termina
me invade la calma.

Tan sólo quiero daros las gracias
que disculpéis mi larga tardanza
ahora que el viaje termina
me invade la calma.

Llamando a la Tierra

He visto una luz
hace tiempo Venus se apagó
He visto morir
una estrella en el cielo de Orion

No hay señal
no hay señal de vida humana y yo,
perdido en el tiempo
perdido en otra dimensión

ooohhh ohhhh aaaahhh aaaahhhh ...

Soy el capitán
de la nave tengo el control
llamando a la Tierra
esperando contestación.

Soy un cowboy
del espacio azul eléctrico
a dos mil millones años luz
de mi casa estoy...

oooohhhh ooohhhh aaaaahhh aaaahhhh....

Quisiera volver
no termina nunca esta misión
me acuerdo de ti
como un cuento de ciencia-ficción

No estoy tan mal
juego al póker con mi ordenador
se pasan los días
no hay noticias desde la estación

oooohhhh ooohhhhh aaaahhhh aaaaahhhh...
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LLAMANDO A TIERRA

 M-Clan - LLAMANDO A TIERRA
(letra y acordes)
Am        F    G    Am

Am            Fa
He visto la luz,
         G                    Am
hace tiempo Venus se apagó,
                  F
he visto morir
            G                            Am
una estrella en el cielo de Orión.
Am           F
No hay señal,
                G                  Am
no hay señal de vida humana y yo
                      F
perdido en el tiempo,
      G                          Am
perdido en otra dimensión.

G                       Am
    Oh ooooh oh ooooooooooh
G                       Am   F   G    Am
    Oh oh oh ooooooooooooooooh
Am    F     G        Am
ahahahahahahahahaha
Am            F
Soy el capitán
         G                Am
de la nave y tengo el control,
                     F
llamando a la Tierra
         G                 Am
esperando contestación.
Am             F
Soy un cowboy
           G             Am
del espacio azul eléctrico,
                   F
a dos mil millones
             G                       Am
de años luz de mi casa estoy.

G                       Am
    Oh ooooh oh ooooooooooh
G                       Am   F   G    Am
    Oh oh oh ooooooooooooooooh
Am    F     G        Am
ahahahahahahahahaha
Am    F     G        Am
ahahahahahahahahaha
Am             F
Quisiera volver,
           G                Am
no termina nunca esta misión,
                       F
me acuerdo de ti
                G                           Am
como un cuento de ciencia ficción.
Am                F
No estoy tan mal,
              G                      Am
juego al poker con mi ordenador
                     F
se pasan los días,
               G                           Am
no hay noticias desde la estación.
G              D
Oh oh oh ooooooooooh
G                       Am   F   G    Am
    Oh oh oh ooooooooooooooooh
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Am    F     G        Am
ahahahahahahahahaha
Am    F     G        Am
ahahahahahahahahaha

Lola

La conocí en un bar de Madrid
donde bebes champán y te sabe a Coca-Cola.
Se me acercó y me invitó a bailar
y con la voz muy grave me dijo "me llamo Lola".

Noté algo raro pero no me importó
cuando me abrazó el cielo se me abrió.
Lola.

Y bailé con ella sin pensar
lo que venía después, lo que podría pasar con Lola.
Lola.

Y con las burbujas del champán
debajo de la luz artificial
aquella invitación sonaba bien
sentado en sus rodillas acepté.

y me tapé los ojos para no ver
que era una voz de hombre en unas curvas de mujer.
Lola.

Mira qué piernas tiene esa chica
cómo te llamas, no es Carolina.

El mundo entero sabe bien quien soy
soy un hombre de verdad así como Lola.
Lola.

Y con las burbujas del champán...

Lola...
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Los periódicos de mañana

Desnudo al so,
mientras el mundo
se derrumba a mi alrededor,
desnudo al sol,
no hay por qué pedir perdón.

Me sorprendió
una gran tormenta de
energía positiva y yo,
desnudo al sol y nada más.

Hay quién dice que puede ser perjudicial,
sin embargo a mi no me hace mal,
la mentira está escrita
en los periódicos de mañana.
No me interesa lo que digan los políticos,
no me creo de la misa, la mitad,
la mentira está escrita
en los periódicos de mañana.

Desnudo al sol,
como en la era de el hombre paleolítico,
miro el reflejo,
pero hace tiempo que paró.

Se me olvidó
que te gustaría haber
montado una revolución,
hazme el amor,
desnudo al sol.

Castellà
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Hay quién dice que puede ser perjudicial,
sin embargo, a mí no me hace mal,
la mentira está escrita
en los periódicos de mañana.
No me interesa lo que digan los políticos,
no me creo de la misa, la mitad,
la mentira está escrita
en los periódicos de mañana.

Maggie despierta

Vamos maggie despierta
tengo algo que decir
llego septiembre
y creo que me tengo que ir
el curso a empezado ya
y mis libros no se donde estan

maggie se que no es el mejor final
pero se que te repondras
y que a mi me costara mucho más
me has destrozado
pero yo te quiero igual

si el sol te da en la cara
deja ver tu verdadera edad
pero esto nunca me ha importado
esa es la verdad
rompiste mi cama en dos
y ahora tengo que decirte adios

se que te repondras
y que a mi me costara mucho más
estoy cansado pero aún te quiero igual

creo que volvere a clase
o vivire tomando el sol con la herencia de papa
o formare una banda de rock
eso es lo que hago mejor

maggie se que no es el mejor final
pero se que te repondras
y que a mi me costara mucho más
me hiciste polvo pero yo te quiero igual

Maggie despierta
tengo que irme ya
me hiciste polvo
pero yo te quiero igual
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Miedo

Para empezar
diré que es el final
no es un final feliz
tan sólo es un final
pero parece ser que ya no hay vuelta atrás.

Sólo te di
diamantes de carbón
rompí tu mundo en dos
rompí tu corazón
y ahora tu mundo está burlándose de mi.

Miedo
de volver a los infiernos
miedo a que me tengas miedo
a tenerte que olvidar.

Miedo
de quererte sin quererlo
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de encontrarte de repente
de no verte nunca más.

Oigo tu voz
siempre antes de dormir
me acuesto junto a ti
y aunque no estás aquí
en esta oscuridad, la claridad eres tu.

Miedo...

Ya sé que es el final
no habrá segunda parte.
Y no sé cómo hacer para borrarte.

Para empezar
diré que es el final.

Miedo...

y aquí en el infierno
oigo tu voz.

Qué está pasando

Sin malabarismos y
sin traje de etiqueta
sin malentendidos
yo te invito a mi salón.

Romperé mi lupa
y compraré reparador
quiero como nuevo este viejo corazón.

Soy un seductor
que no tiene ningún sueño
soy el habitual de la casa de empeño.

Te dedicaría un repertorio desigual
besos, apretones, bombo, caja
y un timbal.

Qué está pasando, que no me dejas,
soy como un perro y mis ladridos
ya no te llegan.
Qué está pasando, que me gustaría mojar mi dinero
no echarte de menos,
secarme contigo.

Qué está pasando, que no me dejas,
soy como un perro y mis ladridos
ya no te llegan.

Lo he provado todo
y he escuchado otro "no"
he bajado al moro
y te he comprado un transistor.

Cuando lo conectes
pensarás sólo en mi
si suena esta canción
es la que hice para ti.

Qué está pasando, que no me dejas,
soy como un perro y mis ladridos
ya no te llegan.
Qué está pasando, que me gustaría mojar mi dinero
no echarte de menos,
secarme contigo, secarme contigo.

Castellà
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Quédate a dormir

No quiero ser soldado,
no quiero ser el hijo del patrón,
no quiero ser el malo,
ni el bueno, ni el feo, por favor.

No quiero estar encima de ti
y dudo que pudiera estar debajo,
no tengo prisa por llegar,
nunca he cogido un atajo.

No quiero ser río,
ni tampoco ser un barco,
no quiero remar
y mucho menos naufragar.

Quédate a dormir,
es todo lo que quiero
en esta vida insana.
Quédate a dormir,
que pasen treinta años
antes de manaña.

No quiero hablar más alto
y es que ni siquiera quiero hablar,
no hay nada que te pueda decir,
que no hayas escuchado ya.

No quiero quedarme
en tu memoria para siempre,
no quiero ser lastre
que no te permite andar.

Quédate a dormir
es todo lo que quiero
en esta vida insana.
Quédate a dormir,
que pasen treinta años
antes de mañana.

No quiero abrir las puertas
dejarlas entreabiertas, nada más,
para pider marcharme,
para entrar, si me apetece entrar.

Quédate a dormir
es todo lo que quiero
en esta vida insana.
Quédate a dormir,
que pasen treinta años
antes de mañana.
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Sin equipaje

Sopla el viento de aquellos años
que nos han dado tanto.
Suena el eco de una canción
que he dejado por cada rincón.

He provado ya tragos dulces
y amargos
se harán largos nuestros pasos
si buscamos un sitio mejor.

Con lo que queda,
sé muy bien valdrá la pena
fuego en las venas
y alas en el corazón.

Noches tatuadas
más de mil batallas ya
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nos quedan mañanas para ganar.

Luz de madrugada
me he dejado tanto atrás
aún tengo balas para gastar.

Con mis botas de todas partes
he bajado a buscarte
en este tren a ningún lugar,
aún nos quedan sitios por llegar.

La lluvia cae bien
se está haciendo ya tarde
dos salvajes sin equipaje
dicen los grillos de tu portal.

Hay una vida y unos sueños
que aún respiran
y un par de heridas que más bien
pronto cerrarán.

Noches tatuadas
más de mil batallas ya
nos quedan mañanas para ganar.

Guardo esa locura
que no tiene cura ya
quememos las dudas en tu desván.

Nos quedan mañanas para ganar.
Quememos las dudas en tu desván.
Sin equipaje.

Souvenir

Me gustaria regresar a mi planeta
lo he visto todo aquí
ayudame a llenar esta maleta
ya que no quieres venir
me llevo lo mejor de mi diario
algunos souvenirs
lugares que conocí

madrid, bilvao, sevilla, ibiza, alicante o santander
una botella de tequila
una foto del che

paris, litoan, los angles, buenos aires o hong-kong
cuando me acuerde de estos nombres
estare imaginando oir tu voz

mañana voy a regresar a mi planeta
y no puedo dormir
también he visto cosas que preferiria
no tenerlas que decir
soy un extraterestre un tanto extraño
me estare volviendo humano

madrid, bilvao, sevilla, ibiza, alicante o santander
una botella de tequila
una foto del che

paris, litoan, los angles, buenos aires o hong-kong
cuando me acuerde de estos nombres
estare imaginando oir tu voz

madrid, bilvao, sevilla, ibiza, alicante o santander
una botella de tequila
una foto de un tal che

paris, litoan, los angles, buenos aires o hong-kong
cuando me acuerde de estos nombres
estare imaginando oir tu voz
estare imaginando...oir tu voz
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McLean, Don

American Pie

A long, long time ago... I can still remember how
That music used to make me smile.
And I knew if I had my chance,
That I could make those people dance,
And maybe they'd be happy for a while.

But February made me shiver,
With every paper I'd deliver,
Bad news on the doorstep...
I couldn't take one more step.

I can't remember if I cried
When I read about his widowed bride
But something touched me deep inside,
The day the music died.

Soo..Bye, bye miss American Pie
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
And good ol' boys were drinking whisky and rye?
Singing this will be the day that I die
this will be the day that I die

Did you write the book of love
And do you have faith in God above
If the Bible tells you so
Do you believe in rock n roll
Can music save your mortal soul
Then you can teach me to dance real slow

Well I know that you're in love with him
'Cause I saw you dancing in the gym
You both kicked off your shoes
Then I dig those rhythm and blues

I was a lonely teenage broncin' buck
With a pink carnation and a pickup truck
but I knew that I was out of luck
The day the music died

I started singin'...

Bye, bye miss American Pie
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
And good ol' boys were drinking whisky and rye?
Singing this will be the day that I die
this will be the day that I die

Now for 10 years we've been on our own
And moss grows fat on a rolling stone
But that's not how it used to be

When the jester sang for the king and queen
In a coat he borrowed from James Dean
In a voice that came from you and me

And while the King was looking down
The jester stole his thorny crown
The courtroom was adjourned
No verdict was returned

While Lennon read the book of Marx
The quartet kept practice in the park
And we sang dirges in the dark
The day the music died

Anglès

We were singin'

Bye, bye miss American Pie
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
And good ol' boys were drinking whisky and rye?
Singing this will be the day that I die
this will be the day that I die

Helter Skelter in a summer swelter
The birds flew off with the fallout shelter
Eight miles high and falling fast

It landed foul on the grass
The players tried for a forward pass
With the jester on the sidelines in a cast

Now the halftime air was sweet perfume
While sergeants played a marching tune
We all got up to dance
Oh, but we never got the chance

'Cause the players tried to take the field,
The marching band refused to yield.

Do you recall what was revealed,
The day the music died?
We started singing

Bye, bye miss American Pie
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
And good ol' boys were drinking whisky and rye?
Singing this will be the day that I die
this will be the day that I die

There we were all in one place
A generation lost in space With no time left to start again
So come on Jack be nimble, Jack be quick
Jack Flash sat on a candle stick
'Cause fire is the devil's only friend.

As I watched him on the stage
My hands were clenched in fists of rage
No angel born in hell
Could break that satan's spell

And as flames climbed high into the night
To light the sacrificial rite
I saw satan laughing with delight
the day the music died.

I met a girl who sang the blues
And I asked her for some happy news
But she just smiled and turned away

I went down to the sacred store
Where I'd heard the music years before
But the man there said the music wouldn't play

And in the streets the children screamed
The lovers cried and the poets dreamed
But not a word was spoken
The church bells all were broken

And the three men I admire most
The Father Son and Holy Ghost
They caught the last train for the coast
The day the music died

They were singin'

Bye, bye miss American Pie
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
And good ol' boys were drinking whisky and rye?
Singing this will be the day that I die
this will be the day that I die
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Cruz de navajas

Fa	        Sol7	    Do	  la Fa
A las cinco se cierra la barra del 33,
	        Sol7	    Do mi Fa
pero Mario no sale hasta las seis.
	        Sol7	    Do	       la Fa
Y si encima le toca hacer caja despídete,
             Sol7	la
casi siempre se le hace de día.
              mi  Fa	Sol7   Do la
Mientras María ya se ha puesto en pie,
	    mi	    Fa	   Sol7	      Do re
ha hecho la casa, ha hecho hasta el café
	        Sol7
y le espera medio desnuda.

Mario llega cansado y saluda sin mucho afán.
Quiere cama pero otra variedad
y María se moja las ganas en el café,
magdalenas de sexo convexo.
Luego el trabajo en un gran almacén,
cuando regresa no hay más que un somier
taciturno que usan por turnos.

Do	  Sol	       la       Fa
Cruz de navajas por una mujer,
Do	 Sol	      la	Fa
gritos mortales despuntan al alba,
Do          Fa		        Sol  Do
sangres que tiñen de malva el amanecer.

Pero hoy como ha habido redada en el 33
Mario vuelve a las cinco menos diez.
Por su calle a vacía a lo lejos sólo se ve
a unos novios comiéndose a besos.
El pobre Mario se quiere morir,
cuando se acerca para descubrir
que es María con compañía.

Sobre Mario de bruces, tres cruces,
una en la frente, la que más dolió,
otra en el pecho, la que le mató,
y otra miente en el noticiero :
dos drogadictos en plena ansiedad,
roban y matan a Mario Postigo
mientras su esposa es testigo desde el portal.

En vez de cruz de navajas por una mujer...
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Cuerpo y corazón

De las amigas y el pasado
Guardé el recuerdo en la canción
Las fotos del bachillerato
Y los buenos ratos

No sé el momento ni la razón
En que puse a la venta
Cuerpo y corazón

Ahogando el alma en cada cama
Por las esquinas del amor
Viviendo de las inyecciones
Suero de erecciones y sudor

Y a la mañana
Yo ya no sé si hoy
Me quiero algo

Y los bandidos llaman zorras

Castellà

A las que viven como yo
Lo que otras cobran en roperos
Joyas o cruceros

No sé el momento ni la razón
En que puse a la venta
Y yo maldigo a aquél primero
Y a la madre que me parió
A la dureza del dinero
Y al momento de la soledad
Por la mañana

Yo ya no sé si hoy
Me quiero algo

el club de los humildes

La llama de la libertad
Se ha convertido en soledad

Y los agobios que me daba el convivir
Se han transformado en un silencio
De aburrir

Es la conclusión
No sé que está mejor
Ya te necesito alrededor

Para que vuelvas a endulzar
Mi mala leche con tu paz

Y des del club de los humildes
Aquellos besos que he tirado sin amar

Es la conclusión
No sé que está mejor
Ya te necesito alrededor

Y si me vuelven a asaltar
Las ganas de petardear

Dame dos hostias y hazme ver
Que estar aquí
Es un milagro que se puede compartir

Es la conclusión
No sé que está mejor
Ya te necesito alrededor

Castellà

Hijo de la luna

mi                   la   mi la
Tonto el que no entienda
mi             la mi la
cuenta la leyenda
SOL                 SI7
que una hembra gitana
mi              RE
conjuró a la Luna
 DO      SI7   mi la
hasta el amanecer.

SOL          SI7
Llorando pedía
mi                 RE
que al llegar el día
 DO  SI7       mi la mi la
desposar un calé.

mi             la    mi      la
Tendrás a tu hombre piel morena
mi                  la  mi      la
desde el cielo hablo la Luna llena

Castellà
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SOL               SI7
pero a cambio quiero
mi           RE
el hijo primero
  DO     SI7       mi la
que le engendres a él.

SOL                    SI7
Que quien su hijo inmola
mi              RE
para no estar sola
 DO   SI7         mi la FA7
poco le iba a querer.

si                 SOL  FA7
 Luna quieres ser madre
si                  SOL
y no encuentras querer
        FA7     si
que te haga mujer.
              SOL FA7
Dime Luna de plata
si               SOL
qué pretendes hacer
         FA7      si
con un niño de piel.

mi        si
Ah-ah-ah-ah
mi        si
Ah-ah-ah-ah
DO           mi la mi DO
Hijo de la Luna.

De padre canela nació un niño
blanco como el lomo de un armiño.
Con los ojos grises
en vez de aceituna
niño albino de Luna.

Maldita su estampa
este hijo es un payo
y yo no me lo callo.

Luna quieres ser madre...

Gitano al creerse deshonrado
se fue a su mujer cuchillo en mano
de quien es el hijo
me has engañao fijo
y de muerte la hirió

Luego se hizo al monte
con el niño en brazos
y ahí le abandonó.

Luna quieres ser madre...

Y en las noches que haga Luna llena
será porque el niño esté de buenas
Y si el niño llora
menguará la Luna
para hacerle una cuna.

Y si el niño llora
menguara la Luna
DO       SI7        mi la mi la mi
para hacerle una cuna.

Me colé en una fiesta

MECANO - ME COLÉ EN UNA FIESTA

No me invitó, pero yo fui

Tras la esquina espero el momento

En que no me miren y meterme dentro

Era mi oportunidad

Unos entran, otros van saliendo

Y entre el barullo yo me cuelo dentro

Allí me colé y en tu fiesta me planté

Coca-cola para todos y algo de comer

Mucha niña mona pero ninguna sola

Luces de colores, lo pasaré bien

Yo me preguntaba ¿Quién me la puede presentar?

Yo me preguntaba ¿Qué es lo que le voy a contar?

La vi pasar y me escondí

Con su traje transparente

Iba provocando a la gente

Ella me vio y se acercó

el flechazo fue instantáneo

y cayó entre mis brazos

Allí me colé y en tu fiesta me planté

Coca-cola para todos y algo de comer

Mucha niña mona pero ninguna sola

Luces de colores, lo pasaré bien

Yo me preguntaba ¿Quién me la puede presentar?

Yo me preguntaba ¿Qué es lo que le voy a contar?

Castellà

Me cuesta tanto olvidarte

DO                     SOL
Entre el cielo y el suelo hay algo
FA                  mi
con tendencia a quedarse calvo
FA    SOL   DO	 SOL
de tanto recordar.
DO	      SOL

Castellà
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Y ese algo que soy yo mismo
FA               mi
es un cuadro de bifrontismo
FA    SOL	  DO
que sólo da una faz.

FA	MI7          la	      SOL
La cara vista es un anuncio de 'Signal'
FA      MI7	        la
la cara oculta es la resulta
       SOL	    FA
de mi idea genial de echarte.
      mi       la      SOL
Me cuesta tanto olvidarte.
FA        mi
Me cuesta tanto...

Olvidarte me cuesta tanto
olvidar quince mil encantos
es mucha sensatez.
Y no sé si seré sensato
lo que sé es que me cuesta un rato
hacer cosas sin querer.

Y aunque fui yo quien decidió
que ya no más.
Y no me canse de jurarte
que no habrá segunda parte
me cuesta tanto olvidarte.
Me cuesta tanto olvidarte.
Me cuesta tanto...

V

Mujer contra mujer

Sol  Re         Do
Nada tienen de especial
Sol         Do
dos mujeres que se dan la mano
Sol  Re         Do
el matiz viene después
Sol           Do     Si7
cuando lo hacen por debajo del mantel

     mim     Re       Do
luego a solas sin nada que perder
      mim    Re        Do
tras las manos va el resto de la piel

Un amor por ocultar
aunque en cueros no hay donde esconderlo
lo disfrazan de amistad
cuando van a pasear por la ciudad

Una opina que aquello no está_ bien
la otra opina que qué se le va a hacer

Sol               Do     Si7
lo que opinen los demás está_de más

           mim    Si7       mim
   Quién detiene palomas al vuelo
   Re      Do    Re        Sol
   volando a ras del suelo mujer contra mujer

 No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra
 si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón
 ni siquiera me atrevería a toser, si no gusto ya sé lo que hay que hacer
 que con mis piedras hacen ellas su pared

   Estribillo

Castellà

Otro muerto

Otro muerto, otro muerto
Qué más da
Si está muerto, que lo entierren y ya está
Otro muerto, pero no es ni ton ni son
De momento se acabó la discusión

Yo no sé, ni quiero
De las razones
Que dan derecho a matar
Pero deben serlo
Porque el que muere
No vive más, no vive más

Otro muerto, pero qué bonitos son
Calladitos, sin querer llevar razón
Otro muerto, pero tiene su porqué
Algo ha hecho y si no pregúntale

Yo no sé, ni quiero
De las razones
Que dan derecho a matar
Pero deben serlo
Porque el que muere
No vive más, no vive más

Yo no sé, ni quiero
De las razones
Que dan derecho a matar
Deben ser la hostia
Porque el que muere
No vive más, no vive más

Castellà

Mecatxis

El gos

I ara quan ja no esperava res de ningú i el cap em queia
Mirant el carrer sempre el mateix lloc per la finestra
La mateixa gent el mateix carrer la mateixa idea
La mateixa gent el mateix carrer la mateixa idea

Ara, ara m'he fet gran i me'n vull anar
Potser per cercar la felicitat
O pel simple fet que sempre enveges allò que no tens
No se si marxant podré canviar gaire res
No se si marxant podré canviar gaire res

El carrer sempre es buit només hi ha un gos
Que crida però és com si no hi fos
Oblidat per la vida oblidat per tothom
El temps no el perdona, així és el seu món
El carrer sempre es buit només hi ha un gos
Que crida però és com si no hi fos
Oblidat per la vida oblidat per tothom
El temps no el perdona, així és el seu món

És la incertesa del no saber res
De les rumbes perdudes per qualsevol indret
Les paraules no sonen
Potser ara un xic més bé
I quan més em pregunto més m'adono que no se res
I quan més em pregunto, més sol em trobo

El carrer sempre es buit només hi ha un gos
Que crida però és com si no hi fos
Oblidat per la vida oblidat per tothom
El temps no el perdona, així és el seu món

Català
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El carrer sempre es buit només hi ha un gos
Que crida però és com si no hi fos
Oblidat per la vida oblidat per tothom
El temps no el perdona, així és el seu món

El carrer sempre es buit només hi ha un gos
Que crida però és com si no hi fos
Oblidat per la vida oblidat per tothom
El temps no el perdona, així és el seu món
El carrer sempre es buit només hi ha un gos
Que crida però és com si no hi fos
Oblidat per la vida oblidat per tothom
El temps no el perdona, així és el seu món

Quan ningú l'empipa i ningú el fa plorar ell balla que
balla la vida veu passar

La casa prohibida

Camino, el meu pas no es segur
Hi ha gent que em vigila aquí tot és d'algú
A la casa prohibida on tot és assignat
Això és teu això és meu to depèn de si has nascut a dalt o a baix.
Aquí, tot és normalitzat
I si no ho fas així seràs durament castigat
A la casa prohibida ningú i te opinió
I si dius paraulotes et rentaran la boca amb sabó (ai quina por!)

Vola i no tornis mai més
Ets qui ets i no pots fer-hi res
Ells t'han dit per on passa el camí
Però al teu cap no hi ha barreres allà ningú t'ho pot prohibir
Vola i no tornis mai més
Ets qui ets i no pots fer-hi res
Ells t'han dit per on passa el camí
Però al teu cap no hi ha barreres allà ningú t'ho pot prohibir

Mira'm a la cara i no em diguis que no
Que no veus el que passa i que no te solució
Però a la casa prohibida tot és molt complicat
Els que tenen, tenen massa i els que no tenen llàgrimes i molta il·lusió.
És així, i si no t'agrada ves-te'n d'aquí
Tu no comptes, aquí no hi tens res a dir
Però la casa prohibida un dia caurà
I quan tots siguem al terra les coses potser canviaran

Vola i no tornis mai més
Ets qui ets i no pots fer-hi res
Ells t'han dit per on passa el camí
Però al teu cap no hi ha barreres allà ningú t'ho pot prohibir
Vola i no tornis mai més
Ets qui ets i no pots fer-hi res
Ells t'han dit per on passa el camí
Però al teu cap no hi ha barreres allà ningú t'ho pot prohibir
Volaaa..

Català

La nit

La nit acaba caient
Al mar del patiment
La nit s'acaba menjant
Aquells que tenen més fam

La nit acaba caient
Al mar del patiment
La nit s'acaba menjant
Aquells que tenen més fam
Aquells que tenen més fam

La nit acaba caient

Català

Al mar del patiment
Allà on la vida no compta
No et despistis ni un moment

I és que de l'altre costat
Ben poca cosa se'n sap
No se'n vol recordar
La memòria ens està abandonant
La memòria ens està abandonant

A les costes de Gibraltar
S'acaba el somni esperat
I comença l'Europa podrida
D'esquena a la necessitat.

A les costes de Gibraltar
S'acaba el somni esperat
I comença l'Europa podrida
D'esquena a la necessitat.

La rumba del desamor

Sentimientos que rozan a la locura
Ay quien jode ay quien sabe controlable impostura
Respetando a la razón
Ay quien jode sin pedir perdón

Ay que no ves, ay que no ves
Que hoy el mundo se ha puesto del revés
Ya lo decía ese que canta con Dusminguet
Pero lo mire como lo mire
No consigo ponerlo bien.

Y con energía me pongo a cantar
Con una sonrisa la que me trae felicidad
Dicen que bebo, solo bebo ‘pa' olvidar
La verdad es que me pongo ciego
Y no pienso en nada más.

Hoy no, hoy no siento humillación
La que camina por dentro
Y se me come el corazón
Y no lo entiendo i desentiendo
Que hay que hacer
Lo raro es que me siento extrañamente bien

Y con energía me pongo a cantar
Con una sonrisa la que me trae felicidad
Dicen que bebo, solo bebo ‘pa' olvidar
La verdad es que me pongo ciego
Y no pienso en nada más

Y yo no se lo digo a nadie
Porque nadie porque nadie es mucha gente
Lo tengo callao se le cuento a la pared
Y a mi amigo ese tio raro que conozco de hace un tiempo

Ay que no ves, ay que no ves
Que hoy el mundo se ha puesto del revés
Ya lo decía ese que canta con Dusminguet
Pero lo mire como lo mire
No consigo ponerlo bien.

Ay que no ves, ay que no ves
Que hoy el mundo se ha puesto del revés
Ya lo decía ese que canta con Dusminguet
Pero lo mire como lo mire
No consigo ponerlo bien.

Català
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No quiero morir

Yo no, tu no
Yo no, tu no
Yo no, tu no
Yo no, tu no
Yo no, tu no
Yo no, tu no
Yo no, tu no
Yo no..

Yo no quiero morir no quiero morir No No!
Yo no quiero morir hoy aquí
Yo no quiero morir no quiero morir No No!
Yo no quiero morir no quiero morir
Yo no quiero morir hoy aquí
Yo no quiero morir no quiero morir No No!

Des del yanki de merda a l'extrem orient
L'Alerta terrorista intimida molta gent
Premsa, tele, radio estan confabulats
Penses que t'informen et tenen manipulat

Bom bom! La vida fa bom bom!

Des del metro de Londres ens han comunicat
Que hi ha hagut una massacre hi ha agut un
Atemptat.

Bom bom! La vida fa bom bom!

Bom! a Londres, Bom! a Nova York
Bom bom! a Madrid, Bom! arreu del món
Bom! a Londres, Bom! a Nova York
Bom bom! a Madrid, Bom! arreu del món

Bom bom! La vida fa bom bom!

Yo no quiero morir no quiero morir No No!
Yo no quiero morir hoy aquí
Yo no quiero morir no quiero morir No No!
no quiero morir no quiero morir..

Yo quiero vivir yo quiero vivir OI! OI!
Yo quiero vivir hoy aquí
Yo quiero vivir yo quiero vivir OI! OI!

Des de palestina han reivindicat un atac suïcida
Un jove immutat

Bom bom! La vida fa bom bom!

A la franja de Gasa colons desocupats
Avui es barallen jueus contra israelians
A l'illa de França suburbis alterats
Avui cremen cotxes els joves immigrants

Bom bom! La vida fa bom bom!

Bom! a Londres, Bom! a Nova York
Bom bom! a Madrid, Bom! arreu del món
Bom! a Londres, Bom! a Nova York
Bom bom! a Madrid, Bom! arreu del món

Bom bom! La vida fa bom bom!

Yo no quiero morir no quiero morir No No!
Yo no quiero morir hoy aquí
Yo no quiero morir no quiero morir No No!

Yo quiero vivir yo quiero vivir OI! OI!
Yo quiero vivir hoy aquí
Yo quiero vivir yo quiero vivir OI! OI!

Català
Menaix a Truà

Cap al cel

No tinc por de perdre el nord
no tinc por de caure en l´error
El que crec és el que sóc
però sé que no tinc temps per aprendre-ho tot.
No tinc por d´oblidar-ho tot
de tornar enrere i començar de nou.
No m´agrada la gent decent
tampoc m´importa quan sóc transparent.
Potser tu em diràs que fer.

Abans que sigui massa tard
aixecaré les mans
miraré cap al cel
i li demanaré que el món
no pari de girar
i que es pugui fer vell.

No tinc temps per perdre el temps
quan no mires tot passa corrent.
Tothom s´ofega quan tot va bé
em sembla que el món gira del revés.
Potser que em diguis que m´està passant
on tothom se sent lliure em sento empresonat.
Potser tu em diràs que fer
quan encerti o ensopegui potser em diràs que fer.

Abans que sigui massa tard
Aixecaré les mans
Miraré cap al cel
i li demanaré que el món
no pari de girar
i que es pugui fer vell.

No tinc por de perdre-ho tot,
el que tinc no és el que sóc.
Abans que sigui massa tard
Aixecaré les mans
Miraré cap al cel
i li demanaré que el món
no pari de girar
i que es pugui fer vell.

Abans que sigui massa tard
Aixecaré les mans
Miraré cap al cel
i li demanaré que el món
no pari de girar
i que es pugui fer vell.

Català

Cap al cel

No tinc por de perdre el nord,
no tinc por de caure en l´error.
El que crec és el que sóc,
però se que no tinc temps x apendreu tot.

No tinc por d´oblidar-ho tot,
de tornar enrrere i començar de nou.
No m´agrada la gent decen,
tampoc m´importa quan sóc transparent...
...putser tu em diràs que fer...

Abans que sigui massa tard
aixecaré les mans, miraré cap al cel...
i li demanaré que el món no pari de gira

Català
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i que es pugui fer vell...!

No tinc temps x perdre el temps,
quan no mires tot passa corrén.
Tothom s´ofega, quan tot va bé
hem smebla que el món gira del revés.

POtser que em diguis que m´esta passant,
quan tothom se sent lliure, hem sento empresonat...
...putse tu em diràs que fer...
quan encerti o ensopegui...
putser em diràs que fer....

Abans que sigui massa tard,
aixecaré les mans, miraré cap al cel...
i li demanaré que el món no pari de gira,
i que es pugui fer vell...

No tinc por de perdreu tot...
el que tinc no és el que sóc.
No tinc por de perdreu tot...
el que tinc no és el que sóc!!!

Abans que sigui massa tard,
aixecaré le smans miraré cap al cel...
i li demanaré que el món no pari de gira,
i que es pugui fer vell...

Abans que sigui massa tard...
Abans que sigui massa tard,
aixecaré les mans miraré cap al cel...
i li demanaré que el món no pari de gira,
i que es pugui fer vell...

Com el vent

Han tocat les dotze, no té ganes de tornar.
A baix l'espera un cotxe que la durà al palau de cristall.
Sap que allà l'espera el que un dia va ser el seu príncep blau,
assegut a la vorera, begut, i amb la cara entre les mans.

Ell li bordarà, però ella somriurà...

perquè sap que demà tornarà a sortir el sol
i enfilarà el camí que per una hora la farà feliç.
Corrent per estar al seu costat,
és només quan es troba amb ell que se sent lliure com el vent.

Dos cossos es fonen en una habitació d'hotel.
Gotes de suor rodolen per la pell, no se sap quines són d'ella i quines d'ell.

Ella marxarà, però somriurà...

perquè sap que demà tornarà a sortir el sol
i enfilarà el camí que per una hora la farà feliç.
Corrent per estar al seu costat,
és només quan es troba amb ell que se sent lliure com el vent.

Han tocat les dotze, ha arribat l'hora de marxar.
Avui ja no vindrà. No sap per què però sap del cert
que ell mai més tornarà.

I ella morirà...poc a poc morirà...

Ja no sap si demà tornarà a sortir el sol.
Ja no farà el camí que per una hora la feia feliç.
Corrent, per estar al seu costat,
era només amb ell, en aquell petit hotel,
quan se sentia lliure com el vent.

Català

El missatger

EL MISSATGER (Menaix a truà)

Una carta em va dur un missatger
després la vaig llegir
et deia presonera
ben fort lligada allí

estimaves lo senzill
tu eres veu, tu eres dolor
oh no! oh no!
estaves nua, sense res.

hauries pogut tocar el cel
amb mi al teu costat
ésser ben lliure passa per l’amor
i ara queda molt per fer
i aquesta porta mor i es tanca
és la que no ho pot arreglar
oh no! oh no!
serà difícil sortir bé.

un moment sense la meva angoixa
no em preocupa el perquè
he oblidat completament ara
el que sento sobre això
oh no! oh no!
no puc estar sense tu
ara vull aprofitar
no puc matar aquest desig.

Català

Enmig de la mar

Hores llargues d´espera,
entretingut en pensaments.
Tot són camins plens d´herbes fresques,
arena i onades caient...

Anys que no hem pogut brindar.
Es sol calenta de valent.
Sa teva figura no s´esborra,
encara que passi el temps.

Vinjolites que dibuixen,
més enllà de l´horitzó.
Elles no tenen respostes,
només m´emplenen sa buidor.

Es silenci és una pista.
Des d´aquí es veu millor.
Tota plena de racons,
plena de raons

enimg de la mar,
com tu enmig de la mar...

Aquesta vida és un llarg viatge
que sé que tenc que travessar;
si fos amb tu al meu costat,
seria un somni sense acabar.

No tenguis en compte ses febleses
que un dia em van fer oblidar;
que tu eres sa meva princesa.
Ara per a tu es meu cor bategarà.

Sense tenir massa pressa,
jo t´agafaré sa mà.
Caminarem fent drecera,
només somnis trobaran.

Ses fragàncies de la vida
mos vindran a fer costat.

Català
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Fugirem a la fi del món,
amb ses nostres raons

enmig de la mar,
com tu enmig de la mar...

Enmig de la mar,
perdut enmig de la mar...

Hi ha dies

Hi ha dies que duren anys, n'hi ha que duren un segon
alguns que mouen el món, i uns altres que es deixen portar per la bola
hi ha dies que es perd la mirada, hi ha dies que els boscos s'acaben
que tornen com jocs de miralls, i uns altres que et deixen cicatrius
hi ha dies per assaborir cada instant o dies que no recordaràs
hi ha dies amb to per terra que la terra ho val tot

davant dels ulls passen si els mires
veuràs tota una vida
amb ells comença una partida
demà serà un nou dia

hi ha dies que mulla la pluja i n'hi ha amb el sostre al damunt
alguns agafen mal de clacs, i uns altres que tenen paranys
hi ha dies amb els peus nus a la sorra
hi ha dies que crema l'asfalt
que passen com fulles al vent
que semblen fets de retalls
hi ha dies que l'horitzó és una fita
hi ha dies que no aixeques la vista
hi ha dies que et canses de córrer o cantes cançons que no saps

davant dels ulls passen si els mires
veuràs tota una vida
amb ells comença una partida
demà serà un nou dia
(x2)

hi ha dies que puges al terrat per veure com neix un nou dia
hi ha dies que ballaries descalç, i uns altres que ni et vestiries
hi ha dies que es fa clar de nit, o bé que són foscos de dia
hi ha dies que els passaries per alt, i uns altres per no oblidar
hi ha dies que dibuixes els núvols, i d'altres que acaben sense veure el cel
n'hi ha que són l'últim dia o bé són el primer

davant dels ulls passen si els mires
veuràs tota una vida
amb ells comença una partida
demà serà un nou dia
(x2)

Català

Insomni

Puc caminar sense cansar-me
mentre em toqui la llum del sol.
Puc respirar sense ofegar-me
si trobo un lloc on estar sol.

He desitjat poder parlar,
sense paraules per a demà.
He tingut por al despertar.
Tampoc avui he pogut somiar...

Jo et demano tot sovint...

Mare, tu que ho saps tot.
Pots dir-me què és el que em passa.
Tu que ho saps tot.

Català

He deixat de dibuixar
un miratge per demà
i tinc son.

Dorm, petita, dorm,
fes que tingui son.
Vull venir a ballar,
quedem d´horeta dins del teu món.
Dorm, petita, dorm,
fes que tingui son.
Ja no vull despertar.
Qui sap si tinc respostes per a donar.
Tot i així, sé que tot ho tinc a dins.

Et demano tot sovint...

Mare, tu que ho saps tot.
Pots dir-me què és el que em passa.
Tu que ho saps tot.
Què és el que fa que nosaltres...
Tu que ho saps tot.

Hem deixat de dibuixar
un miratge per demà
i tinc son.

Mou-te lentament

Una cambra silenciosa
davant meu tots els camins
davant teu un lladre d´amor
que s´endu la teva flor.

El son es pon i es va fent fosc
es despulla la lluna
i deixa veure la pell bruna
la teva ombra en un racó.

Cada botó es un paratge
cada nus un dard al cor
cada pinça es una platja
cada carícia un llamp silenciós.

Mou-te lentament
com una vela sense vent
com la suor quan va caient
com un adéu no desitjat.

Mou-te lentament
com un ocell a contravent
com un llençol que ensenya estès
els plecs dels cossos dibuixats.

En aquesta cambra closa
davant meu tots els destins
davant teu un lladre bo
que s´endu les teves pors.

El sol es pon i es va fent fosc
t´il·lumina l´esfera bruna
deixa veure ta pell nua i
la teva ombra en el meu cos.

Cada botó es un paratge
cada nus un dard al cor
cada pinça es una platja
cada carícia un llamp silenciós.

Mou-te lentament
com una vela sense vent
com la suor quan va caient
com un adéu no desitjat.

Mou-te lentament
com un ocell a contravent
com un llençol que ensenya estès
els plecs dels cossos dibuixats.

Català
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Na Maria

Cerc a na Maria, sa que quan passa me mira.

Es dia s´ha allargat, ja arribat sa primavera
ha passat molt temps des d´aquell dia que mos vam creuar
anaves de vellut, de color vermell
duies es cabells encesos i un vestit molt ajustat.

Cerc a na Maria, sa que quan passa me mira
ai, vés qui ho diria! es seus ulls me donen vida.

Pes camí des sentits vull viatjar a lo salvatge
com a gota de suor que cau pes cos fins arribar as peus
anar sentint, anar vivint, aferradets, com dos confits
no hi quedarà cap racó sense descobrir.

Veig un raig de sol i un cel cremós
amb mans inquietes mos estimarem tots dos.

I la mar serena ens guiarà
hi haurà una lluna que vindrà amb tots dos.

Anar sentint, anar vivint,
es teu amant pervers seré i t´aniré seguint.

Amb es ulls tancats, ben arrufats
just a trenc d´alba morirà sa dolçor.

Cerc a na Maria, sa que quan passa me mira.

Cerc a na Maria, es seus ulls me donen vida.

Català

No em deixis mai (Sweet Child O'Mine)

Ella sempre té un somriure per mí
que em porta records de quan era petit,
allà on el cel sempre era blau
i no s'enfosquia mai.

Tot sovint quan la puc mirar
em porta a aquell lloc, no ho puc evitar.
sé que si mirés més enllà
no em deixaria tornar.

No em deixis mai.
No em deixis mai.

Els seus ulls són com el blau del cel,
un cel on no hi plou mai.
Els miro i m'hi veig reflexat
com en un mirall.

Els seus cabells són com aquell racó
on m'amagava quan tenia por.
Segur fins que haguessin passat
els llamps i la foscor.

No em deixis mai.
No em deixis mai.

No em deixis mai.
No em deixis mai.

Com ho hem de fer
Com ho hem de fer
Com ho hem de fer

Català

No hi ha ningú com tu

Sonen, tot el temps ressonen
uns versos que t'enyoren;
No hi ha ningú com tu.

Sonen, tot el temps ressonen
uns versos que t'enyoren;
No hi ha ningú com tu.

No recordo el temps que fa que aquestes mans no t'han tastat.
Quan la mar deixava gotes al teu gust, per escales empinades
en nits dolces amb murs blancs, suspiràvem, i ara tenen gust a mar.

Sonen, tot el temps ressonen
uns versos que t'enyoren;
No hi ha ningú com tu.

Sonen, tot el temps ressonen
uns versos que t'enyoren;
No hi ha ningú com tu.

Soc amb tu sense tenir-te. Sona encara dins meu
el que ens dèiem sense haver-nos de dir res.
On es perdi la vista aniré amb el cap ben alt.
Jo soc el mar i tu ets el far...

Sonen, tot el temps ressonen
uns versos que t'enyoren;
No hi ha ningú com tu.

Sonen, tot el temps ressonen
uns versos que t'enyoren;
No hi ha ningú com tu.
No hi ha ningú com tu.
No hi ha ningú com tu.

Català

Pols en el vent

Jo tanco els ulls
Sols per un moment.
Tot va ràpidament.

Somnis que
Em passen pels ulls com
Una curiositat.

Pols en el vent
Només som com pols en el vent

La cançó.
Una gota díaigua
En un mar sense fi.

El que fem,
Cau per terra
Fins que deixa díexistir.

Pols en el vent
Només som com pols en el vent.

No en depens.
No hi ha res per sempre,
Només terra i cel

Tot és fugaç.
Ni amb tots els teus bens
Mai podras comprar el temps

Pols en el vent
Només som com pols en el vent.

Pols en el vent
Només som com pols en el vent.
Tot nomes es pols en el vent.

Català
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Quan res no sembla el que és

Ben mirat  hi veig
el món dins un forat,
ben mirat hi veig
reflexes del no res.
(ben mirat hi veig)

D´aigua i fang he fet
l´amor, el temps i un mar,
d´aigua i fang he fet
un rostre que he somiat
(d´aigua i fang he fet)

                               Mib
Quan res sembla el que es
 -ulls clucs-
recorda el que no has vist,
escolta l´aire diferent
d´una cançó que porta el vent.
Quan res sembla el que es
-ulls clucs-
oblida el que has sentit,
escolta aquest aire distret
d´un so que està en la teva ment.

Sobre el cel hi veig
records d´un astre ocult,
sobre el cel hi veig
reflexes dels teus ulls.
(sobre el cel hi veig)

Ja no tinc res més
tornaré el que no he tingut,
ja no tinc res més
que tot el que he perdut.
(ja no tinc res més

Quan res sembla el que es (bis)

Ben mirat,  hi veig!

Català

Secrets

Floten les paraules que amaguen els secrets
tu i jo podem llegir-los, sabem com s'ha de fer.
Me'ls dius a cau d'orella, que no els escolti el vent.
No passis pena, saps que te'ls guardaré.

Guarden els teus llavis un munt de secrets:
Deixa'm descobrir-los, deixa'm ser el primer.

Han caigut les fulles, s'acosta l'hivern.
Molt lluny l'un de l'altre es nota molt el fred.
Vull trencar les normes del que s'ha de fer
i que ningú em digui si això està o no està bé.

Tu i jo abraçats, amagats al mirral.
El temps es para i ens és tot igual.

Els teus ulls amaguen l'espurna dels estels;
ets una obra mestra, ets el meu secret.
Guarden els teus llavis un munt de secrets:
Deixa'm descobrir-los, deixa'm ser el primer.

Quan jo ja volava, aprenies a caminar.
Ara et surten ales i a mi em creixen arrels.

Guarden els teus llavis un munt de secrets:
deixa'm descobrir-los, deixa'm ser el primer.
Els teus ulls amaguen l'espurna dels estels.

Català

Ets una obra mestra, ets el meu secret.
Ets el meu secret...

Ulls tancats

Introducció SOL lam DO SOL (x2)

SOL DO/SOL SOL
Passes les tardes retallant alguns records;
SOL DO/SOL SOL
No surts de casa ni de la teva habitació.

SOL DO/SOL SOL
La Joplin i el Marley et miren des de la paret,
SOL DO/SOL SOL
Sembla que riuen veient-te reciclar moments.

Instrumental lam DO SOL

SOL DO/SOL
Les llums d´un cotxe fan ballar
SOL
Les ombres dins del teu cau;
SOL DO/SOL
La teva ombra no ha ballat,
DO SI DO
Només la força d´un llamp la pot fer tremolar.

SOL lam DO SOL
Vius amb els ulls tancats per la por.
SOL lam DO SOL
Agafa´t fort al que et digui el cor

SOL DO/SOL SOL
Coneixes algú i com tots,
DO/SOL
Només veus les diferències entre tots dos.
SOL DO/SOL
Més tard, són les similituds
SOL DO/SOL SOL
Les que et fan veure en ell un amic per tu.
SOL lam DO SOL
Vius amb els ulls tancats per la por.
SOL lam DO SOL
Agafa´t fort al que et digui el cor.

Lam RE SOL DO
Tens una obligació: la de no rendir-te mai.
Lam RE
Dubtar no és un error,
SOL DO LA DO SOL
És com un somni en la son.

Lam DO SOL
Vius amb els ulls tancats per la por.
SOL lam DO SOL
Agafa´t fort al que et digui el cor.
SOL lam DO SOL
Agafa´t fort a les oportunitats,
SOL lam DO
Una decepció pot ser un bon principi
SOL
I no un final.

Instrumental lam RE DO SOL

Català

Viatge estel.lar d´un adolescent

Sent que no encaixa prou,
sembla un presoner.
Prova d´aturar-se en un carrer.

Sent veus que parlen

Català
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en un llenguatge estrany;
tracten d´atrapar-la en un parany.

És com si hagués nascut
en temps equivocat,
com si estigués mirant
imatges del futur.

Un nou lloc, un nou temps, un nou espai. (2)

Sent creus que bramen
en un silenci ardent,
veu canons que encaren innocents.

Avui terra cremada.
Ahir era tot verd,
on tothom corria lliurement.

Seu en un forat del temps
i prova d´enfilar
cap a un altre punt del cel,
per un miratge astral.

Un nou lloc, un nou temps, un nou espai. (4)

Quan és a l´altra banda
encara encaixa menya;
la gent és massa rara i són tots verds.

Tracten d´atrapar-la,
volen atrapar-la;
ho troben perillós i diferent.

Mira enrere, ha de tornar.
Estava equivocat;
és més simple, és evident,
es tracta de trobar.

El seu lloc, el seu temps, el seu espai. (4)

El seu lloc, el seu temps, el seu espai. (2)
El teu lloc, el teu temps, el teu espai. (2)

Mesclat

Acte de Sobirania

He viscut esclau setanta-cinc anys
en uns Països Catalans
ocupats per Espanya i per França,
des de fa segles.

He viscut lluitant contra aquesta
esclavitud
tots els anys de la meva vida adulta.

Una nació esclava, com un individu
esclau,
és una vergonya de la humanitat i de
l’univers.

Però una nació mai no serà lliure
si els seus fills no volen arriscar
llur vida en el seu alliberament i
defensa.

Amics, accepteu-me

Català

aquest final absolut victoriós
de la meva contesa,
per contrapuntar la covardia
dels nostres líders, massificadors del
poble.

Avui la meva nació
esdevé sobirana absoluta en mi.

Ells han perdut un esclau.

Ella és una mica més lliure,
perquè jo sóc en vosaltres, amics!

[Lletra: Lluís Maria Xirinacs
Música: Peptoni Rubio,
dit per Albert Tharrats]

Au, jovent

Au, jovent (4:32)
Lletra: Anònim S. XIX
Música: Jordi Fabregas (Coses)

Au, jovent, deixeu la feina,
preparem-nos a sortir,
esmolem de pressa l’eina
per quan toquin a ferir
Per donar lo crit d’alerta
la campana està amatent!
i abans d’hora ja es desperta
dins del cor l’enardiment.

Au, jovent! Via fora!
Via fora, sometent!

Eixa gent entravessada
que ho té tot empudegat:
eixa trepa ens ha robada
nostra pau i llibertat.
Mes ja els ve l’hora darrera,
ja els arriba l’escarment;
sortim tots a la cacera
d’aquests llops sens planyiment.

Au, jovent! Via fora!
Via fora, sometent!

Nostres feixes adobades
amb afany hem conreat
fins que, a còpia de suades,
Hi hem fet créixer el nostre blat.
Aquell blat no és la vida,
la família hi té el sostén,
i aquells lladres, en partida,
La collita ens van prenent.

Au, jovent! Via fora!
Via fora, sometent!

Català

Cançoneta prescindible

Cançoneta prescindible,
no acabarà amb cap feixisme,
ni fara caure el govern.
Tampoc n´eperis amor etern.

Ni tant sols és solidàia,
no fa protesta, ni en té ganes.
Poc que vol un món millor,
ni li interesa el desamor.

Només volia sortir del calaix
perqué una veu la faci seva

Català
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i amb un to ni alt ni baix
algú encenti la cantarella.

No es pot convertir en un himne,
ni busca un país més lliure,
se li´n fot estiu o hivern
i si encara ens estimem.

En té prou si algú l´escolta,
i en acabat, si vol k xiuli.
Cercarà per un moment
complicitat entre la gent.

Tant se val si no emociona.
No li doldrà si no us agrada.
Esperant en un racó,
es fara vella la canço.

Cànon de la terra

Cànon de la terra
Lletra: Marcel Casellas
Música: Marcel Casellas

Entre tanta bordissalla,
miro de sobreviure,
estripo la baralla,
em sento lliure.

Amb les ales desplegades
volem.

Penjats
del parapent
damunt la terra.

Català

Com és possible?

Com és possible?
(MIQUEL PUJADÓ/FRANCESC RIBERA <<TITOT>>/MARCEL CASELLAS)

Has vist un drac
comprant llibres i roses?
Has vist sant Jordi
covant els ous del drac?
Saps d’un eunuc
amb trenta-set esposes?
Has vist un nen
cridant l’home del sac?
Has vist un ric
amb un sac a l’espatlla?
Has vist un gat
que mai no tingui son?
Un guàrdia urbà
multant el senyor batlle?
I un funcionari
que no marxi de pont?

És prou possible que ho vegis, tot plegat,
un dia o altre, anant pel teu carrer:
saps que l’absurd està normalitzat
des del moment que algú vota el PP.
És l’autoodi, el codi que pot fer
d’una persona un mesell espanyolista,
que els dóna feixistes fets a mida:
la vida se’n va, la nit se’n ve.

Saps d’un eunuc
amb un sac a l’espatlla?
Has vist un ric
que mai no tingui son?

Català

Has vist un nen
multant el senyor batlle?
Has vist un drac
que no marxi de pont?
Has vist un gat
comprant llibres i roses?
I un funcionari
covant els ous del drac?
Un guàrdia urbà
amb trenta-set esposes?
Has vist sant Jordi
cridant l’home del sac?

Com goses

DO                                          SOL
Si tens un Déu que és jueu i gastes gas algerià
                                           DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                         SOL
Si menges pasta italiana i et fumes un habà
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                      SOL
Si agafes una turca bevent whisky escocès
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                            SOL
I ten vas a fer l´indi amb el teu cotxe japonès
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí

FA DO SOL DO

                                             SOL
Si plantes la canadenca tot fumant costo afganès
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                                 SOL
Si menges cols de bruseles mentres et fan un francès
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                                SOL
Si a casa tens un canari i el teu rellotge és suís
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                             SOL
Si utilitzes la i grega per escriure el teu país
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí

FA DO SOL DO

                                       SOL
Tant si uses americana com mocador palestí
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                                  SOL
Si veus aigua de colonia quan s´ha t´ha acabat el vi
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                                      SOL
Si t´enganyen com un xino i has d´acabar fent-t´he el suec
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí
                                                    SOL
Si fas moros al teu pare i és primavera al Corte inglés
                                            DO
Ja em diràs com goses dir estranger al teu veí

Català
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Com goses?

Com goses? (3:59)
Lletra: Francesc Riera “Titot”
Música: Marcel Casellas

Si tens un déu que és jueu
i gastes gas algerià.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
Si menges pasta italiana
i et fumes un havà.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
Si agafes una turca
bevent whisky escocès.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
I te’n vas a fer l’indi
amb el teu cotxe japonès.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.

Si plantes la canadenca
tot fumant costo afganès.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
Si menges cols de Brussel•les
mentre et fa un francès.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
Si a casa tens un canari
i el teu rellotge és suís.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
Si utilitzes la i grega
per escriure el teu país.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.

Tant si duus americana
com mocador palestí.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
Si beus aigua de Colònia
quan se t’ha acabat el vi.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
Si t’enganyen com un xino
i has d’acabar fent-te el suec.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.
Si fas moros al teu pare
i és primavera al corteinglès.
Ja em diràs com goses dir
estranger al teu veí.

Català

Corrandes Colonials

Amb la mateixa sonsònia,
tres segles anar-nos queixant,
però hem acabat resultant
ser la darrera colònia.
De Flandes a la Patagònia
tots han anat esquitllant
i amb tota la parsimònia
aquí nosaltres anar badant.

No resolc pas cap misteri
si dic que no és cap honor
ser la darrera nació

Català

que fot el camp de l´imperi.
Sembla un grotesc encanteri
i una vil humiliació
que el qui mena el captiveri
sigui un pobre beneitó.

Aviat alçarem el vol,
ara ja fem les maletes
que l´imperi espanyol
per fi se´n va a fer punyetes.

Més que una gran aventura
ha estat un joc d´acrobàcia,
però dintre de la desgràcia
hem mantingut la cultura:
ho hem fet en la dictadura
i ara en aquesta fal·làcia
que amb tota la cara dura
anomenen democràcia.

Mentre dins la caverna
creuen les ombres del foc
sotmeses al tripijoc
dels demòcrates de casena,
ara és qüestió de saber-ne
i no fer més el badoc:
deien que Espanya era eterna
però ara ja li queda poc.

Ai adéu, Espanya, adéu
ja marxem, fotem el camp
que ara és hora de ser lliures
de trencar el darrer lligam.

Correllengua

CORRELLENGUA (3.22)

Lletra: Francesc Ribera "Titot"

Música: Marcel Casellas

En aquesta terra acollidora
on tothom és benvingut
la llengua és la penyora
per no restar un poble mut.
De Salses a Guardamar,
de Fraga a Maó,
aquesta terra acollidora
no necessita tutor.

Corre, corre, correllengua.
No et deixis cap raconet.
Corre, corre, correllengua.
La llengua em dóna plaer.
Corre, corre, correllengua.
Si corres aixi de bé.
Jo també aviat em correré.

La llengua es desrovella
quan expressem la raó
i això fa mal d´orella
al colonitzador.
De Salses a Guardamar,
de Fraga a Maó,
la llengua es desrovella
per viure cada racó.

La flama resta encesa
i així la llengua no mor:
si cultura és riquesa,
aquest és nostre tresor.
De Salses a Guardamar,
de Fraga a Maó,
la flama resta encesa
i ens encomana escalfor.

Català
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CORRELLENGUA

CORRELLENGUA (3.22)

Lletra: Francesc Ribera "Titot"

Música: Marcel Casellas

la         FA     SOL   la
En aquesta terra acollidora
la        FA    SOL la
on tothom és benvingut
la FA         SOL     la
la llengua és la penyora
la         FA    SOL   la
per no restar un poble mut.
la        SOL      la
De Salses a Guardamar,
FA         SOL
de Fraga a Maó,
la      FA     SOL    la
aquesta terra acollidora
la   FA    SOL   la
no necessita tutor.

la
Corre, corre, correllengua.
        FA          SOL
No et deixis cap raconet.
la
Corre, corre, correllengua.
        FA          SOL
La llengua em dóna plaer.
la
Corre, corre, correllengua.
         FA       SOL
Si corres aixi de bé.
    MI                 la
Jo també aviat em correré.

La llengua es desrovella
quan expressem la raó
i això fa mal d´orella
al colonitzador.
De Salses a Guardamar,
de Fraga a Maó,
la llengua es desrovella
per viure cada racó.

La flama resta encesa
i així la llengua no mor:
si cultura és riquesa,
aquest és nostre tresor.
De Salses a Guardamar,
de Fraga a Maó,
la flama resta encesa
i ens encomana escalfor.

Català

Crema Catalana

Perquè això ja ve d´enrere
i no ens hi posem per poc.
Seny o rauxa encén la xera,
som terra de foc.

Diu la tieta que el besavi,
que era home de seny,
vigilant per no fer agravi
va cremar més d´un convent.

Català

Fixa-t´hi bé: jo te l´encendré.

Crema,
dins del cor ens crema
la roïnesa extrema,
encès pel nostre instint rebel.
Crema,
a camp obert ja crema,
la roïnesa extrema,
a punt per artigar l´arrel.

Fusta seca, cairats i mobles,
 caixes velles i sarments,
és la festa del meu poble,
és així la meva gent.

Amb palets encén la foguera,
pot fer un bon servei:
bona flama fa l´estanquera
i el retrat del rei.

El burgès

El burgès
Pere Quart/Quico Pi de la Serra

Es lleva a dos quarts d’una
es banya i es perfuma
i amb l’Aiga nou que té
corre a firmar una estona
a un banc de Barcelona,
on fot de conseller.

Finida l’àrdua tasca
i per no caure en basca
pren un vermut complet
a un club de senyorassos
tibats, lluents i grassos
que ja ho tenen tot fet.

Allà mateix el maitre
vincle a la esquena dreta
li cantarà el menú.
I ell triarà una truita
de llagostins poc cuita
i un palpissàs mig cru.

És l’ofici del burgès,
menjar, jeure i no fer res.

Un cop llesta la teca
se’n va a la biblioteca,
s’enfonsa en el sofà
i dorm la migdiada,
l’armilla descordada
i un rot al paladar.

Després el gran sapastre
Se n’anirà a cal sastre
per emprovar-se un tern:
l’arruga de la espatlla,
dels pantalons la ratlla,
l’amplada de l’infern.

Més tard, com cada dia,
seurà a la barberia
on el perfilaran.
Després tindrà una cita:
que avui toca Lolita
i cap al restaurant.

Entrapa en tres passades
tan densament cuinades
que ja no poden més.
Amb el que el mosso els cobra
a casa d’un manobre
viurien tot un mes.

Català
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--- Segueixen les estrofes de la versió de Pi de la Serra

Mata llavors tres hores
a un fosc bar dels afores
es prenen molt gin-fizz,
amb la saliva amarga
fent una cara llarga,
pugen tots dos al pis.

Al pis de l’amigueta
que li farà, pobreta,
l’amor sense perills,
i a casa, a darrera hora,
on vetlla i potser plora
la mare dels seus fills.

És l’ofici del burgès,
menjar, jeure i no fer res.

El Carrer dels Teixidors

A València hi ha un carrer
–en faig una i toco el dos-,
si voleu saber quin és:
el carrer dels Teixidors.
Si n’hi ha quatre minyones
allà dalt del balconet,
de les quatre teixidores
una m’ha picat l’ullet.

Jo no sé conèixer
aquests petits aucells,
si en seran cardines
o bé passerells.

Avui fan una paella
al carrer dels Teixidors,
n’he llogat una rondalla
per cantar-li al meu amor.
Dolçainer i tabalera,
cantadora i cantador,
versador me l’estalvio,
que els versets els dicto jo.

Jo l’esguardo i ella em mira,
jo la miro i ella em veu,
jo la veig i ella m’esguarda.
Dels seus ulls ara sóc reu.
Vull que em facis roba nova
embellida amb deu rivets
i teixint-la únicament
amb ditades i besets.

[Lletra: Marcel Casellas
i Francesc Ribera “Titot”
Música: Marcel Casellas]
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El Drac de Sant Llorenç del Munt

El drac de Sant Llorenç del Munt
venia de l’eixut ponent,
vestit de crestes i de fum
i armat d’espines en el vent.

Fa ja cinc segles que retruny
en un llenguatge foraster
per la cinglera i per la vall,
per dins les cases i al carrer...

Català

...que ens roba vinya, oliva i blat,
i ens rapta els fills al rierol;
que ens crema els llibres i els flautins,
i ens fa gruar la llum del sol.

Però la cresta és de paper
i les escates de cartró;
la carcanada és un fustot
i la mirada és de llautó.

El drac de Sant Llorenç del Munt
s’escolarà pel fosc ponent,
amb l’ala dreta arrossegant
i el cor negat en un torrent.

[Lletra: Miquel Desclot
Música: Carles Belda]

Els funerals del porc

ELS FUNERALS DE PORC
(TRADICIONAL/MESCLAT)

Celebrem els funerals,
amb diner i candela,
de la mort del nostre porc,
que és gran meravella,
entre els amics i parents
que se’l troben entre dents
sense tenir-ne pensaments
si és mascle o femella.

El que porta el cap de dol
dirà a la mestressa
de que <<ja s’ha mort tot sol,
i això és lo que em pesa!
que si hagués mort amb company
en tindríem per tot l’any
sense temor ni afany
tallaríem peça.

Ha fet un testament clos
sense cap notari:
<<si a la taula hi queda res,
fiqueu-ho a l’armari
que no fos el cas bordell
que vingués el gat burell
que es mengés fins a la pell
si podia entrar-hi!>>

<<De vianda en queda prou
per les Carnestoltes
los deixo tot el meu cos
botifarres moltes;
també us deixo lo poltruc,
mengeu-se’l que jo no puc
procureu viure amb salut,
després feu-me absoltes.

El porc ha estat ben gras
ben gruixut ben rellarg.

Un <<Passa-requies>> cantem,
són per los enterros
sabem cert que el porc difunt
ha mort amb dos ferros,
el ganxo i el ganivet.
Això sí que és dit pel cert,
i penso quedar-ne net
dintre de dos mesos.

Català
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Fel

Fel
 (FRANCESC RIBERA <<TITOT>>/CARLES BELDA)

Aquell estiu van anar morint tots els somnis,
la llibertat va caure a mitja tardor,
la grotesca rutina es repetia
i els de sempre ho tornàvem a perdre tot.

Cent quinze dies va durar la batalla,
baixava roig el riu, roig de roja sang,
els qui van veure l’Ebre baixar aquells dies
asseguren haver vist un país plorant.

Fel, fel, fel,
del que n’era mel.

Prou que proven d’esborrar-nos
aquesta història del cap,
ignoren que els cromosomes
portem el record clavat.
A la Batalla de l’Ebre
caigué en combat la raó,
els punys dels morts quan s’obrien
deixaven anar la llavor.

Terra seca, trinxeres abandonades
com mans clivellades de treballar.
I a aquell que no va tramuntar la carena
amb la derrota el van marcar com bestiar.

I van empastifar la societat viva
D’una mediocritat que encara patim.
I ara tornen a l’Ebre a malvendre l’aigua
els assassins tornen sempre al lloc del crim.

Català

Foravilers

Junts hem menjat,
foravilers de tarda,
ametllons verds
de la branca més alta
robats d’un hort
sense porta ni tanca;
ai, no la mosseguis,
l’ametlla amarga!

Esborràvem lliçons,
darrere els arbres,
de mestres i veïns:
aquesta plana
l’escrivíem ben sols
amb lletra clara;
ai, no la mosseguis,
l’ametlla amarga!

Esquitxada de nit
la bata blanca
i amb els dits entintats,
mig oblidàvem,
al cor d’ametlló,
l’ametlla amarga;
ai, no la mosseguis
amic, encara!

[Lletra: Maria Mercè Marçal
Música: Sergi Valero “El Puma”]

Català

Manilla

MANILLA
(TRADICIONAL/FRANCESC RIBERA<<TITOT>>/MESCLAT)

(Titot)
-Hola, Carles, que he pensat
que hauríem d’assajar,
fem la roda de trucades,
podríem quedar demà.

(Carles)
-Joan, demà hi ha una assaig,
però jo no hi podré ser,
que faig una classe a Arsèguel
i una altra a Pedreguer.

(Joan)
-Ei, Marcel, que s’ha quedat
D’assajar demà a les sis,
però jo no podré venir
que me’n vaig de promo amb Lluís.

(Marcel)
-Ai, Peptoni, hem d’assajar
però per mi és un rebombori,
perquè estreno amb trenta músics
una cosa a l’Auditori.

(Peptoni)
-David, demà a s’horabaixa
hi ha un assaig. Ja és mala sort
quedar justament es dia
que hi ha vaga a s´aeroport.

(David)
-Titot, diuen que hi ha un assaig
però, a veure, anem a pams:
nosaltres no hi podrem anar
que tenim assaig amb Brams.

Català

Mesclat

Des del dia que jo et vaig conèixer estic sempre angoixat,
quan arriba la nit del divendres vaig embalat.
Em jugo la vida a l´autopista per veure´t aviat,
sentir-te prop altra vegada tot fent un mesclat.

Quan arriba la nit del diumenge retorno amoinat,
estaré cinc  dies sense veure´t: estic fatal.
No puc entendre el que em passa, estic obsessionat:
només espero retrobar-te per fer un mesclat.

Jo voldria viure al teu costat, tota la vida, fent un mesclat
Jo voldria viure al teu costat, tota la vida, fent un mesclat
Jo voldria viure al teu costat, tota la vida, fent un mesclat
Jo voldria viure al teu costat, tota la vida, fent un mesclat
Uouououoooo
Jo voldria viure al teu costat, tota la vida, fent un mesclat
Jo voldria viure al teu costat, tota la vida, fent un mesclat
Jo voldria viure al teu costat, tota la vida, fent un mesclat
Jo voldria viure al teu costat, tota la vida, fent un mesclat
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Mesclat

Des del dia que jo et vaig conèixer
estic sempre engoixat
quan arriba la nit del divendres
vaig envelat
Em jugo la vida a l´autopista
per veuret aviat

Català
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sentirte aprop altre vegada
tot fent un mesclat

Quan arriba la nit del diumenge
retorno amoinat
esteré cinc dies sense veure´t:
estic fatal
No puc entendre el que em passa
estic obsesionat:
només espero retrobar-te
per fer un mesclat

Jo voldria viure al teu costat
tota la vida fent un mesclat.

mesclat

DO SOL (*2) DO

FA                                              DO
Des del dia que jo et vaig coneixer estic sempre angoixat
                                          FA
quan arriba la nit del divendres vaig envalat
                                            DO
Em jugo la vida a l´autopista per veure´t aviat
                                              FA   DO SOL DO
sentir-te a prop altre vegada tot fent un mesclat
FA                                          DO
Quan arriba la nit del diumenge retorno amoinat
                                       FA
despres d´un dia sense vuere´t estic fatal
                                              DO
no puc entendre el que em passa estic obsessionat
                                         FA  DO  SOL DO
nomes espero retrobar-te per fer un mesclat

FA                         SIb         lam              DO
jo voldria viure al teu costat tota la vida fent un mesclat
FA                         SIb         lam              DO
jo voldria viure al teu costat tota la vida fent un mesclat
FA                         SIb         lam              DO
jo voldria viure al teu costat tota la vida fent un mesclat
FA                         SIb         lam              DO
jo voldria viure al teu costat tota la vida fent un mesclat

FA  DO  rem  DO
oooohhheeeehhhhh....

FA                         SIb         lam              DO
jo voldria viure al teu costat tota la vida fent un mesclat
FA                         SIb         lam              DO
jo voldria viure al teu costat tota la vida fent un mesclat
FA                         SIb         lam              DO
jo voldria viure al teu costat tota la vida fent un mesclat
FA                         SIb         lam              DO
jo voldria viure al teu costat tota la vida fent un mesclat
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Nadala ingrata

A Betlem en un portal
Jesús neix a una banqueta
i per Via Digital
en directe ho retransmeten.

Al bell mig de l´erol,
Sant Josep d´això en té idea,
li munta un bressol
que ha comprat en el Ikea.

En Jesús dorm abrigat
amb una tovallola

Català

que té un gran estampat
on hi posa Coca-cola.

La Maria, com hi ha món,
unes mantes compraria
però ha fos la Visa Electron
allà a la perfumeria.

El messies ha nascut,
el Nadal a tots conforta
i el Producte Interior Brut
creix i això és el que importa.

Els pastors van arribant
en potents 4x4
i li duen a l´infant
jocs de guerra i de combatre.

Ha nascut el fill de Déu
el carrer tot s´engalana
i per cada llum encès
al món un nen mor de gana.

Menja neules el botxí,
pau als homes i a la terra
que demà de bon matí
ja continuarà la guerra.

N´ha marxat el caganer,
en aquest joc ell no hi entra
no fos que el fessin pagar
fins i tot per anar de ventre.

El messies ha nascut,
el Nadal a tots conforta
i el Producte Interior Brut
creix i això és el que importa.

No en volem cap

NO EN VOLEM CAP (4.33)

Lletra: Tradicional / Carles Belda / Francesc Ribera "Titot"

Música: Tradicional / Mesclat

No en volem cap que no vagi borratxo,
no en volem cap que no vagi ben gat.

Volem, volem, volem que estiguin tots borratxos.
Volem, volem, volem que estiguin tots contents.

El banyuls, la burreta, la mentideta i el muscat,
la pomada, unes herbes, un cubata, un conyac,
la barreja, el vi ranci, calissai i el priorat,
la cervesa, la ratafia, el moscatell i el mesclat,
un cremat de rom de cuba, un xartès, un rebentat,
una aigua de València, aromes de Montserrat,
el plisplai, la mamadeta, vi de missa i el maumau,
un arròs, un caliquenyo i una tassa de mesclat.

Si n´eren tres tambors, venien de la bodega
i el més petit de tots ja va caure per terra.
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No és això

NO ÉS AIXÒ, COMPANYS
 (LLUÍS LLACH)

No era això companys, no era això
pel que varen morir tantes flors,
pel que vàrem plorar tants anhels.
Potser cal ser valents altre cop

Català

Pàgina 1360 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Mesclat

i dir no, amics meus, no és això.

No és això companys, no és això,
ni paraules de pau amb garrots,
ni el comerç que es fa amb els nostres drets,
drets que són, que no fan ni desfan
nous barrots sota forma de lleis.

No és això, companys, no és això;
ens diran ara cal esperar.
I esperem, ben segur que esperem.
És l’espera dels que no ens aturarem
fins que no calgui dir: no és això.

No Passareu!

No passareu, i si passeu,
serà damunt d’un clap de cendres;
les nostres vides les prendreu;
nostre esperit no l’heu de prendre.
Mes no serà per més que feu,
no passareu.

No passareu, i si passeu,
quan tots haurem deixat de viure,
sabreu de sobres a quin preu
s’abat un poble digne i lliure.
Mes no serà per més que feu,
no passareu.

No passareu, i si passeu,
decidirà més tard la història,
entre el botxí que clava en creu
i el just que hi mor, de qui és la glòria.
Mes no serà per més que feu,
no passareu.

A sang i foc avançareu
de fortalesa en fortalesa;
però, què hi fa! Si queda en peu
quelcom més fort: nostra fermesa.
Per ço cantem: per més que feu,
no passareu.

[Lletra: Apel·les Mestres
Música: Xavier Ribalta]
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No res

No res (3:10)
Lletra: Francesc Riera “Titot”
Música: Tradicional / Mesclat

Res
no res
res per endolcir els cafès
ni la llet ni els pastissos
ni el nostre poble somtès

Fel
prou fel:
tanta amargor cau del cel,
que hem de llençar les ametlles
i no pot creixer l’arrel

Les noies tan cofoies que ballaven a la plaça
amb les joies de flors que havien plegat
ara seuen avorrides i deixen passar la vida
amb la mirada pansida en un racó de l’envelat.

Català

Mal
fa mal
de veure aquest temporal
d’aigua de laboratori
i llampecs artificials

Tot
crema tot,
tot menys l’haro i el ninot
menys els plens i menys la falla
i brou a la llar de foc

Pastis de llima

PASTÍS DE LLIMA
 (FRANCESC RIBERA <<TITOT>>/DAVID ROSELL)

Hola maca,
aquí t’envio
un pastís de melmelada.
Ves amb compte
quan te’l mengis,
hi ha una llima amagada.

Ves per feina;
és la teva.

I ara corre, escapa’t del carceller.
T’esprem en un cotxe a baix el carrer.
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Permís per Viure

Resulta tan molest
tenir nació però no estat.
Poder seguir creixent
però al marge de la llei.

No veig que sigui greu
defensar el lloc que et veu créixer.
Sentir-te’n a prop seu,
no pot ser tan dolent.

Perdó per ser conscients
de la nostra identitat,
per creure que voler
pot resultar poder.

El temps ens dóna les raons
que ens han pres tants moments
de glòria.
No cal seguir els patrons
que ens han empès...

a viure tants cops el mateix procés
i a creure que hem de demanar

permís per viure,
per proclamar-nos lliures
de sentir la vida
tal com sempre hem desitjat.

No sabem dir que no
amb prou contundència
a totes les restriccions
que ens han empès...

[Lletra: David Rosell
Música: David Rosell]
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Poll Ressuscitat

Qui t’ha vist i qui et veu –quina cara!
Empaitaves la sort pels carrers
i ara et mires la gent des d’alçada,
oblidant el que un dia vas ser.

No t’importa quan cauen els altres,
trepitjar-los tampoc (mai) t’ha fet res,
si amb això has pujat les escales
que t’han dut a posar-te el llorer.

Quan tot tibat
et gires i te’n vas,
la conversa s’atura darrere el teu pas
i algú et recorda una dita popular:
“Poll ressuscitat pica més que cap”.

Has canviat els valors que tenies,
la justícia pel culte als diners,
i ara jugues a golf amb harpies
que controlen els bancs i el poder.

Cap al vespre arribes a casa,
la canalla i la dona als teus peus.
Sempre trobes la taula parada,
aqueix món que hi ha fora ni el veus.

[Lletra: Joan Reig
Música: Joan Reig]
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Prou fingir l´orgasme

PROU FINGIR L´ORGASME
(FRANCESC RIBERA <<TITOT>> )

Farts de desenganys i de falses promeses
i cansats que els anys només fruitin rovell,
tips de ser cornuts i pagar les cerveses,
que tot aparell vagi amb control remot,
que voler omplir el got esdevingui estrambòtic:
sigui predicar en el desert;
que un xerraire expert amb un programa hipnòtic
acusi els de dins, la cel•la de botxins.

Vam aprendre, drets, a aguantar la ignomínia
com si les parets fossin on decidim.
Vam aprendre a no travessar mai la línia,
que el somni sublim nasqués en despertar.
Però si vam confiar que es captés la indirecta,
no veig que ningú se senti al•ludit.
Ja que hem decidit quin camí és el correcte
no sé que carall fem plànol amunt i avall.

Ja n´hi ha prou de fingir l´orgasme,
ja n´hi ha prou de deixatar l´ou.

Quan demanem vianda escalfant la cassola
acabem menjant sofregit solament.
De truita prou n´hi ha: francesa o espanyola.
Quin desplegament d´imaginació!
Si dins nostre no hem estat per punyetes
i hem viscut on ens van privar
ara cal tornar a recollir les maletes
estripar el paper. i dir-los <<passi-ho bé>>.
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Quatre cavallers

QUATRE CAVALLERS
(JAUME ARNELLA/MARCEL CASELLAS)

Quatre cavallers,
quatre camarades
s’han anat a trobar
per robar una dama.

Vénen de molt lluny,
de quatre contrades,
a tots els uneix
la mateixa parla.

L’un de Guardamar,
l’altre n’és de Salses,
de Maó el tercer
i el quart és de Fraga.

Han deixat de part
rancúnies passades
i ara busquen junts
una nova albada.

Quatre cavallers,
quatre camarades
s’han anat a trobar
per robar una dama.

Volen el que és seu,
el que és seu, res d’altre,
allò que els pertany
i és cosa obligada.

És la llibertat
que els va ser robada
fa una pila d’anys
sols a punta d’arma.

És la llibertat,
és la seva dama,
no els la volen dar
i hauran d’agafar-la.

No pidolen res,
no volen engrunes,
allò que els pertany
ho volen tot, i ara!

Van en so de pau,
que no volen guerra,
però van decidits,
no es faran enrere.

Que la llibertat
a tothom iguala,
no es pot demanar
simplement s’agafa.
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Rates

Com si el país s’expandís com l’ambició,
s’estén –amb permisos legals del qui manal’acció
de les empreses de destrucció,
mentre la terra mor a cops de totxana.

Rates!
Tots a la cangrí,
regidors d’urbanisme
de trenta anys cap aquí!
I no pas a l’ombra que ara calen mans,
suor, pic i pala fins a deixar-ho com abans.

Sortiu al carrer i en veureu les tristes proves:
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per totes les valls, antics camps i les costes
s’aixequen grotesques milers de cases noves
i sols la cobdícia i el frau en són hostes.

[Lletra: Francesc Ribera “Titot”
Música: Peptoni Rubio]

Revolta Permanent

Temps molestos per la feina,
són temps molestos,
temps de contractes malgirbats:
bocins de cor tirats a perdre.

Temps difícils per la llengua,
són temps difícils,
temps de paraules rapinyades:
bocins de cor tirats a perdre.

Temps confusos per la terra,
són temps confusos,
temps de campets mai conreats:
bocins de cor tirats a perdre.

Temps de lluita per la feina,
és temps de lluita,
d’agarbonar-se amb els amics:
temps de revolta permanent!

Temps de lluita per la llengua,
és temps de lluita,
de retrobar els mots oblidats:
temps de revolta permanent!

Temps de lluita per la terra,
és temps de lluita,
cridar ni un pam de terra més:
temps de revolta permanent!

[Lletra: Marcel Casellas
Música: Marcel Casellas]
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Serà cumbià o havanera?

SERÀ CÚMBIA O HAVANERA?
(FRANCESC RIBERA <<TITOT>> /MARCEL CASELLES)
CONTÉ UN FRAGMENT DE LA CANÇÓ TRADICIONAL <<EL FRARE D´AGRES>>

A Concentaina
canten i ballen
amb la dolçaina
i el tabalet (del tio Hipolitet).
I les xiques
ja casadores
diuen als nuvis
un poquet baixet (un poquet baixet).

El Tio Hipolitet va haver de marxar,
el va fer fora la fil•loxera,
no va ser capaç de vendre la dolçaina
abans de pujar al vapor
cap a les Amèriques.

I allà va estar voltant durant anys,
va partir el seu amor amb més
dubtes que enganys
entre una índia de prop de Medellín
i una mulata de Cuba i no sap ben bé quin
dels dos amors més intens era,
si és o serà cúmbia o havanera.
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No es va fer ric com van fer d’altres,
però quan va tornar al poble
ho va fer amb la cançó
que a l’altre cap de mar havia après
a tocar amb la dolçaina.

I a Concentaina va parlar menys que els muts
dels seus vells records dels amors perduts,
però tocant les cançons mai tragué l’entrellat
de quina va estar més enamorat.
I aquesta pregunta el treia de polleguera
quina serà? Serà cúmbia o havanera?

Si el rei vol corona

Si el rei vol corona
corona li darem

Si el rei vol corona
corona li darem

Fa tres segles que els borbons
pretenen ser els nostres reis
ignorant fins a quin punt
arribem a passar d´ells.
Però si insisteixen gaire
amb aquesta obsessió,
els mostrarem nostra
debilitat pel tall rodó.

Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem (x2)

Si el rei vol corona,
corona li darem (x2)

I és que no és massa agradable
veure passejar pel món
un que diu que et representa
que és més tou que un tall de llom.
Quan el món veu el figura
que tenim per opressor,
més que solidaritat
despertem compassió.

Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem (x2)

Si el rei vol corona,
corona li darem (x2)

S´explica que a Catalunya en temps de Felip Cinquè
van prohibir totes les armes, fins i tot els ganivets,
sols els ganivets de cuina i a la taula ben lligats,
perquè no fóssim ximplets, perquè no fossim gosats,
perquè no fossim gosats,perquè no fóssim ximplets,
per salvar el coll i la fava als soldats espanyolets.
Però ara això s´acaba,
hem avisat els esmolets.

Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem (x2)

Si el rei vol corona,
corona li darem (x2)

Català
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Tall de rel

Tall de rel (4:15)
Lletra: Frances Riera “Titot”
Música: Pep Toni Rubio i Mesclat

Has sentit que està passant, que tot déu parla d’això? Has escoltat una conversa o ho has
vist personalment? Ho sap tothom i és profecia, que en algun dels obradors i en algunes
rebotigues tan antigues com el món estan fent l’experiment – que no sembla de moment
que funcioni malament – que fent servir aquell ingredient que han conservat els
estudiosos es pot fer un nou invent – si és inventor aquell que posi una dosi diferent.

I tenim sobre la taula de treball els components en potets amb etiquetes de països
diferents; però només són condiments, perquè la base del producte ha de ser cosa d’aquí:
però no pas flors del jardí d’aquestes que venen en sobres, sinó d’un marge del camí, allà
on les herbes neixen lliures i no ho rega ningú, i al descampat de la ciutat – abans no hi
facin un mercat perquè hi comprem el que hi creixia però que l’antípoda ha importat.

I sense miraments, ni complexos, ni vergonyes provincianes del que pensa que el de fora
– pel sol fet de ser de fora – sempre ha de ser millor: I sense por que algun il•lús ens surti
amb el xerric “que ens mirem massa el melic”. Que se’n vagi amb la lliçó a un altre costat,
que només sent catalans som més mestissos que un tallat, que és un orgull ser el resultat
de la barreja de mil pobles que han estat xipotejant en aquest mar que estimem tant.

Català

També per tu

TAMBÉ PER TU
(MIQUEL MARTÍ I POL/JOAN REIG)

També per tu que els anys et passen
sense malmetre’t gens les mans,
per tu que mires sempre enrere
perquè et fa por mirar endavant.

També per tu que sempre trobes
que el guany és poc i el risc és dur,
tu per qui mai no val la pena
d’alçar la veu contra ningú.

També per tu que ara m’escoltes
i et sembla estrany això que et dic,
per tu que dius que les paraules
tenen un deix de llibre antic.

També per tu que et fas enrere
si el joc et sembla poc segur,
també per tu que tot ho esperes
de l’altra gent, també per tu.

També per tu que no t’adones
d’aquells que passen pel carrer,
que has après a no fixar-te
en tot allò que no et convé.

També per tu que tens la norma
de moure’t sempre al grat del vent,
tu que quan parles dels qui lluiten
en dius sovint la pobra gent.

També per tu que converteixes
L’orgull subtil en pietat,
tu que no entens que encara hi hagi
gent que demana llibertat.

També per tu, si ara voldries

Català

no haver dit mai que no a ningú.
També per tu, si quan m’escoltes
et sent molt sol, també per tu.

Toc d´Inici

Benvinguts, acomodeu-vos,
ara ja anem començant.

Sigueu còmplices i part
amb la gent del voltant.

I si us ho podeu permetre,
cos i música acobleu,
escolteu què diu la lletra,
si voleu cantar, canteu.
En fi, foteu el que volgueu.

Aquells que no tingueu casa
comenceu a buscar llit.

Si voleu reblar el clau,
mireu que sigui compartit.

[Lletra: Francesc Ribera “Titot”
Música: Marcel Casellas]
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Toc d´Inici

Benvinguts, acomodeu-vos,
ara ja anem començant.

Sigueu còmplices i part
amb la gent del voltant.

I si us ho podeu permetre,
cos i música acobleu,
escolteu què diu la lletra,
si voleu cantar, canteu.
En fi, foteu el que volgueu.

Aquells que no tingueu casa
comenceu a buscar llit.

Si voleu reblar el clau,
mireu que sigui compartit.

[Lletra: Francesc Ribera “Titot”
Música: Marcel Casellas]

Català

Torna Serrallonga

Del cor de les Guilleries
sortirà un gran espetec
que en fara ressons de guerra
a les parets de Tavertet.

Des de Sau a la Cellera,
des del Far al Matagalls,
el trabuc d´en Serrallonga
tornarà als amagatalls.

Torna,torna, Serrallonga,
que l´alzina ens cremaran,
que ens arrencaran les pedres,
que la terra ens robaran.

(cançó dels Esquirols)

Català
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Torna-m´ho a dir

Torna´m a dir que sí, que
sempre vindràs amb mi,
que tens les mans i un somni immens
per construir.
torna´m a dir que sí,
que estàs al meu costat,
que t´has afartat de mediocritat,
que ho deixes tot i et passes
al combat.

Torna´m a dir que no,
que mai no has format part
d´aquest exèrcit tan covard
dels resignats.
Torna´m a dir que no, que
no tens cap intenció
de dir "aquí em quedo i planto llavor"
fins que no siguem rere l´horitzó.

Ja sé que m´ho has dit mil cops
però ho voldria tornar a sentir.

Si et tinc a prop
em sento segur i més fort,
no em fa por l´enemic
ni cap mandra l´infinit.
La revolta serà
més dolça si et tinc a mà
per poder-te abraçar
quan ho haguem aconseguit.

Digue´m un altre cop que
allà on vols arribar
encara és hora que ho trepitgi
cap humà.
Digue´m un altre cop que
només la voluntat
serà d´aquest viatge el timó i el vent
farà d´aquest somni el més gran invent.

Lletra: Francesc Ribera "titot"

Català

Torna-m´ho a dir

Mesclat: Torna-m’ho a dir

lam
Torna’m a dir que sí, que
sempre vindràs amb mi,
    FaM
que tens les mans i un somni immens
    SOlM
per construir.
lam
torna´m a dir que sí,
que estàs al meu costat,
   FaM               SolM
que t´has afartat de mediocritat,
   FaM               SolM
que ho deixes tot i et passes
al combat.

  lam
Ja sé que m´ho has dit mil cops
    FaM               SolM
però ho voldria tornar a sentir.

Català

(lam SolM FaM)

lam
Torna´m a dir que no,
que mai no has format part
     FaM
d´aquest exèrcit tan covard
    SolM
dels resignats.
lam
Torna´m a dir que no, que
no tens cap intenció
    FaM                  SolM
de dir "aquí em quedo i planto llavor"
    FaM                  SolM
fins que no siguem rere l´horitzó.

Ja sé que m´ho has dit mil cops
però ho voldria tornar a sentir.
DoM
Si et tinc a prop
  FaM           SolM
em sento segur i més fort,
DoM
no em fa por l´enemic
  FaM            SolM
ni cap mandra l´infinit.
DoM
La revolta serà
   FaM           SolM
més dolça si et tinc a mà
DoM
per poder-te abraçar
   FaM           SolM
quan ho haguem aconseguit.

uoo (FaM) Uoo(Sol)

uoooooo(faM SolM

Digue´m un altre cop que
allà on vols arribar
encara és hora que ho trepitgi
cap humà.
Digue´m un altre cop que
només la voluntat
serà d´aquest viatge el timó i el vent
farà d´aquest somni el més gran invent.

Ja sé que m’ho has dit mil cops...

Viure

No t´explicaré les meves penes ja se que sempre el faig i no voldria que pensessis que
estic obsesionat, vull que sàpigues que sóc feliç malgrat tot ho sóc i em sembla que això
els fa més mal que la meva obsessió.

Viure Viure del moment, viure amb un somriure mirant al horitzó si al horitzó hi ha cel lliure
(2)
Això si, somriure sempre però sempre anar picant encara que hagi d´escalfar el ferro
només amb cops de mall i en aquest tard enverinat fent tonteries a Vic, fins que m´ha
acosin de terrorisme perquè malgrat tot somric.
Viure,viure del monet amb un somriure mira al horitzó si al horitzó hi ha cel lliure......(2)

Català

Viure

VIURE
(FRANCESC RIBERA <<TITOT>> / DAVID ROSELL)

No t’explicaré les meves penes
ja sé que sempre ho faig

Català
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i no voldria que pensessis
que estic obsessionat.
Vull que sàpigues que sóc feliç
-malgrat tot ho sóc-
i em sembla que això els fa més mal
que la meva obsessió.

Això si: somriure sempre
però sempre anar picant,
encara que hagi d’escalfar el ferro
només a cops de mall.
I amb aquest dard enverinat
fent punteria visc
fins que m’acusin de terrorisme
perquè malgrat tot somric.

Viure, viure,
viure amb un somriure
mirant a l’horitzó
si a l’horitzó hi ha ser lliure.

Metallica

Die die my darling

Die, die, die my darling
Don´t utter a single word
Die, die, die my darling
Just shut your pretty mouth

I´ll be seeing you again
I´ll be seeing you… in Hell

Don´t cry to me oh baby
Your future´s in an oblong box, yeah
Don´t cry to me oh baby
Should have seen it a-coming on
Don´t cry to me oh baby
I don´t know it was in your power
Don´t cry to me oh baby
Dead-end girl for a dead-end guy
Don´t cry to me oh baby
Now your life drains on the floor
Don´t cry to me oh baby

Die, die, die my darling
Don´t utter a single word
Die, die, die my darling
Just shut your pretty mouth

I´ll be seeing you again
I´ll be seeing you in Hell

Don´t cry to me oh baby
Your future is in an oblong box
Don´t cry to me oh baby
Should have seen the end a-coming on, a-coming
Don´t cry to me oh baby
I don´t know it was in your power
Don´t cry to me oh baby
Dead-end girl for a dead-end guy
Don´t cry to me oh baby

Anglès

Now your life drains on the floor
Don´t cry to me oh baby

Enter Sandman

Say your prayers little one
Don´t forget, my son
To include everyone
Tuck you in, warm within
Keep your free from sin
Till the sandman he comes

Sleep with one eye open
Gripping your pillow tight
Exit: light
Enter: night
Take my hand
We´re off to never never land

Something´s wrong, shut the light
Heavy thoughts tonight
And they aren´t of Snow white
Dreams of wars, dreams of liars
Dreams of dragon´s fire
And of things that will bite

Sleep with one eye open...

Now I lay me down to sleep
Pray the lord my sould to keep
If I die before I wake
Pray the lord my sould to take
Hush little baby, don´t say a word
And never mind that noise your head
It´s just the beast´s under your bed
In your closet, in your head

Exit: light
Enter: night
Grain of sand

Exit: light
Enter:night
We´re off to never never land

Anglès

Master of puppets

End of passion play, crumbling away
I´m your source of self-destruction
Veins that pump with fear, sucking darkest clear
Leading on your death´s construction

Taste me, you will see
More is all you need
You´re dedicated to
How I´m killing you

Come crawling faster
Obey your master
Your life burns faster
Obey your master
Master

Master of puppets, I´m pulling your strings
Twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me, you can´t see a thing
Just call my name, ´cause I´ll hear you scream
Master
Master

Anglès
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Just call my name, ´cause I´ll hear you scream
Master
Master

Needlework the way, never you betray
Life of death becoming clearer
Pain monopoly, ritual misery
Chop your breakfast on a mirror

Taste me you will see
More is all you need
You´re dedicated to
How I´m killing you

Come crawling faster
Obey your master
Your life burns faster
Obey your master
Master

Master of puppets, I´m pulling your strings
Twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me, you can´t see a thing
Just call my name, ´cause I´ll hear you scream
Master
Master
Just call my name, ´cause I´ll hear you scream
Master
Master

Master, master
Where´s the dreams that I´ve been after?
Master, master
You promised only lies
Laughter, laughter
All I hear and see is laughter
Laughter, laughter
Laughing at my cries
Fix me

Hell is worth all that, natural habitat
Just a rhyme without a reason
Never-ending maze, drift on numbered days
Now your life is out of season

I will occupy
I will help you die
I will run through you
Now I rule you, too

Come crawling faster
Obey your master
Your life burns faster
Obey your master
Master

Master of puppets, I´m pulling your strings
Twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me, you can´t see a thing
Just call my name, ´cause I´ll hear you scream
Master
Master
Just call my name, ´cause I´ll hear you scream
Master
Master

Nothing Else Matters

Metallica
Nothing Else Matters

So close no matter how far
couldn´t be much more from the heart
forever trusting who we are
and nothing else matters

never opened myself this way
life is ours, we live it our way
all these words I don´t just say
and nothing else matters

trust I seek and I find in you
every day for us something new
open mind for a different view
and nothing else matters

never cared for what they do
never cared for what they know
but I know

so close no matter how far
couldn´t be much more from the heart
forever trusting who we are
and nothing else matters

never cared for what they do
never cared for what they know
but I know

never opened myself this way
life is ours, we live it our way
all these words I don´t just say
and nothing else matters

trust I seek and I find in you
every day for us something new
open mind for a different view
and nothing else matters

never cared for what they say
never cared for games they play
never cared for what they do
never cared for what they know
and I know

so close no matter how far
couldn´t be much more from the heart
forever trusting who we are
no nothing else matters

Anglès

Nothing else Matters

NOTHING ELSE MATTERS

So close no matter how far
Couldn´t be much more from the heart
Forever trusting who we are
And Nothing Else Matters

Never opened myself this way
Life is ours we live it our way

Anglès
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All these words I don´t just say
And Nothing Else Matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And Nothing Else Matters

Never cared for what they do           (CHORUS)
Never cared for what they know
But I know

So close no matter how far
Couldn´t be much more from the heart
Forever trusting who we are
And Nothing Else Matters

Never cared for what they do
Never cared for what they know          (CHORUS)
But I know

Never opened myself this way
Life is ours we live it our way
All these words I don´t just say
And Nothing Else Matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And Nothing Else Matters

Never cared for what they say
Never cared for games they play
Never cared for what they do
Never cared for what they know
And I know yeah-eah!

SOLOOOOOOOOOO!!

So close no matter how far
Couldn´t be much more from the heart
Forever trusting who we are
No Nothing Else Matters

by: Izan //*// aonehc_finmat@hotamil.com visca SPOTS

nothing else matters

So close no matter how far
Couldn´t be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don´t just say
And nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters

Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know

So close no matter how far
Couldn´t be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters

Never cared for what they do

Anglès

Never cared for what they know
But I know

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don´t just say
And nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters

Never cared for things they say
Never cared for games they play
I never cared for what they do
I never cared for what they know
And I know

La canço k us va enviar el nostre company li falta un tros xD

nothing else matters

Nothing Else Matters

So close no matter how far

couldn´t be much more from the heart

forever trusting who we are

and nothing else matters

never opened myself this way

life is ours, we live it our way

all these words I don´t just say

and nothing else matters

trust I seek and I find in you

every day for us something new

open mind for a different view

and nothing else matters

never cared for what they do

never cared for what they know

but I know

so close no matter how far

couldn´t be much more from the heart

forever trusting who we are

and nothing else matters

never cared for what they do

Anglès
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never cared for what they know

but I know

I never opened myself this way

life is ours, we live it our way

all these words I don´t just say

and nothing else matters

trust I seek and I find in you

every day for us something new

open mind for a different view

and nothing else matters

never cared for what they say

never cared for games they play

never cared for what they do

never cared for what they know

and I know

so close no matter how far

couldn´t be much more from the heart

forever trusting who we are

and nothing else matters

Sad but true

Hey
I´m your life
I´m the one who takes you there
Hey
I´m your life
I´m the one who cares
They
They betray
I´m your only true friend now
They
They´ll betray
I´m forever there

I´m your dream, make you real
I´m your eyes when you must steal
I´m your pain when you can´t feel
Sad but true

I´m your dream, mind astray
I´m your eyes while you´re away
I´m your pain while you repay
You know it´s sad but true

You

Anglès

You´re my mask
You´re my cover, my shelter
You
You´re my mask
You´re the one who´s blamed
Do
Do my work
Do my dirty work, scapegoat
Do
Do my deeds
For you´re the one who´s shamed

I´m your dream, make you real
I´m your eyes when you must steal
I´m your pain when you can´t feel
Sad but true

I´m your dream, mind astray
I´m your eyes while you´re away
I´m your pain while you repay
You know it´s sad but true

I´m your dream
I´m your eyes
I´m your pain
You know it´s sad but true

Hate
I´m your hate
I´m your hate when you want love
Pay
Pay the price
Pay, for nothing´s fair
Hey
I´m your life
I´m the one who took you here
Hey
I´m your life
And I no longer care

I´m your dream, make you real
I´m your eyes when you must steal
I´m your pain when you can´t feel
Sad but true

I´m your truth, telling lies
I´m your reasoned alibis
I´m inside, open your eyes
I´m you

Sad but true

the four horsemen

by the last breath of the fourth winds blow
better raise your ears
the sound of hooves knock at your door
lock up your wife and children now
it´s time to wield the blade
for now you have got some company
the horsemen are drawing nearer
on the leather steeds they ride
they have come it take your life
on throught the dead of night
with the four horsemen ride
or choose your fate and die
you have been dying since the day
you were born

Anglès
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you know it has all been planned
the quartet of delivarence rides
a sinner once a sinned twice
no need for confessions now
cause now you have got the fight of your life
the horsemen...
time
has taken its toll on you
the lines that crack your face
famine
your body it has torn through
withered in every place
pestilence
for what you have had to endure
and what you have put others through
death
deliverance for you for sure
there is nothing you can do
so gather round young warriors now
and saddle up your steeds
killing scores with demon swords
now is the death of doers of wrong
swing the judgement hammer down
safely inside aramor blood gutis and sweat
the horsemen...

Until it sleeps

Where do I take this pain of mine?
I run but it stays right by my side

So tear me open, pour me out
There's things inside that scream and shout
And the pain still hates me
So hold me until it sleeps

Just like the curse, just like the stray
You feed it once and now it stays, now it stays

So tear me open, but beware
There's things inside without a care
And the dirt still stains me
So wash me until I'm clean

        It grips you, so hold me
        It stains you, so hold me
        It hates you, so hold me
        It holds you, so hold me
        Until it sleeps, until it sleeps, until it sleeps

So tell me why you've chosen me
Don't want your grip, don't want your greed
Don't want it

I'll tear me open, make you gone
No more can you hurt anyone
And the fear still shakes me
So hold me until it sleeps

        It grips you, so hold me
        It stains you, so hold me
        It hates you, so hold me
        It holds you, holds you, holds you until it sleeps

Don't want it
I don't want it, want it, want it, want it, want it, no

So tear me open but beware
There's things inside without a care
And the dirt still stains me
So wash me till I'm clean

I'll tear me open, make you gone

Anglès

No longer will you hurt anyone
And the hate still shapes me
So hold me until it sleeps, until it sleeps, until it sleeps, until it sleeps, until it sleeps

tune guitars to Eb
1)
eb------0-------------------0
Bb---------3--1--0----------1
Gb------------------2--0----2
Db----2--------------------2-
Ab--0---------------------0--
Eb---------------------------
     undistorted
"Where do I take this pain of mine"

2a) James
Db-----------------------------
Ab------7----7-7----5---------3
Eb------5----5-5----3---------1

2b) Kirk
Gb------5----7-5----4--5--4---2-3-2
Db------7----7-7----5--5--5---3-3-3  guitar 2
Ab--0-0----0------0---------0------
Eb---------------------------------
So tear me open pour me out

3)
Db------5---7--5---4-4-9------5----7-5---4-4-9
Ab------7---7--7---5-6-7------7----7-7---5-6-7
Eb--0-0---0------0--------0-0----0-----0------
It holds you so hold me.......................

4)
eb------0-------------------
Bb---------3--1------------1
Gb-----------------0----2--2
Db----2------------0----3--2
Ab--0--------------2----3--0
Eb---------------3----1-----
clean after the chorus

____________________________________________________________-
Solo:
1)
eb---17-17-17-19-19-19-17-17-20-20-20-19-19-19-17-17
Bb---17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17
Gb--------------------------------------------------
Db--------------------------------------------------
Ab--------------------------------------------------
Eb--------------------------------------------------

2)
eb---17-17--17-15-17--17-15-12----12-15-12
Bb----------17-15-17--17-15-12-14-12-15-12
Gb-----------------------------14---------
Db----------------------------------------
Ab----------------------------------------
Eb----------------------------------------

bar 1 again

bar 2 again

eb-------------------------------------------------
Bb-------------------------------------------------
Gb------------------14--14-------------------12--12
Db----------12--14-------------------12--14--------
Ab--12--15-------------------12--15----------------
Eb-------------------------------------------------

eb----------------------------------12--14--15--17--17
Bb--------------------------12--15--------------------
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Gb------------------12--14----------------------------
Db----------12--14------------------------------------
Ab--12--15--------------------------------------------
Eb----------------------------------------------------

Whiskey in the jar

As I was going over the Cork and Kerry Mountains
I saw Captain Farrell and his money he was countin´
I first produced my pistol and then produced my rapier
I said "Stand and deliver or the devil he may take ya"
I took all of his money and it was a pretty penny
I took all of his money yeah and I brought it home to Molly
She swore that she loved me no never would she leave me
But the devil take that woman, yeah, for you know she tricked me easy
Musha rain dum-a-doo dum-a-da
Whack for my daddy-o
Whack for my daddy-o
There´s whiskey in the jar-o
Being drunk and weary I went to Molly´s chamber
Takin´ my Molly with me, but I never knew the danger
For about six or maybe seven in walked Captain Farrell
I jumped up, fired my pistols, and I shot him with both barrels
Musha rain dum-a-doo dum-a-da, ha, ya
Whack for my daddy-o
Whack for my daddy-o
There´s whiskey in the jar-o
Yeah, whiskey, yo, whiskey...
Oh-oh, ya
Now some men like a fishin´, but some men like the fowlin´
Some men like to hear, to hear the cannonball a-roarin´
But me, I like sleepin´, `specially in my Molly´s chamber
But here I am in prison, here I am with a ball and chain, yeah
Musha rain dum-a-doo dum-a-da, ha, ya
Whack for my daddy-o
Whack for my daddy-o
There´s whiskey in the jar-o
Whiskey in the jar-o
Musha rain dum-a-doo dum-a-da
Musha rain dum-a-doo dum-a-da, hey
Musha rain dum-a-doo dum-a-da
Musha rain dum-a-doo dum-a-da, ya

Anglès

Michael Jackson

You are not alone

Another day has gone
I´m still all alone
How could this be
You´re not here with me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold

Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says
That you are not alone
For I am here with you
Though you´re far away
I am here to stay

But you are not alone
For I am here with you

Anglès

Though we´re far apart
You´re always in my heart
But you are not alone

´Lone, ´lone
Why, ´lone

Just the other night
I thought I heard you cry
Asking me to come
And hold you in my arms
I can hear your prayers
Your burdens I will bear
But first I need your hand
Then forever can begin

Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says
That you are not alone
For I am here with you
Though you´re far away
I am here to stay

For you are not alone
For I am here with you
Though we´re far apart
You´re always in my heart
For you are not alone

Whisper three words and I´ll come runnin´
And girl you know that I´ll be there
I´ll be there

You are not alone
For I am here with you
Though you´re far away
I am here to stay
For you are not alone
For I am here with you
Though we´re far apart
You´re always in my heart

For you are not alone
For I am here with you
Though you´re far away
I am here to stay

For you are not alone
For I am here with you
Though we´re far apart
You´re always in my heart

For you are not alone...

Milanés, Pablo

Un ramito de violetas

Era feliz en su matrimonio
aunque su marido era el mismo demonio.
Tenia el hombre un poco de mal genio
y ella se quejaba de que nunca fue tierno.

Desde hace ya más de tres años
recibe cartas de un extraño,
cartas llenas de poesía
que le han devuelto la alegría.

Castellà
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¿Quién le escribía versos?
dime quién era,
¿Quién le mandaba flores
por primavera?
Y cada 9 de noviembre
como siempre sin tarjeta,
le mandaba un ramito
de violetas.

A veces sueña y se imagina
como será aquel que tanto la estima
sería un hombre más bien de pelo cano
sonrisa abierta y ternura en las manos.

No sabe quien sufre en silencio
quien puede ser su amor secreto
y vive así de día en día,
con la ilusión de ser querida.

¿Quién le escribía versos?
dime quién era,
¿Quién le mandaba flores
por primavera?
Y cada 9 de noviembre
como siempre sin tarjeta,
le mandaba un ramito
de violetas.

Yolanda

Pablo Milanés

Esto no puede ser no más que una canción,
quisiera fuera una declaración de amor,
romántica sin reparar en formas tales
que pongan freno a lo que siento ahora a raudales.
Te amo, te amo,
eternamente te amo.

Si me faltaras no voy a morirme,
si he de morir quiero que sea contigo,
mi soledad se siente acompañada
por eso sé que a veces necesito
tu mano, tu mano,
eternamente tu mano.

Cuando te vi sabía que era cierto
este temor de hallarme descubierto,
tú me desnudas con siete razones,
me abres el pecho siempre que me colmas
de amores, de amores,
eternamente de amores.

Si alguna vez me siento derrotado,
renuncio a ver el sol cada mañana
rezando el credo que me has enseñado
miro tu cara y digo en la ventana:
Yolanda, Yolanda,
eternamente Yolanda.

Castellà

Miquel Abras

Contra ti mateix

Lletra i Música: Miquel Abras

Tros de rata amb orgull
icona de l´absurd
capità d´una neurona sense ús

Fill d´un pare oblidat
d´un pare sense nom
tens la vida enfocada
amb un lot brut.

Perds les paraules abans de pensar-les
perds valentia perds la veritat
dolça agonia dins la ironia
que així t´empresona dins del teu món.

NI LA CIRURGÍA NO ET TREURIA LA BENA DELS ULLS
CIRCULARIES PER LA VIDA TERPITJANT SEGUR
PELS CARRERS QUE T´HAN PROHIBIT EL PAS NOMÉS A TU, A TU.

I CAUS, CAUS A TERRA I AIXÍ ET TRENQUES
CAUS A TERRA OBLIDANT L´ORGULL
QUE ET PROHIBEIX SER TU.

Boig, tothom et veu perdut
tothom es fixa en tu
ningú no ajudaria un noi insegur

Eclipsat pels diners
per ser més que els demés
tens una guerra contra tu mateix.

NI LA CIRURGÍA NO ET TREURIA LA BENA DELS ULLS...
I CAUS, CAUS A TERRA I AIXÍ ET TRENQUES...

I CAUS, CAUS A TERRA I AIXÍ ET TRENQUES...(X2)
Tutututu...........

Català

Contra tu mateix

Troç de rata amb orgull;
icona de l´absurd;
capità d´una neurona sense ús.
Fill d´un pare oblidat,
d´un pare sense nom.
Tens la vida enfocada amb un lot brut.

Perds les paraules abans de pensar-les;
perds valentia; perds la veritat.
Dolça agonia dins la ironia
que t´empresona dins del teu món.

Ni la cirurgia no et trauria la bena dels ulls,
circularies per la vida trepitjant segur
per els carrers que t´han prohibit el pas només a tu,
a tu...

Caus!
Caus a terra i així et trenques.
Caus a terra oblidant l´orgull
que et priva ser tu.

Boig, tothom et veu perdut;
tothom es fixa en tu.
Ningú no ajudaria a un noi insegur.
Creat per els diners,
per ser més que els demés.
Tens una guerra contra tu mateix.

Ni la cirurgia no et trauria la bena dels ulls,
circularies per la vida trepitjant segur
per els carrers que t´han prohibit el pas només a tu,
a tu...

Català
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Caus!
Caus a terra i així et trenques.
Caus a terra oblidant l´orgull
que et priva ser tu.

Caus a terra i així et trenques...
Caus a terra i així et trenques...

Caus!
Caus a terra i així et trenques.
Caus a terra oblidant l´orgull
que et priva ser tu.

Tu tu tu tu tururu! (x4)

COR ADORMIT

Lletra i Música: Miquel Abras

Plors i més plors
i et perdo als meus braços
plors i més plors
diga´m que és mentida

La nit se t´ha emportat
sense dir res
La sort ens ha deixat abandonats.

TENS EL COR ADORMIT
TENS ELS ULLS QUE NO HI VEUEN
ETS LA POLS DEL CAMÍ
QUE VIATJA ENMIG DE LES DOLCES PENES.

Por i dolor
sobren les paraules
por i dolor
se´m gelen les cames.

La vida sense tu
és com un record
que crema eternament
dins del meu cor.

TENS EL COR ADORMIT
TENS ELS ULLS QUE NO HI VEUEN
ETS LA FLOR DEL CAMÍ
QUE VIATJA ENMIG DE LES DOLCES PENES.

sI PERDS EL TREN AQUESTA NIT
NO VIATJARÀS MOLT LLUNY D´AQUÍ.

Moriré i si ho faré
ho faré pels dos (x2)

Català

Entre mil vidres trencats

Junts, el dia es fa més curt
La nit és un món nou
En el que volem nus.

Junts res ens pot fer mal
La vida és un regal
Que no ens deixen canviar.

Junts la ciutat se´ns fa petita
Ningú entén els nostres jocs,
El nostre amor, el nostre bon humor.

"M´arrastraria" per terra
Entre mil vidres trencats
Només per dir-te, t´estimo.

Català

Junts, hauriem de morir,
Deixar de respirar
Quasi al mateix temps.

Junts la por ens queda molt lluny
L´enveja és un intrús
Que ens vol separar.

Junts la ciutat se´ns fa petita
Ningú entén els nostres jocs,
El nostre amor, el nostre bon humor.

"M´arrastraria" per terra
Entre mil vidres trencats
Només per dir-te, t´estimo.

ENTRE MIL VIDRES TRENCATS

Lletra i Música: Miquel Abras

Junts, el dia es fa més curt
la nit és un món nou
en el que volem nus.

JUNTS LA CIUTAT SE´NS FA PETITA
NINGÚ ENTEN ELS NOSTRES JOCS,
EL NOSTRE HUMOR, EL NOSTRE BON HUMOR.
" M´ARRASTRARIA " PER TERRA
ENTRE MIL VIDRES TRENCATS
NOMÉS PER DIR-TE, T´ESTIMO.

Junts, hauríem de morir,
deixar de respirar
quasi al mateix temps.

Junts, la por ens queda molt lluny
l´enveja és un intrús
que ens vol separar.

JUNTS LA CIUTAT SE´NS FA PETITA...
" M´ARRASTRARIA " PER TERRA...

Català

entre mil vidres trencats

Junts,el dia es fa més curt
La nit es un món nou, en el que voler nus.
Junts, res ens por fer mal.
La vida es un regal,que no ens deixen canviar.
Junts la ciutat se’ns fa petita.
Ningú entén els postres jocs,el nostre amor
El nostre bon humor
M’arrastraria per terra per terra entre mil vidres trencats només
Per dir-te que t’estimo,t’estimo,t’estimo.

Junts hauríem de morir,deixar de respirar quasi al mateix temps.
Junts la por ens queda molt lluny,l’enveja es un intrús que ens vol separar
La vida es un regal,que no ens deixen canviar.
Junts la ciutat se’ns fa petita.
Ningú entén els postres jocs,el nostre amor
El nostre bon humor
M’arrastraria per terra per terra entre mil vidres trencats només
Per dir-te;t’estimo,t’estimo,t’estimo,t’estimo,t’estimo,t’estimo!
M’arrastraria per terra per terra entre mil vidres trencats només
Per dir-te que t’estimo!

M’arrastraria per terra per terra entre mil vidres trencats només
Per dir-te que t’estimo,t’estimo,t’estimo

Català
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FENT CAMÍ

Lletra i Música: Miquel Abras

Ja és hora de canviar el món
de no creure en res més que en mi
i amb tots els que m´han ajudat
a arribar fins aquí.

Ja és el moment d´arrencar
els fruits que ahir vaig plantar
és temps de color i trossos de fang
inspirats en el mar.

Per l´aigua que neteja
les ferides les enveges
hi ha tantes històries que et vull explicar
però no puc parar.

FENT CAMÍ...(x4)

Dones sense vestit
es claven dins del meu cap
és la primavera durant tot l´any
és l´eternitat.

Pintures que es fan estimar
moltes no volen marxar
no tots els quadres volen ser emmarcats
ni envernissats.

FENT CAMÍ...(x4)

Molt a prop del meu destí
hi ha dos grans papers escrits
on hi ha totes les meves il·lusions
que penso aconseguir.

Potser no avui,
potser no demà
podré estar tranquil
caminant sense parar
pel camí que jo he triat.

FENT CAMÍ...(x4)

Català

FRÀGIL

Fràgil tens el cos tant fràgil
que em fa por tenir-te a prop
tocar la teva pell
tan suau i fràgil, dolça com la mel.

Avui ningú no vol moure el cap
tothom es fixa en tu
avui la llum s´apaga més tard.

Fràgil tens el cor tan fràgil
perdo el cap per estar amb tu
abraçar-te i dir a tothom
que ets la cosa més fràgil
que sucumbeix el món.

TU ETS LA LLUM DINS DEL MEU COR
LA SAL QUE EM RENTA ELS MALS RECORDS
TU ETS LA LLUM DINS DEL MEU COR
LA LLUM.

Fràgil tens el cos tant fràgil
tot un món per descobrir
mil vides, mil raons
per seguir sent tan fràgil

Català

com la rosa, el vent.

Avui ningú no vol moure el cap
tothom es fixa amb tu
avui la llum s´apaga més tard.

Fràgil tens el cos tan fràgil
que em fa por tenir-te a prop
tocar la teva pell
tan suau i fràgil, dolça com la mel.

Tu ets la llum dins del meu cor
la sal que em renta els mals records
tu ets la llum dins del meu cor
la sal que em renta els mals records.

Tu ets la llum, tu ets la sal
tu ets la meva aspirina
que em cura el mal de cap.

LES HORES

Lletra i Música: Miquel Abras

Les hores que no estic amb tu
em sento com un nen perdut
les hores que jo estic al teu costat
són part del nostre havent sopat.

Les hores que no em diuen res
són les que espatllen els minuts
que mai obliden l´últim segon.

LES HORES SÓN NOSTRES
LES HORES SÓN MEVES
PUC FER EL QUE VULL
PUC FER EL QUE VULL.

TU EM POTS ESTIMAR
JO ET PUC ABRAÇAR
UNES HORES MÉS.

Les hores que em desperto amb tu
dono les gràcies al coixí
que s´amaga sota el teu cap
tímid per "lo" d´aquesta nit

Les hores que ploro per tu
són part de culpa aquells moments
que mai oblido ni oblidaré.

LES HORES SÓN NOSTRES
LES HORES SÓN MEVES
PUC FER EL QUE VULL
PUC FER EL QUE VULL.

TU EM POTS ESTIMAR
JO ET PUC ABRAÇAR
UNES HORES MÉS.

Si pogués parar el etmps
i ordenar les hores felices
estariem perduts
sense contar els minuts.

LES HORES SÓN NOSTRES
LES HORES SÓN MEVES
PUC FER EL QUE VULL
PUC FER EL QUE VULL.

TU EM POTS ESTIMAR
JO ET PUC ABRAÇAR
UNES HORES MÉS.

LES HORES SÓN NOSTRES...

Català
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No importa

Lletra i Música: Miquel Abras

He perdut l´anell
dins del teu llit
he perdut el temps
dormint amb tu
però la veritat no importa.

He tornat a casa ben tocat
he perdut les claus
dormo al terrat
però la veritat no importa.

TROBARÉ EL CAMÍ PERDUT
TORNARÉ A CONÈIXER ALGÚ
CRIDARÉ EN SILENCI AL VENT
VULL ESTAR AMB TU, AMB TU.

He perdut la fe
no tinc ningú
he perdut la mort
la identitat
però la veritat no importa.

Poques ganes
d´anar a treballar
tot el que m´agrada és cantar
però la veritat no importa.

TROBARÉ EL CAMÍ PERDUT...
Lalalalalalala...

Català

PROMESES

Lletra i Música: Miquel Abras

Jo no tinc pressa avui
ningú m´espera avui
el mar està tranquil
el cel és ben seré
no hi ha cap núvol

Qui vol un cor gastat
un cos abandonat
perdut com aquell gat
pel mig de la ciutat
no sé on anar.

LLUNY DE LES PROMESES
QUE ENS VAM FER
NO QUEDA RES
DEL QUE PODER PARLAR.

LLUNY D´AQUELL ADÉU
MAL INCOMPRÈS
QUE NO TENIA
NI ENTENIA RES.

JO VULL ESTAR AMB TU, CADA NIT
RECORDANT AQUELLS MOMENTS
JO VULL ESTAR AMB TU, CADA NIT
RECORDANT-TE, RECORDANT-TE.

Les teves mentides
no em deixen dormir
qui sap on eres tu ahir
si no m´utilitzes per res més
no em prometis el que no pot fer.
No vull, no vull, ......

Català

LLUNY DE LES PROMESES...
LLUNY D´AQUELL ADÉU...
JO VULL ESTAR AMB TU, CADA NIT...

No vull pensar en tu i això m´espanta
no no vull ser per tu un home
estrany i això m´espanta,
m´espanta.

LLUNY DE LES PROMESES...
LLUNY D´AQUELL ADÉU...
JO VULL ESTAR AMB TU, CADA NIT...

QUASI UNA DONA

Lletra i Música: Joan Manuel Serrat
Arreglada i versionada per: Miquel Abras i Jofre Bardagí

Té els cabells llargs i nets color blat madur
i la olor del pa blanc quan surt del forn
I té els ulls blaus,
la pell suau
i el pit dur.
Encara du mitjons...(x2)

ÉS QUASI UNA DONA,
QUE EM MIRA QUASI COM UNA DONA,
M´ESCOLTA QUASI COM UNA DONA,
I VIBRA QUASI COM UNA DONA,
COM UNA DONA QUE EM VOL
COM A NINGÚ
I AL DEMATÍ OBRE ELS SEUS ULLS AMB TU.

Com un calidoscopi de cristalls menuts
canvia de dibuix i de color,
si al bressol
lluu el sol
o ha plogut.
I omple el meu món de flors...(x2)

ÉS QUASI UNA DONA,
M´ENREDA QUASI COM UNA DONA,
EM BUSCA QUASI COM UNA DONA,
I JUGA QUASI COM UNA DONA,
COM UNA DONA QUE ET VOL
COM A NINGÚ
I AL DEMATÍ OBRE ELS SEUS ULLS AMB TU.

M´agrada acariciar-la, per què em neteja el cor.
Vull ser mestre d´amor com en Salvat.
I als meus genolls,
dormir al seu coll,
prim i fort.
Tant se val si és pecat...(x2)

ÉS UASI UNA DONA,
SOMNIA QUASI COM UNA DONA,
ESTIMA QUASI COM UNA DONA,
TREMOLA QUASI COM UNA DONA,
COM UNA DONA QUE ET VOL
COM A NINGÚ
I AL DEMATÍ OBRE ELS SEUS ULLS AMB TU.

Català

Que vols que et faci?

Diga´&#146;m que vols que em tregui.
Diga&#146;´m si vols que em mogui
o em quedi amb tu.
Diga&#146;´m que vols que et faci.
Si vols que et desperti el gust,
Només ho faré amb tu.

Allà on la nit mai arriba;
allà on la pluja neteja;
on el plaer que és un luxe
es converteix en misèria.

Català
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Ningú espera tendresa;
ningú espera una vida.
On la paraula riquesa
no és antònim de pobresa.

Diga&#146;´m que vols que em tregui.
Diga&#146;´m si vols que em mogui,
o em quedi amb tu.
Diga´&#146;m que vols que et faci.
Si vols que et desperti el gust,
Només ho faré amb tu.

Dones lligades sota les cadenes de l&#146;esclavitud
Dins d´&#146;un submón.
Mai veuen sortir el sol.

Aquella finestra no s&#146;obre mai;
aquesta paret dóna a un carrer
on ningú sap on és la sort,
on ningú ha trobat el seu tresor.

On la llum és la llibertat!
On la llum és la llibertat!

Diga&#146;´m que vols que em tregui.
Diga&#146;´m si vols que em mogui
o em quedi amb tu.
Diga&#146;´m que vols que et faci.
Si vols que et desperti el gust,
només ho faré amb tu&#148;.

QUÈ VOLS QUE ET FACI?

Lletra i Música: Miquel Abras

Diga´m què vols que em tregui
diga´m si vols que em mogui
o em quedi amb tu
diga´m què vols que et faci
si vols que et desperti al gust
només ho faré amb tu

Allà on la nit mai arriba
Allà on la pluja neteja
on el plaer que és un luxe
es converteix en misèria.

Ningú espera tendresa
Ningú espera una vida
On la paraula riquesa
no és antònim de pobresa.

DIGA´M QUÈ VOLS QUE EM TREGUI
DIGA´M SI VOLS QUE EM MOGUI
O EM QUEDI AMB TU
DIGA´M QUÈ VOLS QUE ET FACI
SI VOLS QUE ET DESPERTI AL GUST
NOMÉS HO FARÉ AMB TU.

Dones lligades sota les cadenes
d´una esclavitud
dins d´un submón
mai veuen sortir el sol.

Aquella finestra no s´obre mai
aquella paret dona a un carrer
on ningú sap el que és la sort
on ningú ha trobat el seu tresor.

On la llum és la llibertat(x2)¨

DIGA´M QUÈ VOLS QUE EM TREGUI

Català

DIGA´M SI VOLS QUE EM MOGUI
O EM QUEDI AMB TU
DIGA´M QUÈ VOLS QUE ET FACI
SI VOLS QUE ET DESPERTI AL GUST
NOMÉS HO FARÉ AMB TU(x2)

Sempre

Lletra i Música: Miquel Abras

Vius en els núvols
a les afores de la ciutat
Vius sense pressa
acariciant el temps que mai fa tard.

Però avui el sol ha cremat,
els camps inundats,
la fred es comença a despertar,
la terra ja és fang
i el forn està a punt d´explotar.

PER QUÈ SEMPRE
ETS TU QUI PREN MAL,
ETS TU EL DAVANTAL
QUE S´EMBRUT DE MENTIDES.

Dius que és inútil
cridar i que algú ens pugui ajudar
la por és tan endins
que no ens deixa ni parlar

SI TENS UNA MANIA
QUE ÉS VIURE EL DIA A DIA
NO TROBO QUE HÀGIM DE CANVIAR(x2)
PER QUÈ SEMPRE
ETS TU QUI PREN MAL...

Sempre ets tu qui pren mal
ets tu el davantal
que s´embrut de mentides

Tot és tant simple
el món és tan simple
tot és tan simple
i ells ho volen complicar
i ells ho volen complicar

Per què sempre...

Català

SIRENA DE L´EMPORDÀ

Lletra i Música: Miquel Abras

He perdut l´emoció del temps perdut
és tan fàcil jugar i riure amb tu
els teus secrets amb confies
són el nostre tresor.

Les primeres paraules són música per mi
els teus plors són punxades al meu cor
on el destí ens porti t´espero protegir.

OH MARTA, QUAN ELS TEUS ULLS
M´ESTÀN MIRANT
TU FORMES PART DEL MEU VOLTANT
I EM FAS SENTIR IMPORTANT.

OH MARTA, QUAN ELS TEUS ULLS M´ESTÀN MIRANT
TU FORMES PART DE LA MEVA SANG
I AIXÒ EM FA FELIÇ.

La teva tendersa ens dóna llum per seguir
i ignorant els savis que ens tallen el camí
que ens tanquen les portes,
ens volen veure patir.

Català
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OH MARTA, QUAN ELS TEUS ULLS
M´ESTÀN MIRANT
TU FORMES PART DEL MEU VOLTANT
I EM FAS SENTIR IMPORTANT.

OH MARTA, QUAN ELS TEUS ULLS M´ESTÀN MIRANT
TU FORMES PART DE LA MEVA SANG
I AIXÒ EM FA FELIÇ.

Miravet, Vicenç

No puc oblidar

               NO PUC OBLIDAR
              ( Vicenç Miravet)
C                        Am
Crec que ha arribat el moment donat
G          C
la darrera voluntat
C                           Am
Que no és precís que fos el decensís
G         C
qui deia que partís.
G
Que la vida s´em fotia
    C
si no era al teu costat
G
I encara crema aquella flama
                     C
encara que l´hagis bufat.

Els teus records canvien els meus colors
el cos es torna neguitós.
I al meu costat des de que t´has anat
hi ha un precipici precipitat.
   I em sembla veure, i arribo a creure
   que els teus ulls estan devant.
   Crido el teu nom per tot el món
   però tot el món és massa gran.

Bb          F             Bb          C
No puc pensar no puc oblidar no puc aprendre...

Ha arribat el moment donat
la darrera voluntat.
I al meu costat des de que t´has anat
hi ha un precipici precipitat.
   Que la vida s´em fotia
   si no era al teu costat.
   Crido el teu nom per tot el món
   però tot el món és massa gran.

No puc pensar no puc oblidar no puc aprendre...

Català

Mishima

Aguéev

A l'esquena d’una persona
que has ferit i que s’allunya
hi ha alguna cosa que evoca
les injusticies i les ofenses
que ara t'hauràs d'explicar
i que et repeteix que cal dir adéu
una altra vegada, que cal fer-ho
ràpid, immediatament, perquè
aquest ésser se'n va per sempre
i deixarà rere seu molt de
sofriment, que potser en la
vellesa no et deixarà dormir
a les nits.

Català

Alguna cosa em diu que sí

Alguna cosa em diu que sí, llavors
la resta comença en silenci una
conspiració, perquè es més fàcil
i, de fet, la vida ja ho té això de
recordar-te constantment el gran
valor i la modèstia, l'honestedat
de qui diu que no.

Català

D'un costat del carrer

D'un costat del carrer
m'arriba el ressò llunyà
del clac-clac d'uns tacons
deu ser la que sense aturar-se
amb la mà es posa una cinta per
recollir-se els cabells
i en girar la cantonada
qui sap si per sempre desapareix.
El carrer queda buit un instant
i unes fulles al vent
prenen el relleu
de la meva atenció endormiscada
que no sap valorar
la gravetat del moment
i em sorprèn un escombriaire
que passa l'escombra just
per on ella havia marxat.
I sóc només jo
qui de tots els balcons
ha vist la Flora marxar.
Algú que no veig però que sento
ha pujat la persiana
del seu establiment
i una brisa gelada
em recorda que encara
vaig en calçotets.
No cal que us digui
que si algú em veu així
descobreix tot l'engany.
Torno cap a dins a la cuina
que amb una mica de sort
ja serà llest el cafè.
Em fico a la dutxa
cagant-me en tothom
i en la merda de vida que tinc
i en les coses que encara,
no sé per què, però crec
que hauria de fer.
I sóc només jo
qui de tots els balcons
ha vist la Flora marxar.
Em vesteixo en silenci
i a les fosques per tal d'evitar
que es desperti el nen,
vaig a veure'l com dorm

Català
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en què deu somiar
i si pogués ser com ell
Finalment el beso com si fos
aquest últim petó que mai
he de fer.
Agafo la bossa el mòvil
¿I el cony d'ulleres
on les vaig deixar?
Miro a la tele, a l'estudi,
a la cuina, al bany
i a l'habitació,
i quan per fi la desperto
li dic "Flora, perdona, que vaig a
la feina..." i li vaig un petó.
I sóc només jo
qui de tots els balcons
ha vist la Flora marxar.

Despertes l'inútil

Cada vegada que em passes
pel cap, despertes l'inútil que
dormia tranquil, l'invites a beure,
a mi m'ofegues endins.
Cada vegada que em passes
pel cap.
Cada vegada que et tinc al
davant, et diria el que penso,
però tu em fas un petó que
desperta l'inútil que diu coses
per dir.
Cada vegada crec que t'enrius
de mi.
Cada vegada que et veig a venir,
m'ensumo el pitjor, i això es
com dir-te que si és el teu alè qui
m'encanta, i sense tu no valc res,
despertes l'inútil que no em
deixa dormir.

Català

El temple

Ho sento si una part del meu cos
només pot veure't com un temple,
si el meu sentit del sagrat comença
allà on se m'acaba el ventre.
Ho sento, Maria,
però adoran-te he perdut
la meitat de la meva vida.
¿Què en farem del desig
ara que hem trobat l'amor?
Et vaig veure en sortir de classe,
a l'autobus i pel carrer, a la
feina, a la tele, al setembre,
al gener...
Ets l'amiga de l'amiga
i, de vegades, tu també...
Ho sento, Maria,
però adoran-te he perdut
la meitat de la meva vida.
¿Què en farem del desig
ara que hem trobat l'amor?

Català

Em deuria enamorar

Ha passat molt temps,
no arribava ni als disset.
Ens n'enfotíem l'un de l'altre.
Mai he tornat a riure tant.
Jo ja en tenia trenta-cinc,
i l'edat m'incomodava,
però em feia sentir tan viu,
tan més jove,
que el cor no m'hi cabia al pit.
Em deuria enamorar,
perquè de sobte em vaig sentir
tan sol...
Ella jugava amb el meu cor
i el puto joc no s'acabava mai...
Comences creient
que et perdrà la bellesa
llavors et topes amb l'amor
Comences creient
que et perdrà la bellesa
fins que et trobes en l'amor.

Català

La forma d'un sentit

Tu també, potser sense saber-ho,
en algun moment, has volgut ser
una cançó, que algú et cantés,
ser melodia a la boca d'un
desconegut, sonar precisa
i tan lleugera com sentida,
verdadera, adoptar la forma d'un
sentit que es busca.
Admet que tu també, potser
sense saber-ho, en algun
moment, has volgut ser una
cançó, potser sense saber-ho,
en algun moment, fins i tot has
cregut en l'amor.

Català

La tarda esclata

Hauria de dir
el que vols sentir.
Hauria de fer
el que tothom espera de mi.
Però de sobte el sol
perfora un gran núvol
i la tarda esclata
com si fos un matí.
I en aquest intercanvi aparent
les veritats es confonen:
el covard és valent.
I en l’estona que passa
entre que ho veig i ho entenc
va creixent la certesa
que no ens necessitem
però ens tenim.
No sé si m’entens,
però tu ja em tens.

Català

Llavors tu, simplement

Pujo caminant cap a Gràcia
amb aquella eufòria de qui sap
que allà on va trobarà una raó
per quedar-se, tot i que és enlloc
on es voldria exiliar.
Som a mitjans dels noranta
i tot crit m'ha semblat sempre aliè.

Català
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Tu ets l'única causa santa per la
que estic disposat a sofrir, estic
disposat a patir, estic preparat
pel dolor.
Però ai amor, no ens havíem vist
mai encara i als ulls de l'altra
gent hi fulguraven altres drogues.
Llavors jo era valent i la por
la millor metzina, llavors tu,
simplement, no existies...
Torno rodolant a Gràcia amb el
cap ple d'enllocs i ningús i el cor
buit d'esperança però també de
l'enyor que ja sentia per tu.
Som a mitjans dels noranta
i tot crit m'ha semblat sempre aliè.
Tu ets l'única causa santa per la
que estic disposat a sofrir, estic
disposat a patir, estic preparat
pel dolor.
Però ai amor, no ens havíem vist
mai encara i als ulls de l'altra
gent hi fulguraven altres drogues.
Llavors jo era valent i la por
la millor metzina, llavors tu,
simplement, no existies...

Neix el món dintre l'ull

...igual que el so en la corda, tota
imatge vibra d'existencia quan
entra a la mirada.
Agustí Bartra

Potser ens hauríem de preocupar,
si admetem que totes les coses
que hauríem d'haver resolt no
les hem resolt encara. Poc a poc
se'ns ha anat acumulant la feina
i tot està per fer, i les promeses,
sobretot les que mai ens vam dir,
de tan secretes, de tan callades,
encara s'han de complir, algun
dia... Que mai hem plantat cara
als nostres somnis, però tampoc
als problemes que arroseguem
de fa temps: què volem ser, què
volem dir, qui podem ser i, si ho
tenim clar, com ho hauríem de
fer, amb qui podríem comptar.
Compto amb tu? Comptes amb
mi? Sí, potser ens hauríem de
preocupar.
De fet jo em preocupo i de
vegades tinc por. Però, de sobte,
com qui no vol la cosa,
d'un dia per l'altre, me'n oblido.
I, a la llarga, què vols que et
digui, al final de tot, no sé com
ni gràcies a què, ni per quin
estrany mecanisme, tota aquesta
angoixa, tota aquesta por que
sento, em tranquil·litzen. No sé
com, però em tranquil·litzen.
Estic tranquil...
Tranquil...

Català

Qui n'ha begut

Qui n'ha begut en tindrà set tota
la vida. Qui ho ha deixat
ja no suporta el pas dels dies.
Enganxa més que l'heroïna,
i es tan eficaç, tan eficaç com
l'aspirina.
Diu que et transporta a un altre
planeta, t'inflama el cor amb
mil somriures i del cel fa caure
espurnes d'or per cada moment
que tornes a viure.
I ara tu digue'm si és veritat
el que m'han dit que vas
explicant. Diu que tu també ho
has provat. Digue'm que ho
recordes? O quan ho deixes tot
s'oblida?
I ara tu digue'm si és veritat
o tu tampoc saps ben bé de què
et parlo. Digue'm que és veritat.
Digue'm que no pot ser que això
també sigui mentida.
Diu que et transporta a un altre
planeta, t'inflama el cor amb
mil somriures i del cel fa caure
espurnes d'or per cada moment
que tornes a viure.

Català

Un tros de fang

Tu no saps, com em fas sentir,
com un ninot fora la caixa
tan petit i insignificant,
a les teves mans un tros de fang.
Tu no saps com em fas sentir,
com un idiota que compta el temps
perdut entre un "ja ens veurem"
i un "avui no puc".
Tu no saps reconèixer en mi,
el que tinc d'or et sembla una
llauna, i jo m'arrugo i vaig
oxidant-me. El que trobo dolç
a tu t'amarga... I per allargar
la tonteria, el què ens cremava,
avui està ofegant-me.
I per allargar la tonteria, el què ens
cremava, avui està ofegant-me.
Tu no saps com em fas sentir.

Català

Vine

Vine, recolza't al meu pit
i escolta
digues el què sents,
perquè si fa bum-bum
en comptes de tic-tac
es què ja estic perdut:
m'he tornat a enamorar
de tu.

Català

mojinos escozidos
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Las Niñas de La Saye

las niñas de la saye

Vamos al campo, vamos de excursión
Vamos cantando porque mola mogollón
Vamos contentas, vamos radiantes
Unas van detrás y otras vamos delante.

Llevamos el bañador pa bañarnos en el río
Llevamos el bocaillo en la mochila metío
Llevamos cantimplora, Llevamos una linterna
Llevamos maquinillas pa afeitarnos las piernas
Llevamos una cremita pa los mosquitos
Llevamos papel pa limpiarnos el culíto
Llevamos escondìa una botella de aguardiente
Y Llevamos un machete pa matar las serpientes.

Semos las niñas del colegio de la salle
Nos gusta que las monjas nos lleven al valle
Cogemos florecíllas, Cogemos mariposas
porque semos delicadas como pétalos de rosa.)

Las monjas nos dicen que nos acostemos
Y nosotras en la tienda de campaña nos metemos
Y cuando las monjas empiezan a roncar
Sacamos el tabaco y empezamos a fumar
Rezamos un padre nuestro y dos ave marías
Contamos borreguitos pa quedarnos dormías
Y como en el campo hace tanto frío
Tenemos que dormir con el deíllo metío.

Semos las niñas del colegio de la salle
Nos gusta que las monjas nos lleven al valle
Cogemos florecíllas, Cogemos mariposas
porque semos delicadas como pétalos de rosa.)

Semos las niñas del colegio de la salle
Nos gusta que las monjas nos lleven al valle
Cogemos florecíllas, Cogemos mariposas
porque semos delicadas como pétalos de rosa.

Semos las niñas del colegio de la salle
Nos gusta que las monjas nos lleven al valle
Cogemos florecíllas, Cogemos mariposas
porque semos delicadas como pétalos de rosa.aaaa perfffff.

Castellà

Tot esperant Ulisses

RECORDEU !!!! ES DIU: MONTLLOR (amb T), OVIDI
Ja ho rectifiquereu... gràcies per endavant

Tot esperant Ulisses
(Ovidi Montllor)

Ones que vénen.
mar que s´allunya.
Tot és ben prop. Tot és lluny.
Plors que s´enceten.
Riures que es moren.
Quan creus que tens, tot s´esmuny!

Verd el cel i fresc l´estiu.
Jove el gran i cec l´altiu.
Una taula fa de llit.
Desescric tot el que he escrit!

Català

Un ocell baixa l´amor.
Mils d´amor senten l´enyor.
Un enyor se sent ferit.
Desescric tot el que he escrit!

Plou de baix i ens mulla el cap.
Juga i guanya qui menys sap.
El cor no vol dir el pit.
Desescric tot el que he escrit!

La raó és un moble vell.
Manar vol dir: Un martell!
Amb el cap estabornit,
desescric tot el que he escrit!

Cinc i cinc, mai no en fan deu.
Una església et marca un preu.
Un canó apunta amb el dit.
Desescric tot el que he escrit!

Plora, plora, no hi ha draps!
Beu i canta i trenca els plats!
L´estratègia es cou de nit.
Desescric tot el que he escrit!

Què més puc cantar-vos ja?,
si la festa no té pa!
El meu cap és un neguit.
Desescric tot el que he escrit!

La tristesa guanya el cant.
L´esperança és un infant.
Llibertat: nom imparit.
Desescric tot el que he escrit!

P.D. : Recordeu que encara està de “vacances” (no t’oblidem Ovidi !)

Monty Phyton

The Meaning of Life

MONTY PHYTON – THE MEANING OF LIFE
(de la pel•lícula The Meaning of Life)

                    Ab
Why are we here?
                      AbMaj7
What's life all about?
                     Ab7                            Db
Is God really real, or is there some doubt?
         Dbm                             Ab    G   Gb  F
Well, tonight, we're going to sort  it   all   out,
      Bbm                   Eb              Ab
For tonight it's 'The Meaning of Life'.

What's the point of all this hoax?
Is it the chicken and the egg time?
Are we just yolks?
Or perhaps we're just one of God's little jokes.
Well ça c'est le 'Meaning of Life'.

    Db                                     Ab
Is life just a game where we make up the rules,
                   Eb                                        Ab    Ab7
While we're searching for something to say,
     Db             (Dbm)  Ab            Fm
Or are we just simply spiralling coils

Català
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    Bbm                       Eb                                    (Ebsus4)
Of self-replicating DNA. (Nay, nay, nay, nay, nay, nay)

In this 'life', what is our fate?
Is there Heaven and Hell? Do we reincarnate?
Is mankind evolving, or is it too late?
Well, tonight, here's 'The Meaning of Life'.

For millions, this 'life' is a sad vale of tears,
Sitting 'round with rien nothing to say
While the scientists say we're just simply spiralling coils
Of self-replicating DNA. (Nay, nay, nay, nay, nay, nay).

So, just why-- why are we here,
And just what-- what-- what-- what do we fear?
Well, çe soir, for a change, it will all be made clear,
      Bbm           Eb              Ab   (Gm)  Cm
For this is 'The Meaning of Life'.         C'est le sens de la vie.
Bbm            Eb               Ab
This is 'The Meaning of Life'.

Morrisson, Van

Brown eyed girl

G           C  G              D7   G
Hey, where did wo go   days when the rain came

          C    G             D7         G
Down in  the hollow    playing a new game

           C                G
Laughing, and a running, hey, hey

          D7     G       C
Skipping and a jumping in the misty morning fog,

    G       D7           C    D7             G         Em
with our hearts a thumpin' and you,  my brown eyed girl

C    D7        G    D7
You, my brown eyed girl

Whatever happened to Tuesday and so slow
Going down to the old mine
With a transistor radio
Standing in the sunlight laughing
Hiding behind a rainbow's wall
Slipping and a sliding
All aling the waterfall
With you, my brown eyed girl
You, my brown eyed girl

bridge:

D7
Do you remember when we used to sing

G         C       G      D7
Sha la la la la la la la te da   Just like that

G         C       G      D7         G

Anglès

Sha la la la la la la la te da  la te da

Now that I'm all on my own
I saw you just the other day
My, how you have grown
Cast my memory back there Lord
Sometimes I'm overcome thinkin' 'bout it
Laughing and a running hey, hey
Behind the stadium
With you, my brown eyed girl
You, my brown eyed girl

Do you remember when we used to sing

D7   G          C
     Sha la la la la la la la

Moustaki, Georges

Gaspard

Lyrics Paroles :  Paul Verlaine
Musique : Georges Moustaki
© Paille Music
1
Je suis venu comme orphelin
Riche de mes seuls yeux tranquilles
Vers les hommes des grandes villes
Ils ne m'ont pas trouvé malin,
in, in, in, in, in, in, in, in, in, in.
2
À vingt a
ns un souffle nouveau
Sous le nom d'amoureuse flamme
M'a fait trouver belles les femmes
Elles ne m'ont pas trouvé beau...
3
Bien que sans patrie et sans roi
Et très brave, ne l'étant guère
J'ai voulu mourir à la guerre
La mort n'a plus voulu de moi.
..
4
Suis-je né trop tôt ou trop tard ?
Qu'est-ce que je fais dans ce monde ?
Oh ! vous tous ma peine est profonde
Priez pour le pauvre Gaspard...
...Gaspard

Francès

Hiroshima

Hiroshima Lyric

Lyrics Paroles et musique : Georges Moustaki
© Paille Music
1
Par la colombe et l'olivier
Par la détresse du prisonnier
Par l'enfant qui n'y est pour rien
Peut-être viendra-t-elle demain
2
Avec les mots de tous les jours
Avec les gestes de l'amour
Avec la
peur, avec la faim
Peut-être viendra-t-elle demain
3

Francès
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Par tous ceux qui sont déjà morts
Par tous ceux qui vivent encore
Par ceux qui voudraient vivre enfin
Peut-être viendra-t-elle demain
4
Avec les faibles, avec les forts
Avec tous ceux qui sont d'a
ccord
Ne seraient-ils que quelques-uns
Peut-être viendra-t-elle demain
5
Par tous les rêves piétinés
Par l'espérance abandonnée
À Hiroshima, ou plus loin
Peut-être viendra-t-elle demain
La Paix !

Joseph

 Joseph Lyric

Lyrics Paroles et musique : Georges Moustaki
© 1969 Éditions Musicales Continentales Intersong
1
Voilà c'que c'est, mon vieux Joseph
Que d'avoir pris la plus jolie
Parmi les filles de Galilée
Celle qu'on appelait Marie
2
Tu aurais pu, mon vieux Joseph
Prend
re Sarah ou Déborah
Et rien ne serait arrivé
Mais tu as préféré Marie
3
Tu aurais pu, mon vieux Joseph
Rester chez toi, tailler ton bois
Plutôt que d'aller t'exiler
Et te cacher avec Marie
4
Tu aurais pu, mon vieux Joseph
Faire des petits avec Mari
e
Et leur apprendre ton métier
Comme ton père te l'avait appris
5
Pourquoi a-t-il fallu, Joseph
Que ton enfant, cet innocent
Ait eu ces étranges idées
Qui ont tant fait pleurer Marie
6
Parfois je pense à toi, Joseph
Mon pauvre ami, lorsque l'on rit
De toi qui n'avais demandé
Qu'à vivre heureux avec Marie

Francès

La pierre

La Pierre Lyric

Lyrics Paroles originales : Kambanellis
Paroles françaises : Georges Moustaki
Musique : Manos Hadjidakis
© Control
1
Devant la pierre abandonnée
Fleurie de quelques fleurs fânées
Juste une croix qui déchire le vent
Mes souvenirs sont les seuls survivants
Jus
te une croix qui déchire le vent
Mes souvenirs sont les seuls survivants

Francès

2
Combien faudra-t-il de prières
Devant la pierre au coeur de pierre
Pour éveiller une âme qui s'est tue
Dans l'éternel silence des statues
Pour éveiller une âme qui s'est tue
Dans l'éternel silence des statues
3
Mais rien ne peut plus ranimer
Les cendres mortes et enfermées
Dessous la pierre nue comme la mort
Tendre d'amour, plus lourde qu'un remord.
Dessous la pierre nue comme la mort
Tendre d'amour, plus lourde qu'un re
mord.
4
Devant la pierre...

Le Facteur

Le Facteur Lyric

Lyrics Paroles originales et musique : Manos Hadjidakis
Paroles françaises : Georges Moustaki
© 1962 by Musik Éditions Europaton
1
(Parlé) Le jeune facteur est mort
Il n'avait que dix-sept ans
Tout est fini pour nous deux maintenant
(Chanté) L'amour ne peut v
oyager
Il a perdu son messager
2
C'est lui qui venait chaque jour
Les bras chargés de tous mes mots d'amour
C'est lui qui portait dans ses mains
La fleur d'amour cueillie dans ton jardin
3
Il est parti dans le ciel bleu
Comme un oiseau enfin libre e
t heureux
Et quand son âme l'a quitté
Un rossignol quelque part a chanté
4
Je t'aime autant que je t'aimais
Mais je ne peux le dire désormais
Il a emporté avec lui
Les derniers mots que j'avais écrits
5
Il n'ira plus sur les chemins
Fleuris de rose
 et de jasmin
Qui mènent jusqu'à ta maison
L'amour ne peut plus voyager
Il a perdu son messager
Et mon coeur est comme en prison...
6
Il est parti l'adolescent
Qui t'apportait mes joies et mes tourments
L'hiver a tué le printemps
Tout est fini pour
 nous deux maintenant.

Francès

Le Métèque

Le Métèque Lyric

Lyrics Paroles et musique : Georges Moustaki
© 1969 Éditions Musicales Continentales Intersong
1
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec
Et mes cheveux aux quatre vents
Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver
Moi qui ne rêve
 plus souvent
Avec mes mains de maraudeur, de musicien et de rôdeur

Francès

Pàgina 1382 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Moustaki, Georges

Qui ont pillé tant de jardins
Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu
Sans jamais assouvir sa faim
2
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec
De voleur et de
 vagabond
Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés
Et tout ce qui portait jupon
Avec mon coeur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert
Sans pour cela faire d'histoire
Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut
Pour
éviter le purgatoire
3
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec
Et mes cheveux aux quatre vents
Je viendrai ma douce captive, mon âme soeur, ma source vive
Je viendrai boire tes vingt ans
Et je serai prince de sang, rêveur, ou bien ado
lescent
Comme il te plaira de choisir
Et nous ferons de chaque jour, tout une éternité d'amour
Que nous vivrons à en mourir
Et nous ferons de chaque jour, tout une éternité d'amour
Que nous vivrons à en mourir.

Le Temps De Vivre

1
Nous prendrons le temps de vivre
D'être libres mon amour
Sans projets et sans habitudes
Nous pourrons rêver notre vie
R
Viens, je suis là, je n'attends que toi
Tout est possible, tout est permis
2
Vi
ens, écoute, les mots qui vibrent
Sur les murs du mois de mai
Ils te disent la certitude
Que tout peut changer un jour
3
Nous prendrons le temps de vivre
D'être libres mon amour...

Francès

Ma liberté

Ma Liberté Lyric

Lyrics Paroles et musique : Georges Moustaki
© Paille Music
1
Ma liberté
Longtemps je t'ai gardée
Comme une perle rare
Ma liberté c'est toi qui m'as aidé
À larguer les amarres
Pour aller n'importe où
Pour aller jusqu'au bout
Des chemins de fortune
Pour c
ueillir en rêvant
Une rose des vents
Sur un rayon de lune
2
Ma liberté
Devant tes volontés
Mon âme était soumise
Ma liberté je t'avais tout donné
Ma dernière chemise

Francès

Et combien j'ai souffert
Pour pouvoir satisfaire
Toutes tes exigences
J'ai chan
gé de pays
J'ai perdu mes amis
Pour gagner ta confiance
3
Ma liberté
Tu as su désarmer
Mes moindres habitudes
Ma liberté toi qui m'as fait aimer
Même la solitude
Toi qui m'as fait sourire
Quand je voyais finir
Une belle aventure
Toi qui m'as pro
tégé
Quand j'allais me cacher
Pour soigner mes blessures
4
Ma liberté
Pourtant je t'ai quittée
Une nuit de décembre
J'ai déserté les chemins écartés
Que nous suivions ensemble
Lorsque sans me méfier
Les pieds et poings liés
Je me suis laissé fair
e
Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière
Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière.

Tes gestes

Tes Gestes Lyric

Lyrics (G. Moustaki)
Plus tendres qu'un aveau
tes gestes me désarment
ta main dans tes cheveux
ou qui sèche une larme
tu mêles savamment
l'innocence et le charme
ta jupe de quinze ans
et tes jambes de femme
te bras encor' si frêles
deviennent rassurants
quand tu donnes à l'enfant
la douceur maternelle
Dis-moi qui t'a appris
à effleurer ma bouche
toi qui suces ton pouce
quand tu es endormie
Plus belle qu'une ondine
quand tu sors de ton bain
tu caches ta poitrine
dans la paume de tes mains
des anches insolents
à chaque mouvement
une bouche gourmande
et des yeux innocents
le soleil apprivoise
ton corps à contre-jour
et trouble les contours
de ton ombre chinoise
Dis-moi qui t'a appris
à effleurer ma bouche
toi qui suces ton pouce
quand tu es endormie
Comme une adolescente
à son premier désir
experte et maladroite
offerte à ton plaisir

Francès
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tu es en même temps
princesse et courtisane
une fille une femme
et la mère et l'enfant
je te regarde vivre
et tu me donnes vie
tes gestes me délivrent
de tout ce que je suis
Dis-moi qui t'a appris
à effleurer ma bouche
toi qui suces ton pouce
quand tu es endormie

Muchachito Bombo Infierno

115

115, 120, siento ruido, siento gente,
gente que sube a camiones y bajan de ascensores
dopan sus motores para subsistir,
para subsistir...

112, 114, siento pasos, siento voces,
voces descontroladas y alguna carcajada
sube su volumen para subsistir,
para subsistir...

Paseando por el polígono...

130, 140, siento giros, haciendo vueltas,
vueltas que da la vida, giros que contaminan,
cosas que desmotivan para desistir,
para desistir...

Paseando por el polígono...

Castellà

Conversaciones incompatibles

Llevamos a cabo una conversación incompatible,
esto no tiene solución,
pero hoy,no quiero ni verlo
pero hoy,no quiero saber que....

No hay nada que me importe más,
que no hablarte al oído una vez más,
no hay nada que me importe más
que el no verme contigo,
no hay nada que me importe más
que no estar en tú ombligo una vez más,
no hay nada que me importe más
que no verte conmigo...

Llevamos a cabo una conversación incompatible,
esto no cambia de color,
yo hablo en griego y tú en latín,
increible pero cierto, si al momento lo acierto otra vez
y es que....

No hay nada que me importe más
que no hablarte al oído una vez más,
no hay nada que me importe más
que el no verme contigo,
no hay nada que me importe más
que no estar en tú ombligo una vez más,
no hay nada que me importe más...
...el que no estés conmigo,

Castellà

el no hablarte al oído,
el que no estés conmigo
y el no estar en tú ombligo
una vez más,
una vez más.

Luna

Luna, a la de una, cuando quieres sale el sol y no crecen las lechugas,
se mueren los limones al sol si no hay mano ninguna,
luna,que te mereces, menuda fiera llevas pero tú no lo pareces.
Au,au,au,me la hiciste bien,
candela quemando las flores por la verea los señores,
yo preso no pienso bien...me dice asi...

Me acuerdo de tí de tu cara,
en todo momento,en todo mi pensamiento(x3)

To,to,to, te lo digo tó si no me dejo ná cuando veo como va,
ya se va el caíman,se va el caíman me tumbo en la barandilla,
luna,como ninguna bonita preciosa siempre desnúa,
sigo quemando flores que no me pillen los señores
traca,suena a barraca,salto por la pared donde van las cucarachas
hoy...espero que vaya bien.

Me acuerdo de tí de tu cara,
en todo momento,en todo mi pensamiento(x3)

Luna,a la de una,cuando quieres sale el sol y no crecen las lechugas,
se mueren los limones al sol si no hay mano ninguna,
luna,que te mereces,menuda fiera llevas pero tú no lo pareces
au,au,au,me la hiciste bien.

Castellà

Será mejor

El día que tu me quieras me dejo de fumar,
El día que tú me quieras me dejo de estrujar,
El día que tú me quieras me dejo de brindar,
Será mejor que no me quieras más.

El día que tu me quieras me dejo de vivir,
El día que tu me quieras me dejo de existir,
El día que tu me quieras me dejo de vivir.
Será mejor que no me quieras a mí.

Será mejor, será mejor,
Será mejor que no me quieras más.

El día que tu me quieras que me quieras de verdad,
El día que tu me quieras de una forma habitual,
El día que tu me quieras cuando yo te quiera más,
Será mejor que no me quieras más.

El día que tu me quieras...

Castellà

Si tu si yo, si, no

Si tú no me hubieras tirado la nevera
yo jamás te hubiera tirado el molinillo de café,
we,we,we...
si tu no me hubieras tirado el sofá
yo jamás te hubiera tirado el mueble cama,
we,we,we...

Así estamos los dos,
en el hospital escayolados,
así estamos los dos
en el hospital escayolados,
en vez de estar haciendo el amor...
en vez de estar haciendo el amor
tras la cortina de un cine de verano.

Castellà
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Si tu si yo, si tu si yo...(x4)

Si tú no fueras tan americano
yo tampoco seria tan ruso,
si tu no fueras tan americano
yo tampoco seria tan ruso
así estamos los dos
en el hospital escayolados,
y así estamos los dos
en el hospital escayolados,
en vez de estar haciendo el amor...
en vez de estar haciendo el amor...
tras la cortina de un cine de verano.

Si tu si yo, si tu si yo...(x4)

Tienes mas dientes que una cremallera
y por eso sonries y relucen las aceras
que te miran las mujeres, que te miran los niños
y yo estoy loquito por comerte los piños!!...

Y me vestí de hiena para ver si así te hacía sonreir,
we,we,we
Y me vestí de hiena para ver si así te hacía sonreir,
we,we,we
y así poder lograr evitar estar los dos escayolados,
y así poder lograr evitar estar los dos escayolados,
poder estar haciendo el amor...
poder estar haciendo el amor...
tras la cortina de un cine de verano.

Si tu si yo, si tu si yo...(x4)

si tu no me hubieras tirado la nevera
yo jamás! te hubiera tirado el molinillo de café...

Si tu si yo, si, no

Si tú no me hubieras tirado la nevera
yo jamás te hubiera tirado el molinillo de café,
we,we,we...
si tu no me hubieras tirado el sofá
yo jamás te hubiera tirado el mueble cama,
we,we,we...

Así estamos los dos,
en el hospital escayolados,
así estamos los dos
en el hospital escayolados,
en vez de estar haciendo el amor...
en vez de estar haciendo el amor
tras la cortina de un cine de verano.

Si tu si yo, si tu si yo...(x4)

Si tú no fueras tan americano
yo tampoco seria tan ruso,
si tu no fueras tan americano
yo tampoco seria tan ruso
así estamos los dos
en el hospital escayolados,
y así estamos los dos
en el hospital escayolados,
en vez de estar haciendo el amor...
en vez de estar haciendo el amor...
tras la cortina de un cine de verano.

Si tu si yo, si tu si yo...(x4)

Tienes mas dientes que una cremallera
y por eso sonries y relucen las aceras
que te miran las mujeres, que te miran los niños
y yo estoy loquito por comerte los piños!!...

Castellà

Y me vestí de hiena para ver si así te hacía sonreir,
we,we,we
Y me vestí de hiena para ver si así te hacía sonreir,
we,we,we
y así poder lograr evitar estar los dos escayolados,
y así poder lograr evitar estar los dos escayolados,
poder estar haciendo el amor...
poder estar haciendo el amor...
tras la cortina de un cine de verano.

Si tu si yo, si tu si yo...(x4)

si tu no me hubieras tirado la nevera
yo jamás! te hubiera tirado el molinillo de café...

Siempre que quiera

Un día soñando en un sueño soñé, que estaba soñando contigo,
soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormío,
sueño que sueño, piel con piel, calor con calor... cuerpo con cuerpo
y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez, aún despierto y recuerdo.

Ojalá no te hubiera conocido nunca (x4)

Para no amarte siempre, para no verte sin verte,
para borrar tu recuerdo
del que siempre me acuerdo y nunca me deja en paz.
oh ouo ouo oh ouo (x2)
Aquel día en aquel sueño soñando soñé, que estaba soñando contigo,
bajo un cielo de estrellas mil, hay que ver, precioso, precioso.
Y en aquel mar que no nos pudimos bañar, por ser tan caprichosos.

ojalá no te hubiera conocio nunca (x4)
Pa no amarte.
oh ouo ouo oh ouo (x2)

Si algún día yo vuelvo a soñar intentaré, seguir con lo mismo
y diez minutos antes de dormir yo estaré...
siempre que quiera contigo,
siempre que tú quieras.

Ojalá no te hubiera conocio nunca (x4)

Para no amarte siempre, para no verte sin verte,
para borrar tu recuerdo
del que siempre me acuerdo y nunca me deja en paz
oh ouo ouo oh ouo (x2)

...ya no quiero mal de amores

Castellà

Sin vigilancia

Tengo que vigilarme,
Tengo que vigilarme,
Tengo que vigilarme,
y no quiero vigilarme,
ni qyuiero que nos vigilen, ni vigilarte,
yo quiero amarte...

Yo quiero amarte, como la nata al chocolate,
se deshace encima de él, yo quiero amarte,
yo quiero verte sin imaginarte,
yo quiero olerte, yo quiero tocarte...

Quiero dormir en tu falda una cuna,
sin vigilancia yo quiero dormir,
no quiero dar hoy besos a la luna,
está muy lejos, prefiero dártelos a tí,
porque se que tú me quieres...

Yo quiero amarte, como la nata al chocolate,
se deshace encima de él, yo quiero amarte,
yo quiero verte sin imaginarte,
yo quiero olerte, yo quiero tocarte...

Castellà
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Mugroman

Buscant un bar

Que passa ací esta ja tot tancat
cinc del matí i jo estic molt bufat,
hi ha molta nit per poder desfassar

Tinc molta set necessite colar
no m´apetix sentarme a fumar
per un cubata em tallaria un braç.

Dia a dia, dia a dia, sempre buscant un bar,
no puc parar de colar,
dia a dia, dia a dia, sempre ballant ska. (bis)

Trobem un bar entre sense pensar,
demane un whisky i me´n vaj a pixar
per fi podré beure fins rebentar.

Una senyora entra a l´aseo en mi
i em toca allò que hi ha baix del melic
quaranta anys son massa per a mi.

Dia a dia, dia a dia, sempre buscant un bar,
no puc parar de colar,
dia a dia, dia a dia, sempre ballant ska. (bis)

S´alça la falda
vol mossegar-me,
mami vine a per mi.

Vull mes cubates,
no tinc un duro,
haure de ressistir.

Dia a dia, dia a dia, sempre buscant un bar,
no puc parar de colar,
dia a dia, dia a dia, sempre ballant ska. (bis)

Català

Cendra

Pasem mitja vida esperant
miracles que vinguen de dalt
tractant  de esbrinar
que un dia arribarà
i l’únic que arriba es cendra, cendra.

La vida es un joc irreal
que esperes que canvie a millor
els somnis son pedres
que s’enfonsen al mar
intentant que pase la marea

No tingues presa d’arribar
o pagares llarga condemna
descobrint que tot es fum
i acaba en cendra.

La presa no es bona aliada
no has de deixar de intentar
si no es la solució
qui sap on pararàs?
i sempre es pitjor un pas enrera

Català

No tingues presa d’arribar
o pagaràs llarga condemna
descobrint que tot es fum
i acaba en cendra.

Tractant d’esbrinar
que un dia arribarà
i l’únic que arriba es cendra.

No tingues presa d’arribar
o pagaras llarga condena
descobrint que tot es fum
i acaba en cendra.

Musical

Aquarius (hair)

Aquarius (hair)

QUAN LA LLUNA ES POSSI DE COSTAT
I JUPITER S'ACOSTI A MART
LA PAU VINDRÀ ALS PLANETES
I L'AMOR GOVERNARÀ.

AQUEST ES EL SENYAL DEL
REGNE D'AQUARIUS
REGNE D'AQUARIUS
AQUARIUS AQUARIUS

BONA ENTESA I HARMONIA
CONFIANÇA I SIMPATIA
PROU DE FALSEDAT I BURLES
PROU DE CRUEL HIPOCRESIA
EXIMIM ELS CORS DE CULPES
CARREGANT-LOS D'ENERGIA
D'AQUARIUS , AQUARIUS

COM ELS CORS BATEGUEN EN LA NIT
BALLEM QUAN NEIX EL NOU MATÍ
COLLIM DE L'AIGUA L'ESPERIT
TROBEM UN NOU SENTIT

AQUEST ES EL SENYAL DEL
REGNE D'AQUARIUS
REGNE D'AQUARIUS
AQUARIUS AQUARIUS

BONA ENTESA I HARMONIA
CONFIANÇA I SIMPATIA
HA ARRIBAT L'HORA DE VIURE
RESTABLINT LA MELODIA
QUE EQUILIBRA ELS PLANETES
I LA FORÇA QUE ELS FA MOURE
AQUARIUS, AQUARIUS

QUAN LA LLUNA ES POSSI DE COSTAT
I JUPITER S'ACOSTI A MART
LA PAU VINDRÀ ALS PLANETES
I L'AMOR GOVERNARÀ.

AQUEST ES EL SENYAL DEL
REGNE D'AQUARIUS
REGNE D'AQUARIUS
AQUARIUS AQUARIUS

Català
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Aquarius - anglès

"Aquarius"

--------------------------------------------------------------------------------

[intro]   4 bars of C-minor-9 chords

         Cm9  F7                   Gm
When the moon    is in the seventh house

    Dm9     F7             Gm
And Jupiter    aligns with Mars

     Dm9   F7                Gm
Then peace    will guide the planets

    Eb   F7                Bb
And love    will steer the stars.

                           Ab
This is the dawning of the age of Aquarius,

                           Cm
The age of Aquarius

 F7
Aquarius

 Cm
Aquarius

Bb7              Eb
Harmony and understanding,

Bb7                 Eb
Sympathy and trust abounding,

Bb7                     Eb
No more falsehoods or derisions,

       Bb7              Eb
Golden living dreams of visions,

               G7/D Cm
Mystic crystal revelation,

               Cm7      Fm     Gm
And the mind's     true libera-a-tion.

 Fm
Aquarius

 Cm
Aquarius

         Cm9  F7                   Gm
When the moon    is in the seventh house

    Cm9     F7             Gm
And Jupiter    aligns with Mars

     Cm9   F7                Gm
Then peace    will guide the planets

    Eb   F7                Bb
And love    will steer the stars.

                           Ab
This is the dawning of the age of Aquarius,

                        Cm
The age of Aquarius

Anglès

 F7
Aquarius

 Cm
Aquarius

 F7
Aquarius

 C7
Aquarius

Cançó de Joanot

El món està ple de vil.leses,
Els homes són llops o taurons
Tothom vol anar a queixalades,
Només sobreviuen els bons,
La por va impregnant aquest aire,
la mort se t´enganxa a la pell
i tots van caient massa joves
però jo sóc més viu que tots ells,
veig la mort i l´oloro,
moc les mans i la palpo,
trec la llengua i la tasto,
sé prou bé quin gust té (2)
quan escolto li sento
el soroll de les barres
miro i veig com vigila,
sempre a punt de segar (2)
el mar, s´agita amb la lluita
els moros, contra els cristians
la creu, contra la mitja lluna
i jo entremig de dos móns
són dos déus que s´enfronten
i que es busquen la mort
i jo entremig de la lluita,
em mantinc sempre a port
La mort porta una capa blanca,
I ha tots ens i vol abrigar
Però jo li endevino les passes
I sé que me´n puc escapar
Amb la mort tinc un pacte,
I hem estat sempre amb paus,
Jo compleixo el meu tracte,
I ella em dóna les claus (3)
Les claus, les claus.....

Català

Cançó d´Osman

Si sabés esperar durant molts anys
si pogués somniar que són només instants.

Si tingués un sac ple d´or,
si fos ric de cop i volta,
si tingués aquesta sort
i la força que comporta.

Jo la vaig veure un dia clar
sota una llum que m´encegava
i quan la vaig gosar mirar
ella em tornava la mirada.

I ara en les nits que em gronxa el mar
quan vaig mirar la lluna clara
ja no hi sé veure més que un far
des d´on somriu la seva cara.

Si sabés esperar durant molts anys
si pogués somniar que són només instants.

Haver de ser valent i ardit
no sentir el mal de cap ferida
i en el meu cor quan ve la nit

Català
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creure que visc una altra vida.

Beure tanta aigua i patir set
gronxar-me tant però no als teus braços
buscar els teus ulls en els estels
imaginar que no fa fred.

Si tingués un sac ple d´or,
si fos ric de cop i volta,
si tingués aquesta sort
i la força que comporta.

Al primer instant que toqués port
se m´obriria aquella porta.

I ara ens veuríeu abraçats
vivint l´amor d´una altra vida
mirant el mar des d´un jardí
imaginant que no té fi.

Si sabés,
si sabés esperar durant molts anys
si pogués somniar que són només instants.

Himne dels pirates

El mar és com un desert d´aigua,
	no té camins ni té senyals;
	el mar és un desert d´onades,
	una lluita sorda i constant;
	és el mar la nostra terra ferma
	on vivim arrelats en el vent.

	Les veles s´inflaran,
	el vent ens portarà
	com un cavall desbocat per les ones. (Bis.)

	El sol és el senyor del dia,
	la lluna és reina de la nit;
	però la reina ens dorm a les veles
	i al matí no es pot amagar;
	aleshores ens fa de bandera
	i el sol vol fer-se enrere i fugir.

	Les veles s´inflaran,
	el vent ens portarà
	com un cavall desbocat per les ones. (Bis.) [68]

	El mar serà tot per nosaltres,
	ja som senyors i reis del mar;
	tots voldran fugir de la lluna
	que flameja al nostre estendard;
	però per a ells no hi haurà pietat,
	perquè Al•là ens ha volgut triomfants.

	Les veles s´inflaran
	el vent ens portarà
	com un cavall desbocat per les ones. (Bis.)

	I arribarà el dia de glòria,
	quan ja no quedin cristians,
	que cantarem la gran victòria
	dels fidels valents fills d´Al•là;
	i aquest mar estimat serà nostre,
	serà el mar dels germans musulmans.

	Les veles s´inflaran
	el vent ens portarà
	com un cavall desbocat per les ones. (Bis.)

Català

Jesucristo superstar

Només puc demanar, si em vols ajudar
allunya de mi la copa i el seu veri,
que no el vull pendre i que em crema,
he canviat, els anys em pesen.

Vas donar-me llum, però ara sols veig fum,
esperant que tu vinguesis,
vaig donar-te el que tenía, una vida,
no pots esperar res mes d´un home sol.

Però si la mort es el que tu vols
que sigui com vas decidir,
deixa´ls que m´odiin
que em flagelin fins morir.

He de saber , he de saber on es déu
He de saber , he de saber on es déu
He de trobar, he de trobar el meu déu
He de trobar, he de trobar el meu déu.

Perquè la mort? no es prou important
tot el que he fet aquests tres anys
cal que es vesi sang
perquè tothom sigui estimat.

He de saber , he de saber on es déu
He de saber , he de saber on es déu
He de trobar, he de trobar el meu déu
He de trobar, he de trobar el meu déu.

Què tindrè a canvi de la mort?
Què tindrè a canvi de la mort?
He de saber, he de saber senyor
He de saber, he de saber senyor.

Perquè la mort?
No, no vull la mort,
com pots demostrar que aquesta mort no es en và?
mostra el teu poder, la teva llum omnipresent
mostra´t si ets encara al meu costat i moriré
no es més important el que soc jo ,
que el que son ells?
molt bé la mort, sols, sols es per tú,
si , si ,si per tú , la mort.

Vas donar-me llum però ara sols veig fum
son tres anys que semblen segles,
no hauria de espantarme que s´acabi,
una vida, la meva vida, la teva vida.

Has de fer saber, que ets tu qui has dit la llei
hem veuré la teva copa,
dona´m el verí i crema´m, fes-ho ara
sense mes retret o puc perdre la fè.

Català

Mein - Herr CABARET

(SALLY)
You have to understand the way I am,
Mein Herr.
A tiger is a tiger, not a lamb.
Mein Herr.
You´ll never turn the vinegar to jam,
Mein Herr.
So I do...
What I do...
When I´m through...
Then I´m through...
And I´m through...
Toodle-oo!
Bye-Bye, Mein Lieber Herr.
Farewell, mein Lieber Herr.
It was a fine affair,

Català
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But now it´s over.
And though I used to care,
I need the open air.
You´re better off without me,
Mein Herr.

Don´t dab your eye, mein Herr,
Or wonder why, Mein Herr.
I´ve always told you I was a rover.
You mustn´t knit your brow,
You should have known by now
You´d every cause to doubt me,
Mein, Herr.

The continent of Europe is so wide,
Mein Herr.
Not only up and down, but side to side,
Mein Herr.
I couldn´t ever cross it if I tried,
Mein Herr.
So I do..
What I can...
Inch by inch...
Step by step...
Mile by mile...
Man by man.

Bye-Bye, Mein Lieber Herr.
Farewell, mein Lieber Herr.
It was a fine affair,
But now it´s over.
And though I used to care,
I need the open air.
You´re better off without me,
Mein Herr.

Don´t dab your eye, mein Herr,
Or wonder why, Mein Herr.
I´ve always told you I was a rover.
You mustn´t knit your brow,
You should have known by now
You´d every cause to doubt me,
Mein, Herr.

Bye-bye, mein Lieber Herr,
Auf wiedersehen, mein Herr.
Es war sehr gut, mein Herr
Und vorbei.
Du kennst mich wohl, mein Herr,
Ach, lebe wohl, mein Herr.
Du sollst mich nicht mehr sehen,
Mein Herr.

(SALLY)
Bye-bye, mein Lieber
(GIRLS)
Bye-bye, mein
Lieber Herr
(SALLY)
Herr...
(GIRLS)
Auf weidersehen,
Mein Herr.
Es war sehr gut,
(SALLY)
Und Vorbei.
(GIRLS)
Mein Herr
Und vorbei.

(SALLY)
Du kennst
Mich wohl,
(GIRLS)
Du kennst mich,
Wohl, mein
Herr,

(SALLY)
Mein Herr...
(GIRLS)
Ach, lebe
Wohl, mein
Herr.
Du sollst mich
Nicht mehr
Sehen,
(SALLY)
And bye-bye

(SALLY AND GIRLS)
Bye-Bye, Mein Lieber Herr;
Farewell, mein Lieber Herr.
It was a fine affair,
But now it´s over.
And though I-
Used to care,
I need the-
Open air.

[SALLY]
You´re better off
Without me,
[GIRLS]
Auf wiedersehen...
[SALLY]
You´ll get on
Without me
[GIRLS]
Es war sehr gut...
[SALLY]
Mein
[GIRLS]
Du kennst nicht
[SALLY]
Herr...
[GIRLS]
Wohl...
Ach, lebe wohl!

Bye bye, mein
[SALLY]
Herr,...
[GIRLS]
Auf wiedersehen,...
Bye bye mein Herr!

No estàs sola

BLANCA:
No,no em vull despertar,
prefereixo sofrir quan somnio.
No,no em vull despertar,
prefereixo morir;
mata´m Saïd!
Si és que em vols ajudar,
Si és que sents pietat.
Mata´m!
Miserable!
No se´n pot fer malbé.
Jo sóc carn de mercat,
sóc esclava!

SAÏD:
No ets esvclava de res
ni ningú et comprarà.
Seràs lliure.

BLANCA:
Què vols dir-me, Saïd?

SAÏD:
Això no ho sap ningú, és un secret.
No estem anat a l´Alguer,
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sinó a l´illa de Djerba.
Allí hi ha espanyols
i serà lliure.

Sempre he pensat que al món hi ha gent
que no mereixen cap ultratge;
m´has demostrat que ets diferent
i et salvarè de l´esclavatge.

M´he desviat del meu camí.

BLANCA:
Tu m´has donat un nou destí.

SAÏD:
Ho arrisque tot per fer-tr lliure.

BLANCA:
Torno a tenir motius per viure.

SAÏD:
Però no ho faries tu per mi?

BLANCA:
Saïd, et juro jo que si

SAÏD:
No hem curaries les ferides?

BLANCA:
Jo et dononaria fins la vida.
Però tinc pares, germans,
una fe..

SAÏD:
Deixa estar, no tens res,
estàs sola. Etàs sola.

Estàs sola en el món,
no tens res ni tens ningú,
Com ningú, com tothom.

Estàs sola, i ets tu
contra el món.

BLANCA I SAÏD:
Estic sola en el món,
   Estas sola en el món,
no tinc res ni ningú
   no tens ningú
com ningú, com tothom.
   com ningú, com tothom.

Estic sola i sóc jo
   Estàs sola i ets tu
contra el món
   contra el món.
SAÏD:
Mira el mar
 de bellessa infinita.
En la fosca
tremola i s´agita.
Però l´aigua és torna blanca
quan veu sortir la lluna.
Però l´aigua es torna mansa
com en una llacuna;
el mar també esta sol
és fred i de cristall
però reflecteix el cel
com un mirall.

BLANCA:
Mira erl cel
de grandesa infinita.
En la fosca
sent fred i palpita.
Pèrò la lluna blanca

li va encenet estrels,
milers de focs que dansen
milers de meravelles;
el cel també està sol,
però té un amagatall
al fons del mal calmat
com un mirall.

BLANCA I SAÏD:
No estas sol al mon
  No estas sola en el mon.
el teu mar ja té algú
  el teu cel ja té algú,
ja té algú com tothom.
  ja té algú com tothom.
No estic sola, i amb tu ´
  Jo no estic sol, i amb tu
sóc el món
   sóc el món.

SAÏD:
Mira el mar
que tremola al seu llit.

BLANCA:
 Mira el cel
que palpita en la nit.

BLANCA I SAÏD:
 Ets el mar
   Ets el cel
Que és besen quan s´acosta
l´infinit.

MALEK:
Saïd, t´hem destituit
 i hem votat tots a la una
que jo sóc el capità
i tu el nostre presoner.

COR:
Aquí som soldats d´ Al·là,
 caçadors de carn cristiana, som corsaris, som guerres,
i no cors d´enamorats.

SAÏD:
Sou uns covards i traidors.
Tu Hassèn, que fas parat?

OSAM:
Tu ets el traidor,
tu, que vols la nostra mort,
tu, que ens vens per una esclava;
tu, que t´has enamorat
li promets la llibertat
i és a canvi de la nostra.

MARLEK:
Emporteu-vos-el a baix
i lligueu la presonera.
Demà, a l?ALger , seràs jutjat
i potser decapitat.

  COR:
Aquí som soldats d´ Al·là,
 caçadors de carn cristiana, som corsaris, som guerres,
i no cors d´enamorats.

Perquè he plorat

BLANCA	Sempre he mirat a l´infinit,
	sempre he buscat l´última estrella,
	sempre he pensat, sempre m´han dit
	que el món és una meravella.

	Jo, que en les nits de somni ardent,
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	en blancs llençols i en parets blanques,
	veia passar feliç la gent,
	amb la mirada clara i franca.
SAÏD	Sempre he mirat de ser el més fort.
BLANCA	Jo sempre he vist florir la sort.
SAÏD	Sempre he lluitat per sobreviure. [54]
BLANCA	Jo al meu voltant he vist somriure.
SAÏD	Sempre he volgut morir matant.
BLANCA	Tota la vida he estat jugant.
SAÏD	Sempre m´he anat jugant la vida.
BLANCA	I no m´han fet mai cap ferida.
SAÏD	Per què he plorat?,
	per què he plorat com mai no
	havia vist plorar?
BLANCA	Què m´ha passat?,
	què m´ha passat?
BLANCA I SAÏD	Per què he plorat?,                         Per què ha plorat?,
	per què he plorat                            per què ha plorat
	per qui no havia de                         com mai no havia vist
	plorar?                                           plorar?
BLANCA	Ara em desperto al fons d´un pou, [55]
	veig que en el món la gent s´odia
	i en la foscor tot es remou
	com si no hi fos la llum del dia.
	Per a ells, la guerra és l´important
	i tot és lluita i envestida
	d´homes ferotges i inhumans
	que no s´estimen ni la vida.
SAÏD	Però en aquest món cruel i sord...
BLANCA	Però enmig de l´odi i de l´horror...
SAÏD	Hi ha qui no vol arrossegar-se.
BLANCA	Hi ha qui no es creu aquesta farsa.
SAÏD	Hi ha algú que porta un món tan nou
BLANCA	Veig una llum al fons del pou...
SAÏD	Que em fa tornar a començar a viure.
BLANCA	Hi ha algú que lluita per ser lliure. [56]
SAÏD	Per què ha plorat?,
	per què ha plorat com mai
	havia vist plorar?
BLANCA	Què m´ha passat?,
	què m´ha passat?
BLANCA I SAÏD	Per què he plorat?,
	per què he plorat per qui
	no havia de plorar?

Si sabes esperar

Si sabés esperar
durant molts anys.
Si pogués somiar
que són només instants.
Si tingués un sac ple d´or,
si fos ric de cop i volta,
si tingués aquesta sort
i la força que comporta...
Jo la vaig veure un dia clar
sota una llum que m´encegava
i quan la vaig gosar mirar
ella em tornava la mirada.
I ara en les nits que em gronxa el mar,
quan vaig mirant la lluna clara,
ja no hi sé veure més que un far
des d´on somriu la seva cara.
Si sabés esperar
durant molt anys. [23]
Si pogués somiar
que són només instants.
Haver de ser valent i ardit,
no sentir el mal de cap ferida...
i al fons del cor, quan ve la nit,
creure que visc una altra vida.
Veure tanta aigua i patir set,
gronxar-me tant, però no als seus braços,
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buscar els seus ulls en els estels,
imaginar que no fa fred.
Si tingués un sac ple d´or,
si fos ric de cop i volta,
si tingués aquesta sort
i la força que comporta,
al primer instant que toqués port
se m´obriria aquella porta.
I ara ens veuríeu abraçats
vivint l´amor d´una altra vida,
mirant el mar des d´un jardí
i somiant que no té fi.
Si sabés
Si sabés esperar
durant molts anys
si pogués sommiar
que son només instants
que son només ... instants

Singin´ in the rain

--------------------------------------------------------------------------------
Singin´ in the Rain
Music: Nacio Herb Brown
Lyrics: Arthur Freed
Premiere: 1952
--------------------------------------------------------------------------------

1.OVERTURE
2.FIT AS A FIDDLE
3.ALL I DO IS DREAM OF YOU
4.MAKE ´EM LAUGH
5.BEAUTIFUL GIRL
6.YOU WERE MEANT TO ME
7.MOSES
8.GOOD MORNING
9.SINGIN´ IN THE RAIN
10.BROADWAY RHYTHM BALLET
11.ALL I DO IS DREAM OF YOU
12.YOU ARE MY LUCKY STAR

1.OVERTURE
The Orchestra

2.FIT AS A FIDDLE
Written by Arthur Freed & Nacio Herb Brown
Gene Kelly and Donald O´Connor

Don and Cosmo:
Fit as a fiddle and ready for love.
I can jump over the moon up above.
Fit as a fiddle and ready for love!

I haven´t a worry, I haven´t a care,
I feel like a feather that´s floating on air,
Fit as a fiddle and ready for love!

Soon all the church bells will be ringing
And I´ll march with Ma and Pa.
All the church bells will be ringing,
With a hey naughty-knotty and a hotcha-cha darling.

Hi, diddle-diddle, my baby´s OK,
Ask me a riddle, I´m waiting to say
Fit as a fiddle and ready for love!

Soon all the church bells will be ringing
And I´ll march with Ma and Pa.
All the church bells will be ringing,
With a hey naughty-knotty and a hotcha-cha darling.

Hi, diddle-diddle, my baby´s OK,
Ask me a riddle, I´m waiting to say
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Fit as a fiddle and ready for love!

3.ALL I DO IS DREAM OF YOU
Written by Arthur Freed & Nacio Herb Brown
Performed by Debbie Reynolds & Girly Chorus
Kathy and Girls:
All I do is dream of you
The whole night through
With the dawn, I still go on
And dream of you
You´re every thought
You´re everything
You´re every song I ever sing
Summer, winter, autumn and spring.

And were there more
Than twenty-four hours a day,
They´d be spent in sweet content
Dreamin´ away

When skies are gray
When skies are blue
Morning, noon and nighttime too
All I do the whole day through
Is dream of you
All I do the whole day throughIs dream of you.

It´s cat´s meow!

All I do the whole day through
Is dream of you!

4.MAKE ´EM LAUGH
Written by Arthur Freed & Nacio Herb Brown
Performed by Donald O´Connor

Cosmo:
Though the world is so full of a number things,
I know we should all be as happy as
But are we?
No, definitely no, positively no.
Decidedly no. Mm mm.
Short people have long faces and
Long people have short faces.
Big people have little humor
And little people have no humor at all!
And in the words of that immortal buddy
Samuel J. Snodgrass, as he was about to be lead
To the guillotine:

Make ´em laugh
Make ´em laugh
Don´t you know everyone wants to laugh?
(Ha ha!)
My dad said "Be an actor, my son
But be a comical one
They´ll be standing in lines
For those old honky tonk monkeyshines"

Now you could study Shakespeare and be quite elite
And you can charm the critics and have nothin´ to eat
Just slip on a banana peel
The world´s at your feet
Make ´em laugh
Make ´em laugh
Make ´em laugh

Make ´em...
Make ´em laugh
Don´t you know everyone wants to laugh
My grandpa said go out and tell ´em a joke
But give it plenty of hoke

Make ´em roar
Make ´em scream

Take a fall
But a wall
Split a seam

You start off by pretending
You´re a dancer with grace
You wiggle ´till they´re
Giggling all over the place
And then you get a great big custard pie in the face
Make ´em laugh
Make ´em laugh
Make ´em laugh

Make ´em laugh
Make ´em laugh
Don´t you know... all the...wants..?
My dad...
They´ll be standing in lines
For those old honky tonk monkeyshines

Make ´em laugh
Make ´em laugh
Don´t you know everyone wants to laugh?

Ah ha ha ha ha ha h&#1073;
Ah ha ha ha ha ha
Ah ha ha ha ha ha ha
Ah ha ha ha ha ha ha ha ha
Make ´em laugh, ah ah!
Make ´em laugh, ah ah!
Make ´em laugh, ah ah!

Make ´em laugh
Make ´em laugh
Make ´em laugh!

5.BEAUTIFUL GIRL
Thanks Juanjo Martin

Beautiful girl, you’re a lovely picture
Beautiful girl, you’re a gorgeous mixture
Of all that lies, under the big blue skies
My heart cries...
Beautiful girl, you’re a dazzling icon
Beautiful girl, I could never -----
[Dialogue]
If I have you making my dream come true

They may be blondes or brunettes
They are hard to resist
You surpass them like a queen
You’ve got those lips
That were meant to be kissed
And you’re over sweet sixteen
Oh, Beautiful girl, what a gorgeous creature
Beautiful girl, let me call a preacher
What can I do
But give my heart to you
[spoken]
(A beautiful girl is like a great work of art.
She’s stylish, she’s chic and she also is smart.
For lounging in her boudoir, this simple plain pajama.
Her cloak his trimed with monkey fur to lend a dash of drama.
Anyone for tennis? This will make them cringe,
And you’ll knock’em dead at dinner if your gown just drips with fringe.
You simply can’t be too modest at the beach or at the pool.
And in summer time it’s organdy, that’ll keep you fresh and cool.
You’ll never guess what loud applausse this cunning hat receives,
And you´ll never dream the things that you could hide within these sleeves.
A string of pearls with a suit of tweed, it started quite a riot.
And if you must wear fox to the opera, dame fashions says dye it.
Black is best when you are in court)
The judge will be impressed,
But white is right when you’re a bride
And you´ll want to be well dressed.
Beautiful girl, for you I’ve got a passion
Beautiful girl, you’re my queen of fashion
I’m in a whirl, over my beautiful girl.
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6.YOU WERE MEANT TO ME
Written by Arthur Freed & Nacio Herb Brown
Performed by Gene Kelly
Don:
Life was a song,
You came along
I´ve laid awake the whole night through
If I ever dared to think you´d care
This is what I´d say to you

You were meant for me
And I was meant for you
Nature patterned you
And when she was done
You were all the sweet things
Rolled up in one

You´re like a plaintive melody
That never lets me free
But I´m content
The angels must have sent you
And they meant you just for me...

But I´m content
The angels must have sent you
And they meant you just for me...

7.MOSES
Moses suposes his toeses are roses
But Moses supposes erroneously
And Moses, he knowses his toeses aren´t roses
As Moses supposes his toeses to be

Moses suposes his toeses are roses
But Moses supposes erroneously
A Rose is a rose
A Nose is a nose
A Toese is a toese

Hupidubidu! (ehehehehe)

Moses suposes his toeses are roses
But Moses supposes erroneously
And Moses, he knowses his toeses aren´t roses
As Moses supposes his toeses to be

8.GOOD MORNING
Written by Arthur Freed, Music by Nacio Herb Brown
Performed by Debbie Reynolds, Gene Kelly & Donald O´Connor
Kathy:
Good mornin´,
Cosmo:
Good mornin´!
Don:
We´ve talked the whole night through,
Kathy:
Good mornin´
Kathy, Don & Cosmo:
Good mornin´ to you.
Good mornin´, good mornin´!
It´s great to stay up late,
Good mornin´, good mornin´ to you.
Cosmo:
When the band began to play
The sun was shinin´ bright.
Don:
Now the milkman´s on his way,
It´s too late to say goodnight.
Kathy, Don & Cosmo:
So, good mornin´, good mornin´!
Sunbeams will soon smile through,
Good mornin´, good mornin´, to you,
Kathy:
And you, and you, and you!

Good morning,
Good morning,
We´ve gabbed the whole night through.
Good morning, good morning to you.
Don & Cosmo:
Nothin´ could be grander than to be in Louisiana
Kathy, Don & Cosmo:
In the morning,
In the morning,
It´s great to stay up late!
Good mornin´,
Good mornin´ to you.
Don & Cosmo:
It might be just a zippy
If you was in Mississipi!
Kathy:
When we left the movie show
The future wasn´t bright
But tame is gone
The show goes on
And I don´t wanna say good night
Don & Cosmo:
So say, Good Mornin´!
Kathy:
Good Mornin´!
Kathy, Don & Cosmo:
Rainbow is shining through
Kathy:
Good Mornin´!
Don & Cosmo:
Good Mornin´!
Kathy:
Bon Jour!
Don & Cosmo:
Bon Jour!
Kathy:
Buenos Dias!
Don & Cosmo:
Buenos Dias!
Kathy:
Buon Giorno!
Don & Cosmo:
Buon Giorno!
Kathy:
Guten Morgen!
Don & Cosmo:
Guten Morgen!
Kathy, Don & Cosmo:
Good morning to you.

Waka laka laka wa
Waka laka laka wa...
Ol&#1081;, toro, Bravo!

9.SINGIN´ IN THE RAIN
Written by Arthur Freed & Nacio Herb Brown
Performed by Gene Kelly

Don Lockwood:
Doo-dloo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo...

I´m singing in the rain
Just singing in the rain
What a glorious feelin´
I´m happy again
I´m laughing at clouds
So dark up above
The sun´s in my heart
And I´m ready for love
Let the stormy clouds chase
Everyone from the place
Come on with the rain
I´ve a smile on my face
I walk down the lane
With a happy refrain
Just singin´,
Singin´ in the rain
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Dancin´ in the rain
Dee-ah dee-ah dee-ah
Dee-ah dee-ah dee-ah
I´m happy again!
I´m singin´ and dancin´ in the rain!

I´m dancin´ and singin´ in the rain...
[ADDITIONAL VERSE]
Why am I smiling
And why do I sing?
Why does September
Seem sunny as spring?
Why do I get up
Each morning and start?
Happy and head up
With joy in my heart
Why is each new task
A trifle to do?
Because I am living
A life full of you.

10.ALL I DO IS DREAM OF YOU
Written by Arthur Freed & Nacio Herb Brown
Performed by Gene Kelly
Don:
All I do the whole night through
Is dream of you
And with the dawn
I still go on dreamin´ of you
You´re every thought
You´re everything
You´re every song I ever sing
Summer, winter, autumn and spring.
And were there more
Than twenty-four hours a day,
They´d be spent in sweet content
Dreamin´ away
When skies are gray
Skies are blue
Morning, noon and nighttime too
All I do the whole day through
Is dream of you...
All I do is dream of you...
I keep dreamin´ of you
You´re every thought
You´re everything
You´re every song I ever sing
Summer, winter, autumn and spring.
And were there more
Than twenty-four hours a day,
They´d be spent in sweet content
Dreamin´ away
When skies are gray
Skies are blue
Morning, noon and nighttime too,
All I do the whole day through.

11.BROADWAY RHYTHM BALLET
Written by Arthur Freed & Nacio Herb Brown
Performed by Gene Kelly and Chorus

Don:
Don´t bring a frown to old Broadway
Ah, you got a clown on Broadway
Your troubles there, they´re out of style
´Cause Broadway always wears a smile.
A million lights, they flicker there
A million hearts beat quicker there
No skies are gray on that great white way,
That´s the Broadway Melody!

[BROADWAY BALLET]

Don:

Gotta dance!
Gotta dance!
Gotta dance!

Don and Chorus:
Gotta dance!
Gotta dance!
Gotta dance!

Don:
Broadway rhythm´s got me, ev´rybody dance.
Broadway rhythm´s got me, ev´rybody dance.
Out on the gay white way and each merry caf&#1081;
Orchestras play taking our breath away,
Broadway rhythm´s got me, ev´rybody sing and dance.
Oh, that Broadway rhythm...
Oh, that Broadway rhythm.
When I hear that happy beat
I feel like dancin´ down the street
In that Broadway rhythm writhing, beating rhythm...

Chorus:
Gotta dance!

Don:
Gotta dance!

Chorus:
Gotta dance!

Don:
Gotta dance!

[BALLET]

Boy:
Gotta dance!
Gotta dance!

Don:
Gotta dance!
Gotta dance!
Gotta dance!

[BALLET]

Don:
That´s the Broadway Melody!

12.YOU ARE MY LUCKY STAR
Written by Arthur Freed & Nacio Herb Brown
Performed by Debbie Reynolds & Gene Kelly:
Kathy and Don:
You are my lucky star
I saw you from afar
Two lovely eyes at me
They where gleaming
Beaming
I was starstruck

You´re all my lucky charm
I´m lucky in your arms
You´ve opened Heaven´s portal
Here on earth for this poor mortal
You are my lucky star...
Top

The Rocky Horror Picture Show

Song Lyrics
Science Fiction/Double Feature

Lips  Michael Rennie was ill
The Day the Earth Stood Still
But he told us where we stand
And Flash Gordon was there

Anglès
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In silver underwear
Claude Rains was The Invisible Man
Then something went wrong
For Fay Wray and King Kong
They got caught in a celluloid jam
Then at a deadly pace
It Came From Outer Space
And this is how the message ran...

Science fiction (ooh ooh ooh) double feature
Doctor X (ooh ooh ooh) will build a creature
See androids fighting (ooh ooh ooh) Brad and Janet
Anne Francis stars in (ooh ooh ooh) Forbidden Planet
Wo oh oh oh oh oh
At the late night, double feature, picture show

I knew Leo G. Carroll
Was over a barrel
When Tarantula took to the hills
And I really got hot
When I saw Janette Scott
Fight a Triffid that spits poison and kills
Dana Andrews said prunes
Gave him the runes
And passing them used lots of skills
But When Worlds Collide
Said George Pal to his bride
I'm gonna give you some terrible thrills
Like a...

Science fiction (ooh ooh ooh) double feature
Doctor X (ooh ooh ooh) will build a creature
See androids fighting (ooh ooh ooh) Brad and Janet
Anne Francis stars in (ooh ooh ooh) Forbidden Planet
Wo oh oh oh oh oh
At the late night, double feature, picture show
I wanna go - Oh oh oh oh
To the late night, double feature, picture show
By R.K.O. - Wo oh oh oh
To the late night, double feature, picture show
In the back row - Oh oh oh oh
To the late night, double feature, picture show

Dammit Janet

Brad Majors  Hey, Janet

Janet Weiss  Yes, Brad?

Brad Majors  I've got something to say

Janet Weiss  Uh huh?

Brad Majors  I really love the...skillful way
You beat the other girls
To the bride's bouquet

Janet Weiss  Oh...oh, Brad

Brad Majors  The river was deep but I swam it

Chorus  Janet

Brad Majors  The future is ours, so let's plan it

Chorus  Janet

Brad Majors  So please don't tell me to can it

Chorus  Janet

Brad Majors  I've one thing to say, and that's
Dammit Janet, I love you
The road was long but I ran it

Chorus  Janet

Brad Majors  There's a fire in my heart and you fan it

Chorus  Janet

Brad Majors  If there's one fool for you then I am it

Chorus  Janet

Brad Majors  I've one thing to say, and that's
Dammit Janet, I love you
Here's a ring to prove that I'm no joker
There's three ways that love can grow
That's good, bad, or mediocre
Oh J-A-N-E-T, I love you so

Janet Weiss  Oh, it's nicer than Betty Munroe had

Chorus  Oh, Brad

Janet Weiss  Now we're engaged and I'm so glad

Chorus  Oh, Brad

Janet Weiss  That you met Mom and you know Dad

Chorus  Oh, Brad

Janet Weiss  I've one thing to say, and that's
Brad, I'm mad, for you too
Oh, Brad

Brad Majors  Oh, dammit

Janet Weiss  I'm mad

Brad Majors  Oh, Janet

Janet Weiss  For you

Brad Majors  I love you too

Brad and Janet  There's one thing left to do, ah-hoo

Brad Majors  And that's go see the man who began it

Chorus  Janet

Brad Majors  When we met in his science exam-it

Chorus  Janet

Brad Majors  Made me give you the eye and then panic

Chorus  Janet

Brad Majors  Now I've one thing to say, and that's
Dammit Janet, I love you
Dammit, Janet

Janet Weiss  Oh Brad, I'm mad

Brad Majors  Dammit, Janet

Brad and Janet  I love you

Over at the Frankenstein Place

Janet Weiss  In the velvet darkness
Of the blackest night
Burning bright
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There's a guiding star
No matter what or who you are

Brad and Janet  There's a light

Chorus  Over at the Frankenstein place

Brad and Janet  There's a light

Chorus  Burning in the fireplace

Brad and Janet  There's a light, light
In the darkness of everybody's life

Riff Raff  The darkness must go
Down the river of night's dreaming
Flow morphia slow
Let the sun and light come streaming
Into my life, into my life

Brad and Janet  There's a light

Chorus  Over at the Frankenstein place

Brad and Janet  There's a light

Chorus  Burning in the fireplace
There's a light, a light

Brad and Janet  In the darkness of everybody's life

The Time Warp

Riff Raff  It's astounding
Time is fleeting
Madness takes its toll
But listen closely

Magenta  Not for very much longer

Riff Raff  I've got to keep control
I remember doing the Time Warp
Drinking those moments when
The blackness would hit me

Riff and Magenta  And the void would be calling

Chorus  Let's do the Time Warp again
Let's do the Time Warp again

Criminologist  It's just a jump to the left

Chorus  And then a step to the right

Criminologist  With your hands on your hips

Chorus  You bring your knees in tight
But it's the pelvic thrust
That really drives you insane
Let's do the Time Warp again
Let's do the Time Warp again

Magenta  It's so dreamy
Oh, fantasy free me
So you can't see me
No, not at all
In another dimension
With voyeuristic intention

Well secluded, I see all

Riff Raff  With a bit of a mind flip

Magenta  You're into the time slip

Riff Raff  And nothing can ever be the same

Magenta  You're spaced out on sensation

Riff Raff  Like you're under sedation

Chorus  Let's do the Time Warp again
Let's do the Time Warp again

Columbia  Well I was walking down the street
Just a having a think
When a snake of a guy gave me an evil wink
He shook-a me up, he took me by surprise
He had a pick up truck and the devil's eyes
He stared at me and I felt a change
Time meant nothing, never would again

Chorus  Let's do the Time Warp again
Let's do the Time Warp again

Criminologist  It's just a jump to the left

Chorus  And then a step to the right

Criminologist  With your hands on your hips

Chorus  You bring your knees in tight
But it's the pelvic thrust
That really drives you insane
Let's do the Time Warp again
Let's do the Time Warp again

Sweet Transvestite

Dr. Frank-N-Furter  How do you do
I see you've met my faithful handyman
He's just a little brought down because
When you knocked
He thought you were the candyman
Don't get strung out by the way I look
Don't judge a book by its cover
I'm not much of a man by the light of day
But by night I'm one hell of a lover
I'm just a sweet transvestite
From Transexual, Transylvania

Let me show you around, maybe play you a sound
You look like you're both pretty groovy
Or if you want something visual
That's not too abysmal
We could take in an old Steeve Reeves movie

Brad Majors  I'm glad we caught you at home
Could we use your phone?
We're both in a bit of a hurry

Janet Weiss  Right!

Brad Majors  We'll just say where we are
Then go back to the car
We don't want to be any worry

Dr. Frank-N-Furter  Well you got caught with a flat
Well how 'bout that
Well babies don't you panic
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By the light of the night
It'll all seem alright
I'll get you a Satanic mechanic
I'm just a sweet transvestite
From Transexual, Transylvania
Why don't you stay for the night

Riff Raff  Night!

Dr. Frank-N-Furter  Or maybe a bite

Columbia  Bite!

Dr. Frank-N-Furter  I could show you my favorite obsession
I've been making a man
With blonde hair and a tan
And he's good for relieving my tension
I'm just a sweet transvestite
From Transexual, Transylvania
Hit it! Hit it!
I'm just a sweet transvestite

Chorus  Sweet Transvestite!

Dr. Frank-N-Furter  From Transexual

Chorus  Transylvania

Dr. Frank-N-Furter  So come up to the lab
And see what's on the slab
I see you shiver with antici...pation
But maybe the rain
Isn't really to blame
So I'll remove the cause
But not the symptom

Sword of Damocles

Rocky Horror  The Sword of Damocles is hanging over my head
And I've got the feeling someone's gonna be cutting the thread
Oh, woe is me
My life is a misery
Oh, can't you see
That I'm at the start of a pretty big downer
I woke up this morning with a start when I fell out of bed

Chorus  That ain't no crime

Rocky Horror  And left from my dreaming was a feeling of unnameable dread

Chorus  That ain't no crime

Rocky Horror  My high is low
I'm dressed up with no place to go
And all I know
Is I'm at the start of a pretty big downer

Dr. Frank-N-Furter  Oh, Rocky!

Chorus  Sha la la la
That ain't no crime

Rocky Horror  Oh no no no

Chorus  Sha la la la
That ain't no crime

Rocky Horror  Oh no no no

Dr. Frank-N-Furter  Oh, my baby!

Chorus  Sha la la la
That ain't no crime
That ain't no crime

Rocky Horror  The Sword of Damocles is hanging over my head

Dr. Frank-N-Furter  Oh, really!

Chorus  That ain't no crime

Rocky Horror  And I've got the feeling someone's gonna be cutting the thread

Chorus  That ain't no crime

Rocky Horror  Oh, woe is me
My life is a mystery
And can't you see
That I'm at the start of a pretty big downer

Dr. Frank-N-Furter  Come here!

Chorus  Sha la la la
That ain't no crime

Rocky Horror  Oh no no no

Chorus  Sha la la la
That ain't no crime

Rocky Horror  Oh no no no

Chorus  Sha la la la
That ain't no crime
That ain't no crime

Sha la la la
That ain't no crime

Rocky Horror  Oh no no no

Chorus  Sha la la la
That ain't no crime

Rocky Horror  Oh no no no

Chorus  Sha la la la
That ain't no crime
That ain't no crime
Sha la la

I Can Make You A Man

Dr. Frank-N-Furter  A weakling weighing ninety-eight pounds
Will get sand in his face
When kicked to the ground
And soon in the gym
With a determined chin
The sweat from his pores
As he works for his cause
Will make him glisten
And gleam, and with massage
And just a little bit of steam
He'll be pink and quite clean
He'll be a strong man
Oh, honey!

Chorus  But the wrong man
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Dr. Frank-N-Furter  He'll eat nutritious, high protein
And swallow raw eggs
Try to build up his shoulders
His chest, arms, and legs
Such an effort
If he only knew of my plan
In just seven days

Chorus  I can make you a man

Dr. Frank-N-Furter  He'll do press-ups and chin-ups
Do the snatch, clean, and jerk
He thinks dynamic tension
Must be hard work
Such strenuous living
I just don't understand
When in just seven days
Oh, baby
I can make you a man

Hot Patootie - Bless My Soul

Eddie  Whatever happened to Saturday night?
When you dressed up sharp and you felt alright
It don't seem the same since cosmic light
Came into my life, I thought I was divine
I used to go for a ride with a chick who'd go
And listen to the music on the radio
A saxophone was blowing on a Rock and Roll show
We climbed in the back seat, really had a good time
Hot patootie, bless my soul
Really love that Rock and Roll

Chorus  Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll

Eddie  (saxophone solo)

My head used to swim from the perfume I smelled
My hands kinda fumbled with her white plastic belt
I'd taste her baby pink lipstick and that's when I'd melt
She'd whisper in my ear tonight she really was mine
Get back in front and put some hair oil on
Buddy Holly was singing his very last song
With your arms around your girl, you try to sing along
It felt pretty good...Whoo!
Really had a good time
Hot patootie, bless my soul
Really love that Rock and Roll

Chorus  Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll

(saxophone solo)

Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll

Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll
Hot patootie, bless my soul
I really love that Rock and Roll

I Can Make You A Man: Reprise

Dr. Frank-N-Furter  But a deltoid and a bicep
A hot groin and a tricep
Makes me - Ooh! - shake
Makes me wanna take Charles Atlas by the hand

Chorus  In just seven days

Dr. Frank-N-Furter  Oh, baby

Chorus  I can make you a man

Dr. Frank-N-Furter  I don't want no dissension
Just dynamic tension

Janet Weiss  I'm a muscle fan

Chorus  In just seven days
I can make you a man

Dr. Frank-N-Furter  Dig it if you can

Chorus  In just seven days
I can make you a man

Touch-A, Touch-A, Touch Me

Janet Weiss  I was feeling done in
Couldn't win
I'd only ever kissed before

Columbia  You mean she?

Magenta  Uh huh

Janet Weiss  I thought there's no use getting
Into heavy petting
It only leads to trouble
And seat wetting
Now all I want to know
Is how to go
I've tasted blood and I want more

Magenta and Columbia  More, more, more!

Janet Weiss  I'll put up no resistance
I want to stay the distance
I've got an itch to scratch
I need assistance
Touch-a touch-a touch-a touch me
I wanna be dirty
Thrill me, chill me, fulfill me
Creature of the night

Then if anything grows
While you pose
I'll oil you up
And rub you down
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Magenta and Columbia  Down, down, down!

Janet Weiss  And that's just one small fraction
Of the main attraction
You need a friendly hand
And I need action
Touch-a touch-a touch-a touch me
I wanna be dirty
Thrill me, chill me, fulfill me
Creature of the night

Columbia  Touch-a touch-a touch-a touch me

Magenta  I wanna be dirty

Columbia  Thrill me, chill me, fulfill me

Magenta  Creature of the night

Janet Weiss  Oh, touch-a touch-a touch-a touch me
I wanna be dirty
Thrill me, chill me, fulfill me
Creature of the night

Rocky Horror  Creature of the night

Brad Majors  Creature of the night?

Dr. Frank-N-Furter  Creature of the night

Magenta  Creature of the night

Riff Raff  Creature of the night

Columbia  Creature of the night

Rocky Horror  Creature of the night

Janet Weiss  Creature of the night!

Once in a While

Brad Majors  Once in a while, she don't want to call you
Speaking on the telephone
And once in your life, she won't want to know you
You look around
The one you've found, she is gone

And that's all the time that it takes
For a heart to turn to stone
The sweeter the wine
The harder to make the break
You hear something about someone
You'd thought you'd known

So baby don't cry like there's no tomorrow
After the night there's a brand new day
And there'll be no pain, and no more sorrow
So wash your face
And phone my place, it'll be OK

And that's all the time that it takes
For a heart to beat again
So give me a sign
That a lover makes
You look around
The one you've found is back again

Eddie

Dr. Everett v. Scott  From the day he was born
He was trouble
He was the thorn
In his mother's side
She tried in vain

Criminologist  But he never caused her nothing but shame

Dr. Everett v. Scott  He left home the day she died
From the day she was gone
All he wanted
Was rock and roll porn
And a motorbike
Shooting up junk

Criminologist  He was a low down cheap little punk

Dr. Everett v. Scott  Taking everyone for a ride

Chorus  When Eddie said he didn't like his teddy
You knew he was a no good kid
But when he threatened your life
With a switch blade knife

Dr. Frank-N-Furter  What a guy

Janet Weiss  Makes you cry

Dr. Everett v. Scott  And I did

Columbia  Everybody shoved him
I very nearly loved him
I said hey listen to me
Stay sane inside insanity
But he locked the door
And threw away the key

Dr. Everett v. Scott  But he must've been drawn
Into something
Making him warn me
In a note which reads

Chorus  What's it say? What's it say?

Eddie  I'm out of my head
Oh hurry, or I may be dead
They mustn't carry out their evil deeds

Chorus  When Eddie said he didn't like his teddy
You knew he was a no good kid
But when he threatened your life
With a switch blade knife

Dr. Frank-N-Furter  What a guy

Janet Weiss  Makes you cry

Dr. Everett v. Scott  And I did

Chorus  When Eddie said he didn't like his teddy
You knew he was a no good kid
But when he threatened your life
With a switch blade knife

Dr. Frank-N-Furter  What a guy

Chorus  Whoa ho ho

Janet Weiss  Makes you cry

Chorus  Hey hey hey
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Dr. Everett v. Scott  And I did

Chorus  Eddie

Planet Schmanet, Janet

Dr. Frank-N-Furter  How could you!

Dr. Everett v. Scott  This way! This way!

Riff Raff  Shut up!

Dr. Frank-N-Furter  I'll tell you once
I won't tell you twice
You'd better wise up, Janet Weiss
Your apple pie don't taste too nice
You'd better wise up, Janet Weiss

I've laid the seed, it should be all you need
You're as sensual as a pencil
Wound up like an 'E' or first string
When we made it, did you hear a bell ring?
You got a block, well take my advice
You'd better wise up, Janet Weiss
The Transducer will seduce ya

Janet Weiss  My feet! I can't move my feet!

Dr. Everett v. Scott  My wheels! My God, I can't move my wheels!

Brad Majors  It's as if we're glued to the spot!

Dr. Frank-N-Furter  You are! So quake with fear, you tiny fools!

Janet Weiss  Oh, we're trapped!

Dr. Frank-N-Furter  It's something you'll get used to
A mental mind-fuck can be nice

Dr. Everett v. Scott  You won't find Earth people quite the easy mark you imagine
This sonic transducer - it is, I suppose, some kind of
Audio-vibratory, physiomolecular transport device

Brad Majors  You mean

Dr. Everett v. Scott  Yes, Brad
It's something we ourselves have been working on for quite some time
But it seems our friend here has found a means of perfecting it
A device which is capable of breaking down solid matter and then
Projecting it through space, and who knows, perhaps even time itself

Janet Weiss  You mean, he's gonna send us to another planet?

Dr. Frank-N-Furter  Planet, schmanet, Janet!
You'd better wise up, Janet Weiss
You'd better wise up
Build your thighs up
You'd better wise up

Criminologist  And then she cried out

Janet Weiss  Stop!

Rose Tint My World

Columbia  It was great when it all began
I was a regular Frankie fan

But it was over when he had the plan
To start working on a muscle man
Now the only thing that gives me hope
Is my love of a certain dope
Rose tints my world
Keeps me safe from my trouble and pain

Rocky Horror  I'm just seven hours old
Truly beautiful to behold
And somebody should be told
My libido hasn't been controlled
Now the only thing I've come to trust
Is an orgasmic rush of lust
Rose tints my world
And keeps me safe from my trouble and pain

Brad Majors  It's beyond me
Help me, Mommy
I'll be good, you'll see
Take this dream away
What this, let's see
I feel sexy
What's come over me?
Woo! Here it comes again

Janet Weiss  I feel released
Bad times deceased
My confidence has increased
Reality is here
The game has been disbanded
My mind has been expanded
It's a gas that Frankie's landed
His lust is so sincere

Fanfare/Don't Dream It

Dr. Frank-N-Furter  Whatever happened to Fay Wray?
That delicate satin draped frame
As it clung to her thigh, how I started to cry
'Cause I wanted to be dressed just the same
Give yourself over to absolute pleasure
Swim the warm waters of sins of the flesh
Erotic nightmares beyond any measure
And sensual daydreams to treasure forever
Can't you just see it. Whoa ho ho!
Don't dream it, be it
Don't dream it, be it

Chorus  Don't dream it, be it
Don't dream it, be it
Don't dream it, be it
Don't dream it, be it
Don't dream it, be it
Don't dream it, be it
Don't dream it, be it
Don't dream it, be it
Don't dream it, be it

Dr. Everett v. Scott  Ach! We've got to get out of this trap
Before this decadence saps our wills
I've got to be strong and try to hang on
Or else my mind, may well snap
And my life will be lived
For the thrills

Dr. Frank-N-Furter  Don't dream it, be it

Brad Majors  It's beyond me
Help me, Mommy

Janet Weiss  God bless Lili St. Cyr
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Wild and Untamed Thing

Dr. Frank-N-Furter  My my my
My my my my my
My my my my
My my
I'm a wild and an untamed thing
I'm a bee with a deadly sting
You get a hit and your mind goes ping
Your heart'll pump and your blood will sing
So let the party and the sounds rock on
We're gonna shake it 'till the life has gone
Rose tint my world
Keep me safe from my trouble and pain

Chorus  We're a wild and an untamed thing
We're a bee with a deadly sting
You get a hit and your mind goes ping
Your heart'll pump and your blood will sing
So let the party and the sounds rock on
We're gonna shake it 'till the life has gone
Rose tint my world
Keep me safe from my trouble and pain

We're a wild and an untamed thing
We're a bee with a deadly sting
You get a hit and your mind goes ping
Your heart'll pump and your blood will sing
So let the party and the sounds rock on
We're gonna shake it 'till the life has gone, gone, gone
Rose tint my world
Keep me safe from my trouble and pain

Riff Raff  Frank-N-Furter, it's all over
Your mission is a failure
Your lifestyle's too extreme
I'm your new commander
You now are my prisoner
We return to Transylvania
Prepare the transit beam

I'm Going Home

Dr. Frank-N-Furter  On the day I went away

Chorus  Goodbye

Dr. Frank-N-Furter  Was all I had to say

Chorus  Now I

Dr. Frank-N-Furter  I want to come again and stay

Chorus  Oh my

Dr. Frank-N-Furter  Smile, and that will mean I may
'Cause I've seen blue skies
Through the tears in my eyes
And I realize I'm going home

Chorus  I'm going home

Dr. Frank-N-Furter  Everywhere, it's been the same

Chorus  Feeling

Dr. Frank-N-Furter  Like I'm outside in the rain

Chorus  Wheeling

Dr. Frank-N-Furter  Free to try and find a game

Chorus  Dealing

Dr. Frank-N-Furter  Cards for sorrow
Cards for pain
'Cause I've seen blue skies
Through the tears in my eyes
And I realize I'm going home

Chorus  I'm going home
I'm going home
I'm going home

Super Heroes

Brad Majors  I've done a lot
God knows I've tried
To find the truth
I've even lied
But all I know
Is down inside I'm

Chorus  Bleeding

Janet Weiss  And super heroes
Come to feast
To taste the flesh
Not yet deceased
And all I know
Is still the beast is

Chorus  Feeding

Criminologist  And crawling on the planet's face
Some insects called the human race
Lost in time, and lost in space
And meaning

Chorus  Meaning

Science Fiction/Double Feature: Reprise

Lips  Science fiction, double feature
Frank has built and lost his creature
Darkness has conquered Brad and Janet
The servants gone to a distant planet
Wo oh oh oh oh oh
At the late night, double feature, picture show
I want to go
Oh oh oh oh
To the late night, double feature, picture show

Would You? - Singin´ in the rain

"Would You?"
music by Nacio Herb Brown; lyrics by Arthur Freed

  He holds her in his arms.
Would you? Would you?
He tells her of her charms.
Would you? Would you?
They met as you and I,
And they were only friends.
But before the story ends...
He´ll kiss her with a sigh.
Would you? Would you?
And if the girl were I
Would you? Would you?
And would you dare to say,
"Let´s do the same as they."?
I Would. Would you?

Anglès
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And would you dare to say,
"Let´s do the same as they."?
I Would. Would you?

N'gai n'gai

extranya història

no es pot encara explicar
tota aquella extranya història
sembla com si la memòria
la volgués mig amagar.
el cas es que de repent
l´acabava de coneixer
i ja estava fent l´amor,
en aquell apartament.
ell va dar-li, tot el seu amor
ella sols, li va donar el seu cos
ell va vestir-se, molt a poc a poc
ella deia, que allo no era més que un joc!
i va baixar l´escala a pas d´amargor
el carrer tant buit, va glassar-li el cor
en creuar la porta, la passio era morta,
també era mort el record.
temps després la va trobar
en el mateix bar de sempre
ell va dibuixar un somriure,
ella ni el va saludar
com es fa llarga la nit
com arriba a ser dur el dia
quan l´amor i la mentida,
dormen dins del mateix llit.
i va baixar l´escala a pas d´amargor
el carrer tan buit...

Català

Fotomaton

La vaig trobar,oh! fent-se
fotos ´porno´ dintre d´un fotomaton.
I vaig quedar-me bocabadat,
oblidant les fotos pel carnet d´identitat.

El seu cos felí i tant sensual,
va provocar una cua de mirons descomunal.
Més descomunal va ser el ´flash´ que vam tenir,
quan obrint la cortineta,la nena va sortir.

Molt sofisticada,
ens va dir,
´Oh!, ho sento nois,
jo ja estic ocupada.
Deixeu passar,ninets,
a què ve tant ´follón´?
El meu cos és propietat
del meu fotomaton.´

Fotomaton!
Focus cegador
Fotomaton!
Estranya atracció
Fotomaton! Fotomaton!
Nena jo vull ser el teu fotomaton.

El seu cos ens va deixar hipnotitzats,
les seves paraules desil.lusionats.

Català

S´enfila en un Rolls i, en qüestió de moments
un cop de gas l´allunya de mil mascles calents.

I no ens va deixar, oh! quin cop més fort,
ni una sola foto per guardar de record.
Però encara recordo el ´flash´ que vam tenir
quan obrint la cortineta,la nena va sortir.

Kano i Zinder

Palmeres polsoses,
acàcies resseques.
Terres rogenques
del Níger Saharià.
Ciutats de murs i cases
fetes d'argila.
Carrers estrets que crema
el sol africà.

Pous on tenyir de color
blau les teles.
Nòmades vinguts
del Tamanrasett.
Tribus del desert,
guerrers fet d'eben.
El muecí resa
al minaret.

Kano i Zinder:
Ciutats de fang
i de llengenda.
Kano i Zinder:
Mercat de teles
i d'esclaus.
Kano i Ziner:
Trata de cuirs,
trata de negres.
Kano i Zinder:
Parets rogenques,
teixits blaus.

D'un mercader "bereber"
eres esclava,
i un tuareg t'estava
apunt de comprar.
"Jo en dono més. La noia
és meva" i pagava.
Vaig dir-te: "Ets lliure.
Ja te'n pots anar".

El teu cos d'eben,
els ulls de gazela
miraven suplicant
que no et deixés.
"No vull ser lliure,
que jo vull ser teva:
tu m'has comprat amb amor,
no amb diners".

Català

No hi ha futur

No hi ha futur en el nostre somni,
no hi ha futur en el nostre món.
Tots els carrers són plens de "Cherokees",
no hi ha futur,no ens fem il.lusions.

La vida no és més que una dona barata,
el destí un lladre, el temps és un porc.
No hi ha futur, no esperis,no val la pena,
és aburrit fins jugar amb la mort.

No hi ha futur en el comunisme,
no hi ha futur en l´or dels bancs.

Català
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No hi ha futur davant de l´esglèsia,
tot el "tinglado" s´està ensorrant.

Cada cop som més aprop de l´agonia,
és un cas perdut de leusèmia social.
No hi ha futur, no esperis,no val la pena,
tant sols preparat pel funeral.

La Nova Cançó està morta,
ens aburreixen els "cumbaias".
No hi ha futur amb fantasmes progres,
no hi ha futur en aquest disfras.

No hi ha futur al damunt d´aquesta terra,
tot està mort, tot està ja perdut.
No hi ha futur no esperis,no val la pena,
tot és podrit,tot és corrumput.

No hi ha futur, no hi ha futur,
no hi ha futur, no hi ha futur.
No hi ha futur, no hi ha futur,
no hi ha futur, no hi ha futur...
Destrueix!

Pol petit

[Do][Fa]
[Do][Fa]

[Do]Dies fets d'angoixa
[Fa]carrers plens de [Do]por
[Fa]gent sense espe[Do]rança
[Rem]ciutats sense [Sol]cor

[Do]nens petits que creixen
[Mi]amb el cor gla[Lam]çat
[Fa]son joguines
[Sol]que els grans hem tren[Do]cat

Ei [Fa]Pol petit a[Sol]gafa la gui[Do]tarra cada [Lam]nit
surt [Fa]al carrer i [Sol]canta una can[Do]çó
Canta ben fort i digues la veritat sense cap por
Ei Pol petit també cantaré jo.

Et diran que les guitarres
et diran que les cançons
son només per diverir-te
i que no has de buscar raons

Però no deixis que t'enganyin
qui diu això no et vol bé
cal que surtis
a cantar al carrer

Ei Pol petit …
Ei Pol petit …
Ei Pol petit també cantaré jo.

Pol [Fa]petit[Sol], Pol pe[Do]tit…[Lam]
Ei Pol petit també cantaré jo.

Català

Quan dic el teu nom

QUAN DIC EL TEU NOM

Quan dic el teu nom
la ciutat és menys salvatge
i descobreixo amics
entremig dels llops urbans.

Català

I trobo de nou,
pels carrers, el vell missatge
d'uns petons d'amagat
i un amor adolescent.

I la sang em bull,
i estic ple d'orgull.
Sembla com si meu fos el món!
I em sento tan fort, me'n ric de la sort!
Quan dic el teu nom.

Quan dic el teu nom
vull dir al fill que portes dintre
que no tingui mai por
si cal lluitar pel que som.

I sento cridar
que la terra vol ser lliure,
i respiro horitzó
enlloc de respirar plom.

Sóc bo, sóc  sant i savi

Mai no podràs pagar-me
el sacrifici callat,
que faig dia rere dia
per dar-te felicitat.

Quan sortim tots dos ´de copes´,
si jo em prenc el teu ´cubata´,
es tant sols perquè demà
no t´esclafi la ´ressaca´.

Sóc bo, sóc sant i savi,
jo sóc el Mag de l´Armari...
de l´armari de la Raquel,
la teva ´nòvia´que t´és infidel.

Sóc el teu ´Pepito Grillo´,
sóc el teu àngel guardià:
Et defenso de les dones
que et volen entabanar.

Si em lligo la teva ´nòvia´
i la duc al meu apartament,
és només per deslliurar-te
d´una ´golfa´ poc decent.

Català

Sols m´acompanya la ràdio

Dies fets de carretera,
hores dures com l´esfalt,
dies de pagar peatge a la grisa soletad.
Ratlles blanques obsesives
damunt dels vidres fumats.
Tal com vaig cremant benzina,
cremo vida, cremo sang.

Com un "cowboy" solitari,
sempre estic lluny de la llar.
Sort tinc de les veus amigues,
que conecto en el dial.

Sols m´acompanya la ràdio,
que dispara com un "colt".
Sols m´acompanya la ràdio,
i el seu cor de "rock´n´roll".

Sols m´acompanya la ràdio,
que em vas ragalar aquell juny,
Sols m´acompanya la ràdio,
i totes les seves cançons em parlen de tu,
em parlen de tu,de tu.

La sulitud de la ruta,

Català
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N'gai n'gai

compartim com uns estranys,
camioners, polis i putes,
músics, pipes i viatjants.

El sentit d´aquesta vida,
està a dins d´una cançó,
que hem anat fent dia a dia,
el cotxe, la ràdio i jo.

De cop sona la balada
que vaig composar per tu,
m´imagino entre els teus braços,
i el camí se´m fa menys dur.

Sunglasses

Obro la finestra
quam m'aixeco al matí,
i la llum em mata,
els meus ulls no puc pas obrir.

El sol a la cara
em fereix e em fa patir.
Tinc el ulls vermells
per l'alcohol i la "marxa"d'air

Un cop al lavabo,
en mirar-me al mirall,
(sunglasses,sun sunglasses)
m'espanto en veure
un rostre d'espantall !!!!
(sunglasses, sun sunglasses)
Al carrer així jo no surto,
semblo un mussol!!
(sunglasses,sun sunglasses)
Sort que tinc un bon parell
D'ulleres de sol...!

Sóc entre setmana
molt estandard i corrent,
un xicot serios,
professional eficient.

Tinc una "novieta"
molt "sèria" i forma,
i no faig pas cap bestiesa
ni faig l'animal.

Però el dissabte a la nit
faig un canvi brutal:
(sunglasses, sun sunglasses)
Rock "anfes" i sexe
amb un ritme bestial!!
(sunglasses,i need sunglasses)
Empaito les dones
entre ones d'alcohol!!
(sunglasses,sun sunglasses)
Sort que tinc un bon parell
d'ulleres de sol...!

sunglasses, sun sunglasses.
sunglasses, sun sunglasses!

Català

Tu ho fas per mi

No cal parlar, sols cal sentir
Quan estem junts fent el destí
Jo al canto teu, tu al meu costat
Somni infintit, l’eternitat

Res no em fa por quan em dones la mà
Res no t’espanta si et puc abraçar
No hi ha fronteres quan tu estàs am mi
No hi ha fronteres, nomes hi ha camí
T’asseguro, sentim així
Jo ho faig per tu, tu ho fas per mi
Jo ho faig per tu, tu ho fas per mi

Res no em fa por quan em dones la mà
Res no t’espanta si et puc abraçar
No hi ha fronteres si tu estàs am mi
No hi ha fronteres, nomes hi ha camí
T’asseguro, sentim així
Jo ho faig per tu, tu ho fas per mi
Jo ho faig per tu, tu ho fas per mi

Català

Una escala

Un secret ocult, un enigma fosc,
el vell laberint amaga.
D´un perdut tresor, de riqueses i or
una llegenda parlava.
Tot el que hi ha entrat
ja mai no ha tornat.

Va creuar la porta del vell laberint
penetrà dins la ´Gran Sala´
Travessant corredors, llòbrecs i perdedors
va arribar al peu d´una escala.
Després de dubtar
començà  a pujar...

Una escala que no porta en lloc,
una escala fosca i llarga com la mort,
llarga com la mort,
una escala que no porta en lloc.

I així, un cop més, de forma fatal,
la maledicció es complia.
I una nova víctima sense compassió,
el laberint engolia.
Pujar sense fi,
sense cap destí...

Català

Na fent

Anata ni

Hito ni yasashiku sareta toki
jibun no chiisasa wo shirimashita
Anata utagau kokoro hajite
shinjimashou kokoro kara
Nagare yuku hibi sono naka de
kawariyuku mono oosugite
Yuruganai mono tada hitotsu

anata e no omoi wa kawaranai
Nakanaide itoshii hito yo

Japonès
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Na fent

nayameru yorokobi kanjiyou
Ki ga tsukeba nayanda bai
anata wo taisetsu ni omou
Hora motodoori ijou da yo
ki ga tsukeba mou boku no ude no naka

Anata ni aitakute aitakute
anata ni aitakute aitakute
Nemurenai yoru yume de aetara
kangaesugite nemurenai yoru
Yume de aetara doko e ikou ka?
Anata ga ireba doko demo ii yo

Anata ni aitakute aitakute
anata ni aitakute aitakute
Nagare yuku hibi kisetsy wa kawaru
hana sakichireba moto ni modoru no
Konna yo no naka dare
wo shinjite aruite yukou
Te wo totte kuremasu ka?

Anata ni anata ni.

pakean utzi arte

Non bizi zen? Nondik zebilen?
Noiz egin zituen etsaiak?
Inoiz zoriontsua izan zen?
Zer pentsatuko luke gutaz?
Zerk ematen zion indarra?
Ez gehiago bueltarik eman
dakigu galtzen ditugunean
egun batzuk horrela dira
ahal dakigu gure heroen izenak
joan gaitezke haien hiletara.
Periodiko guztietan, lehen orrian
hilotzaren ondarrak karraxika
estatuari gerra, gerra beti
pakean utzi arte, utzi arte.
Pakean utzi arte, utzi arte.
Maitasuna ederrena ba da
zergatik hortaz iluntzian
askatasunarekin larrutan?
Maitale arriskutsuegia da
hortik ibiltzeko kontutan.
Ez zeok bueltarik eman behar
jazo behar dena jazo data
ez da inor onik denentzat
nork ez du maite askatasuna
nahiz ta leher dedin esku artean?
ezin zaitut begira gehiegi da
ilotza karraxika etengabian
estatuari gerra, gerra beti
pakean utzi arte, utzi arte.
Pakean utzi arte, utzi arte.
Pakean utzi arte, pakean utzi arte.

Euskera

Nadales

A Betlem me`n vull anar

A Betlem me'n vull anar
vols venir tu gallineta?
A Betlem me'n vull anar
vols venir tu rabadà?

Un xiulet li vull comprar;
un xiulet li vull comprar.
Xiu, xiu, xiu farà el xiulet;
xiribit, xiribet;
a Betlem, au, au,
a Betlem si us plau.

Un timbal li vull comprar.
Tam, tam, tam, farà el timbal.

Un pollet li vull comprar.
Piu, piu, piu, farà el pollet.

Un gatet li vull comprar.
Miau, miau, miau, farà el gatet.

Un gosset li vull comprar.
Guau, guau, guau, farà el gosset.

Un porquet li vull comprar.
Oic, oic, oic, farà el porquet

----------------------------------------------------------

[Do]
A Betlem me'n vull anar
vols ve[Sol]nir tu galli[Do]neta?
A Betlem me'n vull anar
vols ve[Sol7]nir tu raba[Do]dà?

Un xiulet li [Sol]vull com[Do]prar;
Un xiulet li [Sol]vull com[Do]prar;
Xiu, xiu, [Fa]xiu farà el xiulet;
xiribit, xiri[Do]bet;
a Bet[Fa]lem, au, [Do]au,
a Bet[Sol]lem si us [Do]plau.

Català

Adeste fideles

Adeste fideles, laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
Natum videte, regem angelorum
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus, Dominum.

Engrege relicto, humiles ad cunas
Vocati pastores ad properant.
Et nos avanti gradu festinemus
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus, Dominum.

Cantet nunc io chorus angelorum
cantet nunc aula caelestrium
Gloria, gloria in excelsis Deo
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus, Dominum.

Ergo qui natus die hodierna
Jesu, tibi sit gloria!
Patris aeterni verbum car factum
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus, Dominum.

Llatí
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Nadales

Anem a Betlem

Anem a Betlem
a veure el Messies
anem a Betlem
i l'adorarem:

Ses blanques manetes
petites com són;
sent tan petitetes
formaren el món.

Sa galta és de rosa
collida al jardí;
d'un bes l'ha desclosa
l'estel del matí.

Ses ulls, que somriuen
i ploren d'amor,
jo no sé que diuen
que roben el cor.

Per qui vol besar-hi
son llavi és mel;
per qui vol entrar-hi
son cor és un cel.

Català

Àngels i pastors

Els angels volen,volen
per als pastors avisar
que Jesús,ja és nat
i el tenen que anar a adorar.

Oh pastors pastors
deien els angels contents
oh pastors pastors
porteu-li vaques i bens

Els pastors atrafagats
vinga a agafar animals
comencen a caminar
amb el seu bonic bestiar

Oh pastors,pastors
deien els angels contents
Oh pastors pastors
porteu-li vaques i bens

A Betlem van arribar
amb el seu bonic bestiar
 el van haver de adorar
i el bestiar li van donar

Oh pastors,pastors
deien els angels contents
Oh pastors pastors
porteu-li vaques i bens.

                   Bon Nadal!

Català

Ara ve nadal

Ara ve Nadal,
matarem el gall,
i a la tia Pepa
li donarem un tall.

Català

Que hi fas aquí Pepa
que hi fas aquí dalt?
- Em rento les mitges
i el meu davantal,
per anar bonica
el dia de Nadal.

Perquè cantes ara
si dorm l'Infant?
- Jo canto i refilo
perquè el dia és gran.
Flor d'un lliri, lliri;
flor d'un lliri blanc.

Ara ve Sant Roc
matarem el porc
i a la tia Pepa
li donarem un poc.*

* d'altres versions diuen:
"un tros", "garrot", "de tot"

Caga tió

Caga tió, tió de Nadal
posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera
i el pollí a dalt del pi
Toca, toca Valentí.
Passen bous i baques
Gallines amb sabates
i galls amb sabatons.
Correu, correu minyons,
que la teta fa torrons,
el vicari els ha tastat,
diu que són un poc salats.
Ai el brut; ai, el porc;
ai, la cara, cara, cara;
ai, el brut; ai, el porc;
ai, el cara de pebrot.

Català

Caga tió

Caga tió,
avellanes i torrons,
no caguis arengades,
que són massa salades,
caga torrons,
que son més bons!
caga caga i caga

de l´Alt Penedès

Català

Cagatio

Caga tió, tió de Nadal
No caguis arengades que son massa salades,
caga torró i pija vi bó.

   De l´Urgell.

Català

Campana sobre campana

Campana sobre campana

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,

Castellà
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Nadales

verás al Niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque está naciendo Dios.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

CANÇÓ DE BRESSOL

Bona nit bona nit
de roses cobert
de randes guarnit
reposa al llitet
Matinet sidéu vol
demà et despertaràs
Matinet si déu vol
demà et despertaràs

Bona nit, bona nit
bells àngels tots blancs
demà et mostraran
l´arbre de Nadal
Dorm infant un son llis
somia el paradís
Dorm infant un son llis
somia el paradís

Català

CANÇÓ PER CAGAR EL TIÓ

Tió, tió,
Caga torró.
No caguis arengades,
Que són salades,
Caga torrons,
Que són més bons!

POPULAR OSONA

Català

Cançons per fer cagar el tió

Caga tió,
caga torró
pel naixement
del Nostre Senyor.

Popular a Girona

Tió, tió,
caga torrons
d'aquells tan bons
crec al pare,
crec a la mare,
no em pixo al llit,
caga fora i ben seguit.

Popular a Banyoles

Tió, tió,
caga torró
d'aquell tan bo;
si no tens més
caga diners,
si no tens prou
fes un pet i remou.

Popular a Banyoles

Tió, tió,
caga torró
d'avellana i de pinyó
si no vols cagar
cop de bast va.

Popular a Olesa de Montserrat

Tió, tió,
caga torró,
si no tens més
caga diners,
si no tens prou
caga un ou.

Popular a Terrassa

El dia de Nadal
posarem el porc en sal
la gallina a la pastera,
el poll a dalt del pi,
toca, toca el violí;
ara passen bous i vaques,
les gallines amb sabates,
gallinons amb sabatons;
el vicari fa torrons,
la guineu els ha tastat,
diu que són un poc salats;
Marieta posa-hi sucre
que seran un poc millors;
torrons d'avellana,
torrons de pinyó,
caga tió,
si no et daré
un cop de bastó.

Popular a l'Alforja

Català
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Nadales

Caga tió,
caga torró,
i si és d'avellana
encara millor.

Popular a Prats del Lluçanès

Tió, tió,
caga torró,
si no tens més
caga diners,
si ja tens massa
caga una carbassa.

Popular a Blanes

Caga tió,
caga torró;
si no et daré
cop de bastó.

Popular a Barcelona

Caga tió,
tió de Nadal;
posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera,
i el poll a dalt del pi
toca, toca Valentí.

Popular a Barcelona

Caga tió, tió de Nadal;
posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera
i el poll a dalt del pi.
Toca, toca Valentí.
Passen bous i vaques,
gallines amb sabates
i galls amb sabatons.
Correu, correu minyons,
que la teta fa torrons,
el vicari els ha tastat,
diu que són un poc salats.
Ai el brut, ai el porc,
ai el cara, cara, cara,
ai el brut, ai el porc,
ai el cara de pebrot.

Popular a Barcelona

Tió de Nadal,
dóna torrons
i raja vi blanc.
No ens doneu arengades
que són massa salades.

Popular a Valls

Caga tió,
si no et donaré
un cop de bastó.<

Popular a Barcelona

Tió, tió,
caga torró;
caga amb força
que és més bo;
si no tens més
caga diners.

Popular a Girona

Ara venen festes,
festes glorioses,
dones curioses
renteu els plats,
renteu els tiónells,
que el tió està carregat
de torrons d'avellana,
de torrons de pinyó.
Per la virtut de Déu t'ha dat,
caga tió ben aviat.

Popular a Montcada

Caga tió,
que et daré un cop de bastó;
si no cagues torró fi
no dormirs amb mi.

Popular al Bages

Tió, tió,
tronc de Nadal;
caga torró
i pixa vi blanc.

Popular a Barcelona

Tió, tió,
cagatorró,
d'avellana i de pinyó,
pel naixement de Nostre Senyor;
que ja seré un bon minyó.
Si no ens dones un bon plat
et xafarem el cap.

Popular a Prats del Lluçanès

Caga tió,
pastetes i torró;
caga tió
i pixa vi blanc;
no caguis arengades
que són salades
caga torró,
que és molt millor
sinó et donaré
un cop de bastó.

Popular a Tarragona

Tió, tió,
caga tió;
caga coses bones
dolentes no.
Si no vols cagar
cop de bastó.
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Nadales

Popular a Ripoll

Caga tió,
caga torró
si no et donaré
un cop de bastó.

Popular a Sant Boi

Caga tió,
caga torró;
torró de Nadal,
si no tens més
caga diners
si no tens prou
caga un ou.

Popular a Sant Boi

Caga tió,
un bon cagalló,
si no tens avellanes
ni tens torró
tira't un pet
i que soni ben fort.

Popular a Barcelona

Caga tió,
d'avellana i de pinyó,
si no vols cagar
garrotada va.

Popular a Terrassa

Caga tió,
una llauna* de torró
pel pare i per la mare
i per mi no.
* també diuen:
"una teula..." o "una barra de torró"

Popular a Olot

 Caga tió,
d'avellanes i torró;
pixa vi blanc
de les festes de Nadal.
Ara venen festes
festes glorioses
menjarem conill
i llebres si en tenim.
Caga tió
si no vols cagar
et donaré un cop de bastó.

Popular a Santa Margarida de Montbui

Caga tió,
d'avellanes i torró;
tant si cagues com si no
et donaré un cop de bastó.
Caga tió!!!

Popular a Barcelona

Caga tió,
caga neules i torró
si no vols cagar
serà pitjor.

Popular a Cassà de la Selva

Caga tió,
caga neules i torrons,
que són molt bons;
crec al pare
crec a la mare
no em faig mai el riu al llit,
caga tió ben seguit.

Popular a Cassà de la Selva

Caga tió,
com més cagaràs millor;
caga torrons
d'aquells més bons.

Popular a Bordils

Tió, tió, caga torró,
pel naixement del Nostre Senyor;
com més cagaràs
més content em faràs.

Popular a Girona

Bona casa i bona brasa,
bona brasa i bon tió
i bon Nadal que Déu ens do.

Popular a Girona

Parenostre del tió,
bona nit que Déu nos do;
ara vénen festes,
festes precioses,
dones curioses;
menjarem gall dindi,
menjarem torrons,
coques de pinyons.
Caga tió, caga torró,
d'avellana i de pinyó
i si és del més fi
encara millor.

Popular a Girona i a Manresa

Tió, tió,
caga torró;
si no vols cagar
no et donaré menjar.

Popular a Girona

Parenostre del tió,
un bon any que Déu nos do;
ara vénen festes,
festes glorioses.
Dones curioses,
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Nadales

renteu els plats
fregueu els tionells,
que el tió ja està empipat!

Popular a Barcelona

Caga tió,
de mel i mató;
de sucre ser millor;
caga torrons
i pixa vins dels bons.

Popular a Barcelona

Torronets baixeu del cel,
per la Verge Maria;
als que ploren
no els hi doneu,
per la Mare de Déu.
Tronca de Nadal,
dóna torrons,
i raja vi blanc.
No donis arengades
que són salades.

Popular a Valls

Per Nadal
posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera,
el poll al cap del pi.
Ara baixen bous i vaques
i gallines amb sabates,
i capons amb esperons.
Correu, correu minyons,
que la vella fa torrons;
el vicari els ha tastat
diu que sn un xic salats!
Baixar Santa Anna,
tota arremangada;
baixar Sant Lluc,
tocant un canut.

Popular a Lleida

Tió de Nadal
no caguis arengades,
que són salades;
caga torrons
que són més bons,
caga taronges
que són ben dolces.

Popular a Lleida

Caga tió,
tió de Nadal,
posarem el pocs en sal,
la gallina a la pastera
i el poll a dalt del pi;
toca, toca, Valentí.
Ara passen bous i vaques,
gallines amb sabates
i galls amb sabatons.
Correu, correu minyons,
que la teta fa torrons,
el vicari els ha tastats

diu que són un poc salats.
Marieta, posa-hi mel;
Marieta, posa-hi sucre,
que seran un poc millor
i així cagarà el tió;
tió de Nadal,
que caga torrons
i pixa vi blanc.

Popular a Barcelona

Tió, tió,
caga torró
d'aquell tan bo
pel pare, per a la mare,
i per a tota la mainada.<

Popular a Girona

Pare Nostre del tió,
bon Nadal que Déu nos do.
Ara vénen festes,
festes glorioses;
dones curioses
renteu els plats,
renteu-los bé,
que Nadal ja ve.
Rabassó de pina vella,
tu que ets tort i mal igual,
més m'estimo la teva merda
que el cap del meu corral.

Popular a Girona

Caga tió,
caga neules i torrons,
que són molt bons;
crec al pare,
crec a la mare,
no em faig mai el riu al llit,
caga tió de seguit!

Popular a Cassà de la Selva

Tió, tió,
caga torrons,
dels bons,
dels quatre cantons;
si no vols cagar
en .... et pegarà.

Popular a Prats de Lluçanès

Tió, tió,
caga torró,
si no vols cagar
en ....... et picarà.

Popular a Llagostera

Caga tió,
caga neules i torró,
d’avellana i de pinyó,
i si són dels fins millor.

Popular a Barcelona
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Nadau tidún,
raja tidún,
se nu vos rajar
te daré un cop de bastún.

Popular a la Vall d'Aran

Tronca de Nadal,
dóna figues,
dóna caramels,
dóna arengades
que són salades.

Popular a Llesp

Tió de Nadal,
raja tió,
dóna coses bones
i dolentes no.
No donguis arengades
que són salades;
dóna torrons i raja vi blanc.
Tió de Nadal, raja tió.

Popular a Cervera

Dimoni pelut

Dimoni pelut
que a l'Infern
no t'han volgut
t'has fica't
per un forat
i les banyes t'has deixat.

Català

El cant dels ocells

Al veure despuntar
el major lluminar
en la nit més ditxosa,
els ocellets cantant
a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.

L'àliga imperial
pels aires va voltant,
cantant amb melodia,
dient: "Jesús es nat
per treure'ns de pecat
i dar-nos l'alegria."

Respon-li lo pardal:
"Esta nit és Nadal,
és nit de gran contento."

El verdum i el lluer
diuen, cantant també:
"Oh, que alegria sento!"

Cantava el passerell:
"Oh, que formós i que bell
és l'Infant de Maria!"

I lo alegre tord:
"Vençuda n'és la mort,
ja neix la Vida mia."

Cantava el rossinyol:

Català

"Hermós és com un sol,
brillant com una estrella."
La cotxa i lo bitxac
festegen el manyac
i sa Mare donzella.

La garsa, griva i gaig
diuen: "Ja ve lo maig."

Respon la cadernera:
"Tot arbre reverdeix
tota planta floreix
com si fos primavera."

El desembre congelat

El desembre congelat
confós es retira.
Abril, de flors coronat,
tot el món admira.
Quan en un jardí d'amor
neix una divina flor:
d'una ro ro ro,
d'una sa sa sa,
d'una ro, d'una sa,
d'una rosa bella
fecunda i poncella.

El primer pare causà
la nit tenebrosa
que a tot el món ofuscà
la vista penosa;
quan en una mitjanit,
brilla el sol que n'és eixit
d'una bella aurora
que el cel enamora.

Amb contentament i amor
celebrem el dia
en el què el diví Senyor
neix amb alegria.
Si no tenim més tresor,
oferim-li nostre cor,
que és la gran finesa
de nostra pobresa.

Català

El desembre congelat

El desembre congelat

El desembre, congelat,
confús es retira.
Abril, de flors coronat,
tot el món admira.
Quan en un jardí d'amor
neix una divina flor
d'una rosa bella
fecunda i poncella.

El primer pare causà
la nit tenebrosa
que a tot el món ofuscà
la vista penosa;
mes, en una mitja nit,
brilla el sol que n'és eixit
d'una bella aurora
que el cel enamora.

El mes de maig ha florit,
sens ésser encara,
un lliri blanc i polit
de fragància rara,
que per tot el món se sent,
de Llevant fins a Ponent,
tota sa dolçura
i olor amb Ventura.

Català
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El dimoni escuat

Allà sota una penya
és nat un Jesuset;
nuet, nuet,
que és fill de Mare Verge
i està mig mort de fred;
nuet, nuet,
i està mig mort de fred.

El bon Josep li deia:
- Jesús que esteu fredet;
pobret, pobret;
La Verge responia:
- Per falta d'abriguet;
pobret, pobret,
per falta d'abriguet!

Pastors hi arribaren
allà a la mitja nit;
catric, catric,
veient que tots hi anaven
del gran fins el més xic;
catric, catric,
del gran fins el més xic.

A prop d'allí passava
un dimoni escuat;
patrip, patrap,
sentint tanta gatzara
a dintre s'ha ficat;
patrip, patrap,
a dintre s'ha ficat.

Els pastorets en veure'l
se li tiren al damunt;
patim, patum,
i tantes n'hi mesuren
que el deixen mig difunt;
patim, patum,
que el deixen mig difunt.

Català

El dimoni escuat

El dimoni escuat

Allà sota una penya
n'és nat un Jesuset,
pobret, pobret,
que n'és fill d'una Verge
i està mig mort de fred,
pobret, pobret,
i està mig mort de fred.

El bon Josep li deia:
«Jesús, que esteu fredet,
pobret, pobret.»
La Verge en responia:
«Per falta d'abriguet,
pobret, pobret,
per falta d'abriguet.»

Pastors hi arribaven
allà, a la mitja nit,
cric, cric, cric, cric,
veient que tots hi anaven

del gran fins al més xic,
cric, cric, cric, cric,
del gran fins al més xic.

Ja en toquen les flautetes,

Català

flautetes i violins,
clarins, clarins,
violins i violes,
baixons i tamborins,
clarins, clarins,
baixos i tamborins.

Comencen d'alegrar-se
tot saltant i ballant,
galant, galant,
danse i contradanses
per alegrar l'Infant.
Galant, galant,
per alegrar l'Infant.

Sant Josep que s'estava
allà tot amagat,
cric, crac, cric, crac,
al veure que ballaven
també s'hi és posat,
cric, crac, cric, crac,
també s'hi és posat.

A prop d’allí passava
un dimoni escuat,
patrip, patrap;
sentint tanta gatzara,
a dins se n’és ficat,
patrip, patrap
a dins se n’és ficat.

Els pastorets en veure’l
s’hi tiren al damunt,
patim ,patum
i tantes n’hi mesuren
que el deixen mig difunt.

La llenya d’En Banyeta
ha estat oli en un llum,
ferum,ferum,
ja hi ha només el rastre
de sofre, foc i fum,
ferum, ferum,
de sofre, foc i fum.

El noi de la mare

Ernest Cervera (1891-1972)

Què li darem a n'el Noi de la Mare?
Què li darem que li sàpiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneró

Què li darem al Fillet de Maria?
Què li darem al formós Infantó?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.

Tampatamtam que les figues són verdes,
Tampatamtam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia del Ram.

Català

El noi de la mare

El noi de la mare

Què li darem, en el Noi de la Mare?
Què li darem que li'n sàpiga bo?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.

Què li darem, al Fillet de Maria?
Què li darem a l'hermós Infantó?
Li darem panses amb unes balances,

Català
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li darem figues amb un paneró.

Tam patantam que les figues són verdes,
tam patantam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua.
maduraran en el dia del Ram!

El petit vailet

Jo soc el petit vailet
cansadet de molt camí.
Vinc amb el meu gaiatet
per veure Jesús diví.

Xerampim, Xerampim, Xerampia,
Xerampim, Xerampim, Xerampó,
Xerampim que Jesús i Maria
tenen un petit minyó.

He portat la carmanyola
tota plena de vi blanc
ametlles, mel i formatge
per Jesús el diví Infant

Xerampim, Xerampim, Xerampia,

Si portés jo més recapte,
també seria per Vós.
Heus aquí el gaiat que porto
que és de cirerer d’arboç

Xerampim, Xerampim...

Català

El Rabadà

A Betlem me'n vull anar,
vós venir tu rabadà?

- Vull esmorzar!

- A Betlem esmorzarem
i Jesús adorarem.

- I amb neu hi anirem?

- Per la neu que al camí hi ha
la calor ja la fondrà.

- Oh, i la que fa!

- Alça doncs, encén el foc;
i no anem a poc a poc.

- Massa que em moc!

- Tu les teies portaràs
i el camí illuminaràs.

- No ho faré pas!

- Que no saps que aquesta nit
ha nascut Déu infinit?

- Qui t'ho ha dit?

- Un àngel que va volant
a tothom ho va anunciant.

- No serà tant!

- La samarra portaràs
i de neules l'ompliràs.

Català

- Jo no en vull pas!

- Mai no acabes les raons!
doncs te l'omples de torrons.

- No són pas bons!

- En Miquel, el teu cosí,
portarà un porró de vi.

- N'hi haurà per a mi?

- Cantaràs una cançó
davant Déu fet infantó.

- Tot sol? no, no,

- Quins vailets més espantats!
Cantarem tots dos plegats.

- L'orgue de gats!

- Vaja prou! Sents el que et dic?
que no em donis més fatic!

- Jo rai ja estic!

- Doncs, avant i no badem
que ja és hora que marxem.

- Cap a Betlem!

El rabadà

El rabadà

A Betlem me'n vull anar.
Vols venir, tu, rabadà?
—Vull esmorzar!

A Betlem esmorzarem
i a Jesús adorarem.
—Hi ha massa neu!

La neu que pel camí hi ha
la calor ja la fondrà.
—Oi, la que fa!

Apa, aixeca’t, encén foc;
no vagis a poc a poc!
—Massa que em moc!

Tu les teies encendràs
i el camí il·luminaràs.
—No ho faré pas!

Que no saps que aquesta nit
ha nascut Déu infinit?.
—Qui t'ho ha dit?

Un àngel que va volant
pel món ho va publicant.
—No serà tant!

La samarra portaràs
de neules la n'ompliràs.
—Jo no en vull pas!

Mai no acabes les raons,
doncs te l’omples de torrons.
—No són pas bons!

El Joan amb la samarra
portarà la botifarra
—Ai, el panarra!

En Miquel, el seu veí,

Català
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portarà un porró de vi.
—N'hi haurà per mi!

Jo li'n vull portar un banquet,
per a seure Sant Josep,
—Que s'estigui dret!

Cantaràs una cançó
al més formós Infantó.
—Ai, això no!

Mira que és el Redemptor,
oferim-li el nostre cor.
—Oh, què amor!

Anem, ala, Rabadà
no em facis més enfadar.
—No vull cantar!

Mira que et despatxaré
si no portes un corder.
—Ja me n'aniré!

El Rei herodes

Estan a la cambra amb son fill aimat,
remor va sentir-se per tot el veinat
Era el rei Herodes amb la seva gent,
que feia matar-ne tots els inocents.

Marxem de seguida, Josep mon espòs,
anem cap Egipte sens tenir repòs.
Deixem nostres cases, les terres també
perquè el rei Herodes diuen que ja ve.

Amb la somareta tots tres ja se´n van
cercant amb ses passes camins amagats.
Els àngels davallen, també els ocellets,
peruè els bon Jesús, no fos descobert.

Passa el rei Herodes i la seva gent,
tots tres van creuar-se, ningú no veié.
I amb una somera Maria i Josep
portaren a Egipte el Rei d´Israel.

Català

El tamborilero

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón
al Redentor, al Redentor.

Yo quisiera poner a tu pies
algún presente que te agrade Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también,
y no poseo más que un viejo tambor.
(rom pom pom pom, rom pom pom pom)
¡En tu honor frente al portal tocaré
con mi tambor !
El camino que lleva a Belén
voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor
al Redentor, al Redentor.
Cuando Dios me vio tocando ante El me sonrió.

Castellà

El trineu

Per damunt la neu
lleuger dalt d'un trineu,
pels camps corro rebent
alegre i somrient,
fent dringar els cascavells
com argentins joiells
res bo no trobareu
com viatjar dalt d'un trineu.

Ding, dang, dong,
ding, dang, dong,
dringueu sens parar;
anar amb trineu
és divertit
tant de dia com de nit.(dues vegades)

Tot cobert de neu
llevat dels nostre cor,
per això ara cantem tots,
la cançó dels trineu;
i voli la illusió
amb aquesta cançó
i així de molt bon grat
s'afermi la nostra amistat.

Català

El trineu

El trineu

Per damunt la neu,
lleuger dalt d'un trineu,
pels camps corro rabent,
alegre i somrient,
fent dringar els cascavells,
com argents jo i ells,
re bo no trobareu
com viatjar dalt d'un trineu.

DING, DANG, DONG,
DING, DANG, DONG,
dringueu sens parar,
i en la Nit d'aquest Nadal
correrem tots al Portal.

Tot cobert de neu,
llevat del nostre cor
per això tots junts cantem
la cançó del trineu,
i voli la il·lusió
amb aquesta cançó
i així de molt bon grat
s'afermi la nostra amistat

Català

Els pastorets

Allà dalt de la muntanya
un àngel als pastors diu:
allà dalt de la muntanya
un àngel als pastors diu:
Hola, hola, eixiu, eixiu!
la-ralalà, larà, lara-ra;
Hola, hola, eixiu, eixiu!
Que Jesús és nat i és viu!

Si un pastor li porta ovelles,
l'altre li porta cabrits. (bis)
L'altre li porta confits,
la-ralalà, larà, lara-ra;
l'altre li porta confits,
que és cosa de nois petits.

Català
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El més vell ja diu als altres;
apa!, apa! caminem! (bis)
Que Jesús adorarem,
la-ralalà, larà, lara-ra;
que Jesús adorarem,
dins el portal de Betlem.

Feu guarnir totes les cases (tradicional anglesa)

Feu guarnir totes les cases.
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
Alegreu-vos que són Festes!
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
estreneu vestits i armilles
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
i canteu una nadala.
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

Cagarà el tió a trenc d´alba
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
mentre sona la gutarra
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
Vine amb mi i no mengis massa,
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
celebrem la gran diada
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

Català

Fum fum fum

A vint-i-cinc de desembre,
fum, fum, fum.
Ha nascut un minyonet
ros i blanquet, ros i blanquet;
Fill de la Verge Maria,
n'és nat en una establia.
Fum, fum, fum.

Aquí dalt de la muntanya
si n'hi ha dos pastorets
abrigadets, abrigadets;
amb la pell i la samarra,
mengen ous i botifarra.

Qui dirà més gran mentida?
ja respon el majoral
amb gran cabal, amb gran cabal;
jo faré deu mil camades
amb un salt totes plegades.

Català

La canço del pobre

Al matí jo em llevo i me’n vaig a la font,
em rento la cara i a fora la son;
el ric no pot fer perquè no es llevat.
Jo canto i m’alegro quan Jesús es nat.

Jo tinc una jupa
tota de vellut,
no es llarga ni curta,
hi cavo tot just;
ai, pobre de mi,
se m’ha esparracat!

Jo canto i m’alegro quan Jesús es nat.

El ric surt de casa
ben elegant,

Català

amb sabata baixa
i el coll ben planxat;
de coll com aquell
no n’heu vist mai cap.

Jo canto i m’alegro quan Jesús es nat.

Capons i gallines
es mengen els rics;
I molts estan magres,
puix no els fa profit:
més profit fa al pobre
un crostó de pa.

Jo canto i m’alegro quan Jesús es nat.

La Marimorena

ande, ande, ande que es la nochebuena.
En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.

Ande, ande, ande, la marimorena
ande, ande, ande que es la nochebuena.
Los pastores que supieron que el Niño quería fiesta,
hubo pastor que rompió tres pares de castañuelas.

Ande, ande, ande, la marimorena
ande, ande, ande que es la nochebuena

Castellà

La Pastora Caterina

La pastora Caterina
per present li va donar
tres taronges de la Xina
i el pessebre va enramar.

Ara pastors, anem junts
cap el Portal, que n'és nat
un infant com una estrella,
que a mi ja em té el cor robat.
Antón tiro-liro-liro;
Antón tiro-liro-là.
Jesús al pessebre
anem-lo a adorar.

Oh bon pastors, jo diria
que en el Portal de Betlem,
prop de Jesús i Maria
sembla que al cel ja siguem.

Amb Sant Josep va Maria,
ella cavalca el burret
i entre moixaines abriga
el seu Jesús que té fred.

Català

La rondalla dels pastors

En una pobra establia
entre palles ah nascut
Jesús el fill de Maria
al messies ha vingut
una colla de pastors
pels camins amunt se´n van
van cantant amb tot el cor
caminant muntanya enllà

Català
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Cantem a Maria
cançons caralanes
i amb molta alegria
cantem-li sardanes
i al ben Jesuset
fem-li un petomet
Ben abrigadet, ben abrigadet
ben abrigadet perque ni tingui fred

Anem tots cap a adorar
l´infantó dins el portal
és Jesus que ha nascut ja
en el dia de Nadal
per la Verge santa mare
portem-li un cistell de flors
per sant Josep una bara
l´hem triat de les millors

Cantem a Maria
cançons caralanes
i amb molta alegria
cantem-li sardanes
i al ben Jesuset
fem-li un petomet
Ben abrigadet, ben abrigadet
ben abrigadet perque ni tingui fred

Les dotze van tocant

Les dotze van tocant
ja és nat el Déu Infant
fill de Maria.

El cel és estrellat
el món és tot glaçat
neva i venteja.

La Mare i el Fillet
estan mig morts de fred
i el Vell tremola.

Josep a poc a poc
encén allà un gran foc
i els àngels canten.

En mig de fred i neu,
el foc d'amor d'un Déu
el cors desglaça.

Per això tot van cantant:
ja és nat el Déu Infant
fill de Maria.

Català

Los peces en el rio

Los peces en el río

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero,
los pajarillos cantando,
y el romero floreciendo.

Pero mira como beben
los peces en el río,
pero mira como beben
por ver al Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río
por ver a Dios nacer.

Castellà

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
sus cabellos son de oro,
el peine de plata fina.

Pero mira como beben
los peces en el río,
pero mira como beben
por ver al Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río
por ver a Dios nacer.

La Virgen va caminando
por entre aquellas palmeras,
el Niño mira en sus ojos,
el color de la vereda.

Pero mira como beben
los peces en el río,
pero mira como beben
por ver al Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río
por ver a Dios nacer.

Marxa dels reis de l'orient

Pel camí joiós del sol ixent
venen tres reis aconpanyats de parges
pel camí joiós del sol ixent
van arribant els reis de l´orient

Carregats d´or van els seus camells
les brides son de bellut seient de seda
Carregats d´or van els seus camells
amb guarniments brodats i cascavells

Pel camí joiós del sol ixent
venen tres reis aconpanyats de parges
pel camí joiós del sol ixent
van arribant els reis de l´orient

Porten la mirra l´or i l´encens
per l´infantó que ha nascut a l´establia
Porten la mirra l´or i l´encens
i bells joguets pels infants innocents

Pel camí joiós del sol ixent
venen tres reis aconpanyats de parges
pel camí joiós del sol ixent
van arribant els reis de l´orient

Català

Más allá

MÉS ENLLÀ…
Gloria Estefan

Quan dones sense esperar
quan estimes de veritat
quan ofereixes perdó
enlloc de rancor
hi ha pau en el teu cor

Quan sents compassió
dels amics i el seu dolor
quan mires l’estrella
que amaga la boira
hi ha pau en el teu cor

Català
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Més enllà del rancor
de les llàgrimes i el dolor
brilla la llum de l’amor
que neix en cada un dels cors

Il•lusió,  ja és Nadal
posa els teus somnis a volar
sembra pau
dóna amor
que el món sencer en demana més

Quan brota una oració
quan acceptes els errors
quan trobes aquell lloc
per la llibertat hi ha un somriure més

Quan arriba la raó
i se’n va la incomprensió
quan vols lluitar
per un ideal
hi ha un somriure més

hi ha un raig de sol
a través dels cristalls
hi ha un món que és millor
quan aprens a estimar

Més enllà del rancor
de les llàgrimes i el dolor
brilla la llum de l’amor
que neix dins cada un dels cors

Il•lusió,  ja és Nadal
posa els teus somnis a volar
sembra pau
dóna amor
que el món sencer en demana més

Quan allunyes el temor
i prodigues l’amistat
quan a un sol cantar
has unit la veu
hi ha pau en el teu cor.

Quan busques amb ardor
quina és la teva veritat
quan vols forjar
un demà millor
hi ha pau en el teu cor.

Més enllà del rancor
de les llàgrimes i el dolor
brilla la llum de l’amor
que neix dins cada un dels cors

Il•lusió,  ja és Nadal
posa els teus somnis a volar
sembra pau
dóna amor
que el món sencer en demana més

NIT DE NADAL

Nit de Nadal
símbol de l´amor
Nit de Nadal
sínbol de la pau
demanem tots junts
amb els nostres cants
Fora la guerra
tots volem la pau

Perquè la mort
la mort de tants innocents?
Cridem ben fort
prou de softiments!
Per tots dignitat
Per tots dignitat
volem lluitar
pels nostres germans

Mmmmmm...
Pels nostres germans

Català

NIT DE NADAL

Nit de Nadal és nit gebrada
camps i sembrats son plens de neu
en un portal n´ha pres estada
el fill més gran el fill de Déu

Nois i pastors fent larga via
per veure el nin venen contens
brillant ses cors dolça alegria
en fer humils oferiments
brillant ses cors dolça alegria
en fer humils oferiments

Els jovencells tots hi encanten
admira els vells sa formsor
a dalt del cel àngels hi canten
himnes sagrats cançons d´amor

Lo que el ramat de millor dona
posen els peus del ros infant
i fem plegats una rodana
nois i pastors vant-lo adorant
i fem plegats una rodana
nois i pastors vant-lo adorant

Català

NiT De NaDaL

Nit de nadal,
nit santa gloriosa
anem pastors, pel camí de betlhem
cantem plegats , cançons i danses
que el nen Jesús
aquesta nit és nat.
(repetim)

Català

PARE NOËL

Ja som al Desembre dia vint-i-quatre
dotze de la nit arriba el pare noël
un vestit vermell i una barba blanca
un cinturó negre i botes de pell

Per les muntanyes entre mig dels avets
amb un trineu fent sonar els cascavells
en un vaixell tal vagada en un avió

Català
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arriba el pare noël cantant una cançó
lo lo lo...

Per la xemeneia o per la finestra
entra de puntetes quan la gent ja dorm
pot estar nevant o fent una tempesta
però ell sempre porta regals per tothom

Per les muntanyes entre mig dels avets
amb un trineu fent sonar els cascavells
en un vaixell tal vagada en un avió
arriba el pare noël cantant una cançó
lo lo lo...

Estimat pare noël vull demanar-te
per els nens que avui no tenen res per menjar
sé que tu ets molt bo i no pots oblidar-te´n
i que això algun dia es podrà arreglar...

Pastorets de la muntanya

Pastorets de la muntanya
que viviu amb gran recel,
amb gran recel;
desperteu, veniu de pressa,
que ja és nat el Rei del cel.

Cap el migdia,
canta i refila
toca Pasqual,
repica el timbal:
ram pataplam,
ram pataplam;
que són festes d'alegria
Pasqües santes de Nadal.

- Què és aquest soroll que sento
a aquesta hora en el corral?
espereu, que si jo baixo
sabreu qui és en Pasqual!

- Ai, Pasqual, no t'enfadis,
que sóc un àngel del cel,
que aquí vinc per anunciar-vos
que ja és nat el Rei del cel.
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Pastorets de la muntanya

Pastorets de la muntanya
que viviu amb gran recel,
amb gran recel;
desperteu, veniu de pressa,
que ja és nat el Rei del cel.

Cap el migdia,
canta i refila
toca Pasqual,
repica el timbal:
ram pataplam,
ram pataplam;
que són festes d'alegria
Pasqües santes de Nadal.

- Què és aquest soroll que sento
a aquesta hora en el corral?
espereu, que si jo baixo
sabreu qui és en Pasqual!

- Ai, Pasqual, no t'enfadis,
que sóc un àngel del cel,
que aquí vinc per anunciar-vos
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que ja és nat el Rei del cel.

Sant Josep i la Mare de Déu

Sant Josep i la Mare de Déu
feren companyia bona;
partiren de Natzaret
matinet a la bon hora.

Dom, doromdom,
la Mare canta i el Fillet dorm.

Fan a peu tot el camí,
reposant-hi alguna estona;
quan arriben a Betlem
ja tothom tanca la porta.

No han trobat posada enlloc
perquè els veien massa pobres;
se'n van a un barraconet
fet de jonc i fet de boga.

Sant Josep va a cercar foc
pels voltants d'allà i no en troba;
mentre ell és a cerca foc,
Jesús neix dintre la cova.

En tornar de cerca foc
Sant Josep l'Infant adora
i ell que sí, es posa a cantar
amb la veu molt tremolosa.

La Mare de Déu li diu:
- Vós, Josep, heu tornat jove!
- Ai, Maria, m'ho fa fer
vostre fill que m'enamora.

Resplendent és com un sol
i brillant com una aurora;
és petit i és eixerit
i flairós com una rosa.

Català

Santa nit

Santa nit!,
plàcida nit!,
els pastors han sentit
l'alleluia que els àngels cantant
en el món han estat escampant:
El Messies és nat!
El Messies és nat!

Santa nit!,
plàcida nit!,
Ja està tot adormit;
vetlla sols en la cambra bressant
dolça Mare que al Nin va cantant;
dorm en pau i repòs,
dorm en pau i repòs.

Santa nit!,
plàcida nit!,
El Jesús, tan petit,
és el Déu, Ser Suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimit;
per l'home redimit.

Català
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tronc de nadal

Fum fum fum
xumenera amunt
que vindtra un capellà
mos darà peixet i pà
i una carbasseta de vi per fer un bon camí

ja venen bous i vaques
i pollastres amb satates
capons en sabatons cantem cantem minyons
que la ti fa torrons

Tronc de nadal
caga torrons
i pixa vi blanc

Tronc de nadal...
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VENIU TOTS ELS HOMES

Veniu tots els homes
que sentiu la joia
de viure el gran dia
de pau en els cors
el rei dels àngels
a Betlem davalla
Veniu i humils prostrm-nos
davant el Déu fet home
Veniu i humils prostrm-nos
als peus del senyor

Deixant al ramada
heus ací que acuden
pastors al pessebre
cridaven l´amor
també nosaltres
adrecem-hi el passos
Veniu i humils prostrm-nos
davant el Déu fet home
Veniu i humils prostrm-nos
als peus del senyor
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Narcís Perich

A l´horitzó

A L’HORITZÓ

Bm             E         Bm            E
     Guerra sense,       guerra sense
C#m             D                           E
     No hi ha foc que cremi per tots

     Vull ser lliure, vull somriure     (Bm    E      Bm     E)
     Vull conviure amb tu amor       (C#m   D      E      E7)

     A           Em          D               A
     A l’horitzó no hi plou, no hi plou
                                          Em     D      A
     Hi roden astres sense por, a l’horitzó

     No t’agrada, sé que no t’agrada      (Bm    E      Bm     E)
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     I et preguntes què està passant     (C#m   D      E      E7)

     Jo no vull escriure’t, no vull escriure’t      (Bm    E      Bm     E)
C#m          D                  C#m            D                      E           E7
     No vull dir-te, amor,         que la vida l’estan matant

     A           Em          D               A
     A l’horitzó no hi plou, no hi plou
                                          Em       D       C#7
     Hi roden astres sense por, a l’horitzó...

     (coda)     A       Em       D        A          (repetir fins al final)

El riff de guitarra inicial, entre els acords de Bm i E, conté una melodia
amb les notes re, do#, si, la i sol# (aquesta última ja dins l’acord de E)
que s’executa amb les cordes segona i tercera. Per posicions d’acords
podríem dir que dins el Bm hi ha els acords  Bm,  Bsus2, Bm i A.
Sempre que en aquest tema ens apareix l’acord de Bm, el fem passar
per totes aquestes posicions.

Cançó per la pau

CANÇÓ PER LA PAU

(intro)  A        Asus4       A       E7

                 A                    D
     El bon temps ha arribat
Bm      E            A                      D
     I recordo lo molt que ha nevat,
Bm              E             A           D                   E
     El blanc verge ha fet renovar aquests camps

               A              D
     Trobarem la ciutat
Bm         E                  A                   D
     on la pau besi els teus ulls cansats
Bm      E           A                 D              E       E7
     I la vida et doni el teu somni daurat,
                       A            D             E         E7
     Com quan seies al sol per jugar

A                    D
     Mai no és tard
Bm           E          A                     D
     per alçar-se i fer un primer pas
Bm                 E                      A              D                E       E7
     Hi ha una llum que ens gronxa, i no ens deixarà
                  A                 D           E          E7
     I un infant que demà naixerà

(solo):   D     E     C#m     D      Bm       E        E7

     Ve i se’n va, el cavall que coneix la llibertat         (A   D   Bm    E     A    D)
     Potser sap que els teus llavis li han dit la veritat (Bm   E   A    D     E   E7)
     Com quan regues l’amor que has sembrat            (A   D     E     E7)

     Vull besar la teva mà, oh...                        (A    D    Bm     E)
     Seiem al prat,                                             (A    D    Bm     E)
     quan ens dèiem: “sempre t’he estimat”    (A    D     E     E7)
                   D       E        A        Asus        A         Asus           A
     Fins demà
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La tonalitat de A major fa que la veu soni en una tessitura molt còmoda
i relaxada. Però en alguns concerts, per donar més potència a la veu,
potser em veureu tocar el tema en D major (D   G    Em    A) o
en C   (C    F    Dm    G).

El sol surt per tothom

EL SOL SURT PER TOTHOM

(celleta en el 4art. traste- si la cançó us queda massa aguda, la podeu
posar al 3er, al 2on, o al traste que sigui, però sempre tocarem
els següents acords*:)

                 G     Bm            Em    C                     D
Des del camí,         veu el riu jugant com un infant
                      G  Bm          Em      C                    D
Quan cau la nit,      veu la fi del dur treball al camp
                     G                         C
Seu i es desfà... oh! veu com es fa gran
                  G                      C
Sols els estels veuen l’home plorant
D             C                D               C                       G
Oh! Ella va marxar, oh! No vol recordar, però sap
             C                     D
Que el sol surt per tothom

Neix el matí, a la vall, que algú li està robant                 (G   Bm   Em   C   D)
No neixen fruits, a la vall, ha oblidat com era abans      (G   Bm   Em   C   D)
La seva vall, li ha donat vida i sang                                 (G           C)
L’estima tant, veu com l’estan matant                             (G           C)
Oh! Ja no pot lluitar, oh! Ja no pot somniar, però sent   (D    C    D    C   G)
Que el sol surt per tothom                                                (C           D)

(D7      G       C       D)

“Quan sigui gran, mare, jo vull veure tot el món”
“aviat seré al teu costat, i mai no he deixat la vall”
Crida el pagès: “Oh! sol no em deixis sol!”
Les seves mans no es poden bellugar
Oh! I quan ve la nit, cau el seu cos al riu, exhaust
El sol surt per tothom
El sol surt per tothom
El sol surt per tothom

*Tocant amb una celleta al 4art traste en realitat sonaran els acords de:

          B   D#m   G#m     E    F#     -      B   D#m   G#m     E    F#
          B      E        B        E        F#     E      F#    B       E       F#       F#7

Però també ho podem tocar sense celleta, en to de C Major (mig to més alt)
usant les posicions:

          C    Em     Am    F     G     -    C    Em     Am    F     G
          C     F       C       F      -       G     F      G      F       C       F      G      G7

De fet, en el disc, les guitarres acústiques estan tocades amb aquestes
posicions però amb cada una de les cordes de la guitarra abaixada mig to,
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de manera que la tonalitat resultant també sigui B major.

Els vells somnis

ELS VELLS SOMNIS

  A            Em                 A             Em
Oh, com canvien els colors quan plou!
A            Em             A          Em
Com es venen emocions de show!

          Fm6*  G9                    C    C7
      I l’home busca el seu racó
        Fm6   G9                       C    E7
      Ara ja sols dorm en cartró

Oh, que poc que dura allò que és bo!
Qui recorda el gust del primer glop?

      Ballava el waltz en un bordell
      Cremava els dies de paper

Oh, com corre el temps si tot surt bé!
Qui pot tenir l’as per sempre més?

      I ara el temps se li ha escapat
      S’adorm i sent algú cantar

Oh, que fals que és tot el què veiem!
L’as autèntic sempre el tenen ells

      I l’home plora, no té res...
      S’adorm i llença els somnis vells...

Acords de cada estrofa:

          A    Em    A     Em             A      Em       A        Em

          Fm    G     C     C7             Fm     G7       C         E7

* Els acords de la segona part Fm i G, poden ser tocats de diverses maneres:
tal qual, o bé afegint-hi les tensions que coneguem, com la 6a. o la 9a. en
el Fm o la 7a, la 9a o la 13a. en el G. També podem substituïr l’acord de Fm
per un Dm7 o un Dm7b5.
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He vist

HE VIST

     G
     He vist
C                      G
     néixer muntanyes
C                          G          C                /B   Am        D
     Creure en els arbres, quan el sol se’n va

     He dit tristes paraules                              (G      C       G       C)*
     Com les campanes anunciant la mort      (G      C      /B     Am      D)

         Am    /B   C                                      G       D
     O a,  no sóc jo qui ha de fer-ho pels dos
         Am           C                                     G
     O a, no sóc jo qui ha d’entendre l’amor
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(solo) G    C    G    C           G    C    /B    Am     D

         Am          C                                     G         D
     O a, no sóc jo qui ha de fer-ho pels dos
         Am          C                                      G
     O a, no sóc jo qui ha d’entendre l’amor

     He vist molt més del què he vist             (G      C      G         C)
     Coses que tu has vist donant-me la mà  (G      C      Am      D)

     Penso que deu ser molt bonic                 (G      C      G         C)
     Poder parlar-te de com hem canviat      (G      C      Am      D)

Acords coda:    C     G     Am     D        (repetint-se fins al final)

     Et vull tant...
     Tant i tant que no et sé estimar
     Et vull tant...

Aquesta cançó, podreu sentir que al disc sona mig to més baixa, en Fa#.
És senzillament perquè vaig decidir abaixar cada corda mig to, perquè la
veu sonés més relaxada (que, per cert, això va ser una mala passada
pels violinistes, que de tocar en G major amb un sostingut, van haver de
passar a tocar amb sis sostinguts).

* En els acords de C que apareixen al principi de cada estrofa, mirarem
de mantenir trepitjada la nota sol de la primera corda amb el quart dit.

Helga

HELGA

Sé lo lluny que estàs
No sé si em recordes

Mai no t’he oblidat
No puc demanar-te que em perdonis, oh...

I t’he estimat tant
Durant tots aquests anys sense gosar veure’t
Helga...

I res no em cou tant
No hi ha res que em faci tant de mal
I ho sento, Helga

En l’escalfor del ball, vaig perdre els papers
I el meu cor plora, plora...

Et vas portar tant bé,
com vaig poder deixar-te tota sola, Helga

No sé què més dir
Són sis anys, sis anys sense dir res, i ho sento, Helga

Oh! El temps no es pot parar
Mai no sabrem el què hagués passat, oh Helga, Helga!
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La vida

LA VIDA

Em              Em/D*                C        B
     Camino sobre els meus peus
Em                     Em/D      C      B
     Deixant marcada la neu

     Faig quatre passes, i torno a caure    (Em  Em/D     C       B)
     I sento el fred a la pell                        (Em  Em/D     C       B)

Am                 Am/G    D
     Com un camí sense fi,
Am                Am/G           D
     no penso deixar-ho així

         G          B7              Em       A7             C        D
     La vida em vull guanyar, no he abandonat
                 G        B7             Em      A7         C                     D          D
     Si em mires i no veus res, jo sé que creixo, sé que creixo

G                        D          C       D
     No sé què hi ha allà dalt
G                  D             C       D
     Ni si existeix el final
G                      D         C             B7
     Però agafo forces,    i busco portes
Em                Em/D        C         B
     No penso caure al forat

     Com si tingués a la mà, la clau del cofre amagat  (Am    Am/G     D
                                                                                       Am    Am/G     D)
     La vida em vull guanyar, no he abandonat     (G   B7   Em    A7    C     D)
     Si em mires i no veus res, jo sé que creixo, sé que creixo
                                                                               (G   B7   Em    A7    C     D)

     Com si tingués a la mà, la clau del cofre amagat
     La vida em vull guanyar, no he abandonat
     Si em mires i no veus res, jo sé que creixo, sé que creixo
     La vida...

*  Em/D  significa  acord de mi menor amb baix de re. Sempre que veiem
una nota després de una /  indica la nota que ha de sonar en el baix
(o la més greu de l’acord)
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Sense tu

SENSE TU

Hi ha una noia que camina de nit
Jo la miro i ella em mira a mi
La imagino així,
Com em mira i m’abraça al anar a dormir

Passa gent que no mira el cel perquè no s’hi veu res
La gent que mai no escolta el vent perquè el vent no diu res
Mentrestant, surt la lluna i vigila que ella estigui bé
Mentrestant, il·lumina i acaricia els seus cabells

Sento tant no poder-li dir que la trobo a faltar
Donar-li tot el què tinc per donar, estar al seu costat
I se’n va, i jo em quedo amb la mirada que m’ha regalat
Ja se’n va, i jo miro com s’allunya sense girar el cap

No puc estar sense tu, oh ja ho saps!
No puc volar sense tu, hi penso tant
Deixa que em quedi amb tu, no m’oblidis!
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Miro al cel però aquesta nit no hi ha res per mi
Mil cançons omplen el meu cor i no me’n sé sortir
Suaument, ella neda entre les ones que la cuiden bé
Suaument, jo m’apago en silenci, ja no la veuré

No puc estar sense tu, oh ja ho saps!
       volar sense tu, oh
vull viure amb tu!

Ja no sé viure així! T’enyoro!
Em moro per estar aquí, amb tu!

Vas de pal

VAS DEL PAL

D         A               Bm                          F#m
Vas del pal, de triomfar sense saber el què val
             G          D                       Em                                      A
Si a la tele ho fan, quatre pringats que van, com tu, de sobrats
           D             A                       Bm                                 F#m
No sé com t’ho fas, per tenir el morro de poder ser tan fals
                 G           D              Em                                  A         A7
Digue’m que ara vas de solidari i que t’has conscienciat

                 G                      A                      D               D7(9)
No és que pensi que val més llegir que (b)veure
                    G                      A                        D          D7(9)
No és que cregui que està bé a la meva manera
                      G                                 A
Però per parlar s’ha d’haver escoltat
               F#7                       Bm
I per dutxar-se un ha de suar
                  Em                          A
É s com saber quin gust té el terra

Vas del pal, de no donar fins que no hagis cobrat          ( D    A    Bm     F#m)
I em sembla bé, si per donar abans s’ha de ser donat     (G     D    Em      A)

Com pots acceptar tenir allò que tu no t’has guanyat     ( D    A    Bm     F#m)
Mira aquella gent, com et saluden com si fossis un rei     (G     D    Em      A)

(solo)    G     A     D     D7     G     A     D     D7      G     A     G     A     G     A     D    D7

Si no coneixes el dolor dels que han de perdre      (G     A      D     D7)
Si mai no has vist l’altre costat de la barrera         (G     A      D     D7)
La majoria et fa sentir fort                                      (G         A )
I el què es porta et creus que és lo bo                    (F#     Bm)
                        Em                           A                    D             D7
Jo et dic que n’hi ha uns pocs que pensen per tothom

Final:   G      D     Em    Bm      C      G       Am       D
            G      D     Em    Bm      C      G       Am       D     D       G
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Wrolo

WROLO

Les estrofes d’aquest tema ténen forma de blues de 10 compassos.
Respecte el blues de 12, l’únic que fem és ometre 2 compassos de
tònica (Am) al principi.
Compàs per compàs, queda així:  Am Am Dm Dm Am Am Em Dm Am Am.
No fa falta dir que qualsevol 7a. no hi farà cap mal.

Am                       Dm
Wrolo, jo sóc un wrolo
                 Am
Només un wrolo
                    Em                   Dm
Sempre em llevo sense saber-ho
                    Am
Però sóc un wrolo

Jo sóc un wrolo                (Am Am Dm Dm Am Am Em Dm Am Am)
Què és un wrolo?
Jo vull ser un wrolo
Com em vesteixo, sense saber-ho
Igual que un wrolo

Dm                       G                           C       C/B
     Baixo a veure    si el meu taronger
                     F
     Avui em fa un servei
          Bb                            G7
     Si hi ha sol sempre va bé

Jo sóc un wrolo              (Am Am Dm Dm Am Am Em Dm Am Am)
Dec ser un wrolo
I semblo un wrolo
Per què no dir-ho: No en tinc ni idea
De què és un wrolo

Ja no intentis que m’expliqui, no puc!   (Dm    G     C     C/B    F)
Déu meu, ja no puc
Què importo? Qui ets tu?                       (Bb     G7)

Baixo a veure si el meu taronger          (Dm    G     C     C/B    F)
Avui em fa un servei
Si hi ha sol sempre va bé                       (Bb     G7)

Jo sóc un wrolo... oh!
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Neil Young

Com un huracà (Like a hurricane)

Em va semblar veure´t en un confús bar abarrotat
ballant en la llum d´estrella a estrella
a través dels raigs de lluna jo sé mqui ets
una vagada vaig veure els teus ulls bruns.

Ets com un huracà
en el teu ull hi ha calma
i jo estic sent arrossegat
cap a un lloc segur on romangui el sentiment
vull estimar-te però estic sent arrossegat.

Només sóc un somiador, però tu ets uns somni
i podries haver sigut qualsevol per mi
abans del moment en que em tocares els llavis
aquella perfecta sensació de quan el temps només
                                         rellisca
entre nosaltres i el nostre nebulós viatge.
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Ets com un huracà
en el teu ull hi ha calma
i jo estic sent arrossegat
cap a un lloc segur on romangui el sentiment
vull estimar-te però estic sent arrossegat.

Cor daurat ( Heart of Gold)

Vull viure, vull donar
he sigut un miner cercant un cor daurat
Són aquestes expressions que mai deixo anar
les que em fan buscar un cor daurat
I m´estic fent vell.

He estat a Hollywood, he estat a Redwood
vaig creuar l´oceà buscat un cor daurat
he estat en la meva ment, és una línia tan fina
el que em fa buscar un cor daurat
i m´estic fent vell.

El que em fa cercar un cor daurat
Tu me´l fas buscar, i m´estic fent vell
El que em fa buscar un cor daurat
he sigut un miner  buscant un cor d´or.
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My My, Hey Hey (Caigut Del Cel)

My my, hey hey
El rock and roll és per sempre
És millor cremar-se que apagar-se
My my, hey hey

Caus del cel i desapareixes
Et donen això però pagues allò
I un cop te´n vas ja no pots tornar
Caus del cel i desapareixes

El rei ha mort però no se l´ha oblidat
Aquesta és la història d´un tal Johnny Rotten
És millor cremar-se que oxidar-se
El rei ha mort però no se l´ha oblidat

Hey hey, my my
El rock and roll mai morirà
A la pel·lícula hi ha més del que salta a la vista
Hey hey, my my
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Pólvora als dits

Mira, noia, s´acosta un vaixell blanc riu amunt
Amb un gran far vermell, una bandera i un home
...................................a la barana
Serà millor que truquis al John perquè no sembla
..................que vinguin a repartir el correu
I està a menys d´una milla
Espero que no tinguin intenció de quedar-se
Té nombres al costat, un canó
I està aixecant grans onades

El pare és mort, el meu germà és caçant a la
......................................muntanya
El gran John va borratxo des que el riu es va
........................... emportar l´Emmy Lou
Així que els que manen aquí m´havien deixat de
.......................................responsable
I acabava de fer els vint-i-dos
Estava preguntant-me què fer
I com més s´apropaven

Català

Més intensos eren aquests pensaments

El rifle del meu pare a la mà em tranquilitzà
M´havia dit: "Vermell significa córrer, fill
Els nombres no volen dir res"
Però quan el primer tret impactà en el moll el
.................................vaig veure venir
Vaig aixecar el rifle a l´altura de l´ull
Sense pensar-m´ho dos cops
Llavors hi vaig veure negre i el meu rostre
...................................esquitxà el cel

Protegeix-me de la pólvora i del dit
Cobreix-me amb el pensament que em cféu apretar
.........................................el gallet
Pensa en mi com algú que mai t´imaginares
Que desapareixeria tan jove
Amb tantes coses per fer
Dóna records al meu amor
Sé que la trobaré a faltar

Nek

Amor inmenso

Amor inmenso,
tu la dueña de todos mis besos
cuando tú te vas soy un desierto
yo que me burlaba del amor y ya me ves. (x2)
Y ya me ves...

La vida es amanacer
y despertar donde tu estés,
quedate aquí y abrazame,
lo que me pidas yo te lo daré.

En tu cuerpo se cumplen todos mis sueños
si estoy vivo es por ti...

Amor inmenso,
tu la dueña de todos mis besos
cuando tu te vas soy un desierto
yo que me burlaba del amor y ya me ves.
Amor inmenso,
yo no se contar cuanto te quiero,
si te veo lejana siento miedo,
es porque comprendo que sin ti no se vivir.

La vida es tenerte a ti,
ver que tus ojos tienen ganas de mi,
tu corazón es mi país
si me faltaras no sabría vivir.

Y no hay dudas, mi amor ya no tiene cura
nada tengo si tu no estas...

Amor inmenso,
tu la dueña de todos mis besos
cuando tu te vas soy un desierto
yo que me burlaba del amor y ya me ves.
Amor inmenso,
yo no se contar cuanto te quiero,
si te veo lejana siento miedo,
es porque comprendo que sin ti no se vivir.

Desde que llegaste ya no hay nadie mas
porque te quiero tener una i otra vez..otra vez..
Me acelera el ritmo de tus caderas,
y por eso te seguire..

Castellà
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Amor inmenso,
tu la dueña de todos mis besos
cuando tu te vas soy un desierto
yo que me burlaba del amor y ya me ves.
Amor inmenso,
yo no se contar cuanto te quiero,
si te veo lejana siento miedo,
es porque comprendo que sin ti no se vivir.
No se vivir...

Llegas tú

Nek - Llegas tu

Re Do
1) He intentado no quererte
Re Do
Con el freno a esta pasión
Re Do Sol
no me pidas una tregua, por favor.

1) He intentado no buscarte
pero sé que sabes bien,
que adivino tu silueta donde estés.

Do Sol
2) Piensa en mi cuando estés sola,
Re Do Sol
recuerda bien todas las noches que te amé
Re Do
Tan solo mis besos calmat tu sed, oohh

Sol Re
3) Llegas tú, sueño imposible tú,
Do Sol Re
Hoy seré dueño de tu piel, pero tus besos mienten
Do Sol Re Do Sol
Quién robó tu amor?, Dímelo.

1) He encontrado entre mi ropa
el vestido que yo ayer
xon mis desdos tan despacio, te  quité.

2) Soñaré tu piel desnuda,
te soñaré tan infinita como Dios,
cuando tus besos sólo eran míos, yeeh

3) Llegas tú, sueño imposible tú...
Llegas tú, sueño imposible tú, lógico,
sé que allí estaré,
Si te amo quiás pierda, si no te amo,
sé que no ganaré.

Re Do
1) Y me dices que quisieras
Re Do
Encontrar tu lbertad,
 Sol Re
Se te olvida que en mis brazos, volarás, yeeh

3) Llegas tu, sueño imposible tú...
Llegas tu, sueño imposible tu, mírame,
Siempre esperaré,
no es demasiado tarde, si quieres búscame.

Castellà

para ti seria

Yo no te pido nada
con tu saludo indiferente, me basta
tu ya no me haces daño,
Tus cosas no me duelen,
no vales mas que aquella luna oscura
recuerda que, decias que...

Para ti sería, tu latido intenso y grande
quedate otro dia
no sigamos tan distantes
entre cada espera entre tu y yo
yo no confundi jamas,
otros brazos nuevos con los tuyos.

Bromeas y te ries
te sientas y me excluyes
siento encima sonrisas quu conozco
sonrisas que acarician
cuando eramos tierra y estrellas,
ahora, si quieres tu, me quieres tu...

Para ti sería, tu latido intenso y grande
quedate otro dia
no sigamos tan distantes
entre cada espera entre tu y yo
yo no confundi jamas...
Tus pensamientos rozandome
voy a tu encuentro es lo mas importante...

Para ti sería, tu latido intenso y grande
quedate otro dia
ya no estamos tan distantes
que lo que hubo entre nosotros dos
no lo confundi jamas

Tus pensamientos rozandome
hasta el pasado se rinde al presente...

Castellà

nena daconte

En qué estrella estará

He creado un ángel verde y gris,
que se pasea de noche,
no lo puedo ver.
Está donde la luz que dicen que hay,
donde terminan los sueños de la realidad,
donde se escapan los niños si no quieres más; donde se ahogan los gritos de mi mitad.

He creado un ángel verde y gris,
a veces le hablo bajito,
por si está.
Le busco por la calle al caminar.

A veces le echo de menos si tú no estás,
a veces tengo que hacer de tripas corazón,
a veces tengo que huir,
porque no puedo más.

En qué estrella estará,
para cuidar de él.Me pasaré la vida sin dormir.
En qué estrella estará mi dulce corazón,
por qué me roba la vida,
la razón.
Dime quién vendrá a ocupar su lugar,

Castellà
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por qué mis sueños se rompen de golpe.

Donde terminan los sueños de la realidad,
donde se ahogan los gritos de mi mitad.

En qué estrella estará,
en qué estrella estará...
En qué estrella estará,
para cuidar de él.
Me pasaré la vida sin dormir.
En qué estrella estará mi dulce corazón,
por qué me roba la vida,
la razón.
Dime quién vendrá a ocupar su lugar,
por qué mis sueños se rompen de golpe.

En qué estrella estará,
para cuidar de él.
Me pasaré la vida sin dormir.
En qué estrella estará mi dulce corazón,
por qué me roba la vida
y la razón.
Dime quién vendrá a ocupar su lugar,
por qué mis sueños se rompen de golpe.

Quiero irme con él

Idiota

ya esta ahi la luna que perra la vida y esta soledad no quisiera perderme otro tren y saber
lo que es malgastarte.
podría coger cualquier autobus con tal de un beso mas pero tengo pesado el hogar y ya
no puedo hacerlo igual
puede  que mañana  me quiera ir y puede tambien que mañana sea la vida y que mañana
no exista mañana
no soy una niña no soy ese duende no soy luchadora no soy tu camino no soy buen
amante ni soy buena esposa no soy  una flor ni un trozo de pan solo soy esa cara de
idiota , idiota , idiota por tener que recordar la ultima vez que te pedi tu amor idiota por
colgar tus besos con un marco rojo por si ya no vulevo a verlos mas idiota por perderme
por si acaso te marchabas ya y tirar tu confianza desde mi cama hasta esa ventana no
ves que facil ha sido para mi perderlo todo en un momento por mi miedo a perder por mi
miedo a perder por mi miedo a no controlar tu vuelo.
no soy una niña no soy ese duende no soy luchadora no soy tu camino no soy buen
amante ni soy buena esposa no soy una flor ni un trozo de pan solo soy esa cara de idiota
, idiota ,esa cara de idiota no ves que facil ha sido para mi perderlo todo en un momento.

Castellà

Marta

Marta viste ojos verdes, y un sol marcado en la cabeza con su descapotado blanco
recorre la ciudad.
crecen flores por donde ella pisa es la reina del local, le gustaba volar, le gustaba jugar,
desconectarse de ti, hace tiempo que voló sin despedirse de mi.
pero marta ya no dice nada, porque no hay nada más que pueda decir se llevó mis
pinturas de colores me dejó plantada en este mundo raro (x2)
Marta por Madrid un duende con mirada triste un espejo para la soledad que siempre va
detrás de ella nunca cumplirá los 50 y no quieres descubrir que de todas formas le
costaba seguir.
le gustaba volar, le gustaba jugar
pero Marta ya no dice nada porque no hay nada más que pueda decir se llevó mis
pinturas de colores me dejó plantada en este mundo raro (x2)

Castellà

No sé como decirte

No sé cómo decirte
que he perdido los zapatos otra vez.
Que he roto la copa
de tus sueños bonitos conmigo.
Que se acaba el tiempo.
Que ya se ha gastado mi amor para ti.
Y cómo añorarte
si he buscado tu olor en mi ropa
y no te encontré.

Que ya se acaba la vida como la conté.
Que he derrumbado de un golpe los sueños de ayer.

No sé cómo decirte
que el mar no está triste para los dos.
No sé cómo decirte
que el sol ha salido en mi vida otra vez.
Y no sé cómo decirte
que por más que busco no te he vuelto a ver.
No sé cómo decirte.

Ya casi me olvido
de llenar mi cabeza con cosas de ayer,
regar mis recuerdos
con las flores que sin avisar cortaste para mí.

Que te busqué hasta en el ruido de mi soledad.
Que te mentí con mis besos de papel.
Y no lo sé...

No sé cómo decirte
que el mar no está triste para los dos.
No sé cómo decirte
que el sol ha salido en mi vida otra vez.
Y no sé cómo decirte
que por más que busco no te he vuelto a ver.
No sé cómo decirte.

Castellà

Si supieras

Voy a destrozar
tu recuerdo en pedacitos de papel.
Y luego voy a soplar sobre ellos
para que se confundan con el cielo.
Tengo que dejar de hacer estupideces
cuando salgo a pasear.
Y tengo que llevar paraguas cuando llueve
y no saltar en cada charco,
cuando llueve
y no saltar en cada charco,
como cuando estabas tú.

Si supieras
cuánto tiempo gasto al día para no pensar en ti.
Si supieras
cuánto daño me hace tu sonrisa en mi cabeza.

Y ahora que sé
que no intereso a tus caricias,
cómo pude demostrarle a tu ironía
que mi vida sin tus huesos era infierno.
Y yo aún estoy
colgada de aquel día que miraste atrás
y luego tú, sin un quiebro en tu
voz,
me dijiste adiós.

Y todavía gasto tiempo tratando de inventar
una manera de quitarle el polvo a la oscuridad

Si supieras

Castellà
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cuánto tiempo gasto al día para no pensar en ti.
Si supieras
cuánto daño me hace tu sonrisa en mi cabeza.

Nikol Kollars

Bizarre Love Triangle

Every time I think of you
I get a shot right through into a bolt of blue
It’s no problem of mine but it’s a problem I find
Living a life that I can’t leave behind
There’s no sense in telling me
The wisdom of a fool won’t set you free
But that’s the way that it goes
And it’s what nobody knows
And every day my confusion grows
Every time I see you falling
I get down on my knees and pray
I’m waiting for that final moment
You’ll say the words that I can’t say

I feel fine and I feel good
I feel like I never should
Whenever I get this way, I just don’t know what to say
Why can’t we be ourselves like we were yesterday
I’m not sure what this could mean
I don’t think you’re what you seem
I do admit to myself
That if I hurt someone else
Then we’d never see just what we’re meant to be
Every time I see you falling
I get down on my knees and pray
I’m waiting for that final moment
You’ll say the words that I can’t say

Anglès

Bizarre Love Triangle (Adaptació)

Every time I think of you
I get a shot right through into a bolt of blue
It’s no problem of mine but it’s a problem I find
Living a life that I can’t leave behind
There’s no sense in telling me
The wisdom of a fool won’t set you free
But that’s the way that it goes
And it’s what nobody knows
And every day my confusion grows
Every time I see you falling
I get down on my knees and pray
I’m waiting for that final moment
You’ll say the words that I can’t say

I feel fine and I feel good
I feel like I never should
Whenever I get this way, I just don’t know what to say
Why can’t we be ourselves like we were yesterday
I’m not sure what this could mean
I don’t think you’re what you seem
I do admit to myself
That if I hurt someone else
Then we’d never see just what we’re meant to be
Every time I see you falling
I get down on my knees and pray
I’m waiting for that final moment
You’ll say the words that I can’t say

Anglès

Nilsson, Harry

Everybody's Talkin'

Everybody's Talkin'
Harry Nilsson

Everybody's talking at me
I don't hear a word they're saying
Only the echoes of my mind

People stopping staring
I can't see their faces
Only the shadows of their eyes

I'm going where the sun keeps shining
Thru' the pouring rain
Going where the weather suits my clothes
Backing off of the North East wind
Sailing on summer breeze
And skipping over the ocean like a stone

Anglès

I Guess the Lord Must be in New York City

Banda sonora de "tienes un email"
cantada per Sidnead O'Connor

I say goodbye to all my sorrows
And by tomorrow I'll be on my way
I guess the Lord must be in New York City

I'm so tired of getting nowhere
Seeing my prayers going unanswered
I guess the Lord must be in New York City

Well here I am, Lord
Knocking on your back door
Ain't it wonderful to be
Where I've always wanted to be
For the first time I'll be free in New York City

I say goodbye to all my sorrows
And by tomorrow I'll be on my way
I guess the Lord must in New York City

I'm so tired of getting nowhere
Seeing my prayers going unanswered
I guess the Lord must be in New York City

Well here I am, Lord
Knocking on your back door
Ain't it wonderful to be
Where I've always wanted to be
For the first time I'll be free in New York City

Anglès

Nina
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NUNCA DEJES DE SOÑAR

RE                  LA             Sim    SOL
Ojos que me dicen tengo miedo,
RE                 LA              Sim    Mim
Manos que se unen en un juego,
SOL               LA
Junto a ti caminare,
   Sim               Fa#m
Por eso estoy aquí,
SOL                 LA                      Sim
Si necesitas a alguien que te empuje,
                MI
Piensa en mi.
RE                  LA           Sim   SOL
Mis palabras quedan en el aire,
RE                  LA           Sim  Mim
Aire que respiras al cantarme.
SOL               LA             Sim                      Fa#m
Tantas horas junto a ti, me han hecho comprender,
SOL                LA               Sim                 LA
Que nos queda tanto a ti y a mi por aprender.
ESTRIBILLO
RE		SOL
Cuando pienso en ti,
	   LA - Sim          Fa#m
me busco en tus canciones otra vez,
SOL		LA
larga es la aventura que vendrá,
Mim	        DO              LA
coge aire, acaba de empezar.
RE            SOL        LA - Sim        FA#
Déjate llevar, de ti depende donde llegarás,
SOL            LA          SOL- LA- RE
Salta al vacío nunca dejes de soñar.
RE          LA        Sim    SOL
Tantas ilusiones y esperanzas,
RE          LA        Sim     Mim
Es tu sueño y por fin le alcanzas,
SOL          LA           Sim         Fa#m
No te olvidaras de mi, el tiempo pasará,
SOL          LA           Sim         LA
Yo tendré tu voz en mi al verte sonreir.
ESTRIBILLO.
RE               SOL
Cuando pienso en ti,
             LA-Sim           Fa#m
Me busco en tus canciones otra vez,
SOL               LA
Larga es la aventura que vendrá,
Mim         DO            LA
Coge aire, acaba de empezar.
RE        SOL          LA - Sim          FA#
Déjate llevar, de ti depende dónde llegarás,
SOL         LA        SOL              LA             FA# Sim SOL LA FA# Sim
Salta al vacio nunca dejes de soñar(x3), no dejes de soñar...
(sube un tono)
ESTRIBILLO
MI               LA
Cuando pienso en ti,
            SI - Do#m          SOL#m
Me busco en tus canciones otra vez,
LA            SI
Larga es la aventura que vendrá,
Fa#m         RE           SI
Coge aire, acaba de empezar.
MI          LA           SI - Do#m        SOL#
Déjate llevar, de ti depende dónde llegarás
LA         SI          LA                   SI SOL# Do#m LA SI SOL# Do#m
Salta al vacio nunca dejes de soñar(n veces)...
              LA   SI SOL# Do#m LA SI MI
No dejes de soñar.

Castellà

Quan somiïs fes-ho en mi

Quan somiïs fes-ho en mi

La nit brillant m’envolta
una aura sembla dir-me t’estimo
boscos i ocells m’ajuden a dir
quan somiïs fes-ho en mi

Et dic adéu i em beses
estreny-me fort que jo no vull perdre’t
me’n vaig el meu cor només sap dir
quan somiïs fes-ho en mi

Un crit lluita per escapar-se
mentre et tinc amb mi
Però em cal començar a oblidar-te
ara mateix... sí..

La nit brillant m’envolta
una aura sembla dir-me t’estimo
boscos i ocells m’ajuden a dir
quan somiïs fes-ho en mi

Els somnis no m’enganyen
els somnis són com fum quan despertes
però tot i així no siguis mesquí
quan somiïs fes-ho en mi

Un crit lluita per escapar-se
mentre et tinc amb mi
Però em cal començar a oblidar-te
ara mateix... sí..

Català

Tot queda enrera

(New kid in town - Eagles)

Des de dalt del tren obres la finestra
Mires el poble sembla encara més petit
És massa aviat,  a casa tots dormen
I quan es llevin tu ja no seràs allí

Tot queda enrera
vas a la ciutat
El que et lligava
T’ho has tret del davant

Allà et quedaran els amics de sempre
Rera les persianes els cors amagats
Els carrers estrets, el bar i l’església
i el racó on tant el vas estimar

tot queda enrera,
vas a la ciutat
tot el que volies
ho tens al davant

estàs tremolant potser t’equivoques
però ho vols intentar i t’ha arribat l’hora
plores, saps que estàs sola

El tren ha parat tanques la finestra
a la mà l’adreça que algú et va donar
tot és ple de gent, no pots amb la bossa
però somrius perquè saps amb certesa que mai tornaràs

Tot queda enrera
vas a la ciutat
el cor et batega, (tan fort)
perquè ara ja saps que mai tornaràs
ara ets a la ciutat

Català
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i saps que mai més tornaràs

uuu ....
camines contenta entre el fum...

ara  ets a la ciutat
camines contenta entre el fum...

ara  ets a la ciutat
camines contenta entre el fum...

entre el fum..

-----------------------------------------------------------

[Re]

Des de dalt del [Re9]tren obres la fi[mim]nes[La]tra[mim][La][Sol]
Mires el [La7]poble sembla encara [Re]més petit
És massa aviat, a [Re9]casa tots [mim]dor[La]men[mim][La][Sol]
I quan es [la7]llevin tu ja no se[Re]ràs allí

[Solb][Solb7][Sim]

Tot queda en[Mi]rera [Sim]
vas a la ciu[Mi]tat [Sim]
El que et lli[Mi]gava [mim]
T’ho has tret del da[La]vant

[...]

ho tens al davant

[Re][La]
[Sol][La][Re]

[Re4][Re][Re9][Re][La]

estàs tremo[La9]lant potser t’equi[Re]voques [Re4][Re][Re9][Re] [La]
però ho vols inten[La9]tar i t’ha arribat l’[Sim]hora
[Mi]plores, [mim]saps que estàs [La]so[La9]la

[...]

[Sim]

Tot queda en[Mi]rera[Sim]
vas a la ciu[Mi]tat[Sim]
el cor et ba[Mi]tega, (tan fort)[mim]
perquè ara ja [La]saps que mai torna[Re]rà...[La]a[La9]aa...[Sol]aaas [La]
ara ets a la ciu[Re]taaa...[La]aa[La9]a...[Sol]aaat[La]
i saps que mai més torna[Re]rà...[La]a[La9]aa...[Sol]aaas [solm]

[Re]uuu ....
[Re9]camines contenta entre el [Sim]fum...

ara ets [Re]a la ciutat
[Re9]camines contenta entre el [Sim]fum...

..

entre el [Re]fum..

Nina Simone

730 días

No hay rincón en esta casa
que no te haga regresar.
Cada grano de memoria,
y la casa es un arenal.

Fuí a tus playas por el día
y allí me quedé dos años.
Fuí lamiendo tus heridas,
fuiste dándome un remanso.

A la sombra de tu luna
se acunó mi corazón,
se borraron mis arrugas,
mi casa se iluminó.

Germinaron mis canciónes
de las que yo merecía,
se paró el reloj de arena,
730 días.

Castellà

Ain´t got no, I got life

I ain´t got no home, ain´t got no shoes
Ain´t got no money, ain´t got no class
Ain´t got no skirts, ain´t got no sweater
Ain´t got no perfume, ain´t got no bed
Ain´t got no mind

Ain´t got no mother, ain´t got no culture
Ain´t got no friends, ain´t got no schooling
Ain´t got no love, ain´t got no name
Ain´t got no ticket, ain´t got no token
Ain´t got no God

And what have I got?
Why am I alive anyway?
Yeah, what have I got
Nobody can take away?

Got my hair, Got my head
Got my brains, Got my ears
Got my eyes, Got my nose
Got my mouth, I got my smile
I got my tongue, Got my chin
Got my neck, Got my boobs
Got my heart, Got my soul
Got my back, I got my sex

I got my arms, Got my hands
Got my fingers, Got my legs
Got my feet, Got my toes
Got my liver, Got my blood

I´ve got life , I´ve got my freedom
I´ve got the life

I´ve got the life
And I´m gonna keep it
I´ve got the life
And nobody´s gonna take it away
I´ve got the life

Anglès

Ganas de tí

Ven, cura esta pena,
quítame estas ganas de ti.
Ven, que está frío fuera
y hace tanto calor aquí.

Te ví

Castellà
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cruzar la calle
y algo crujió dentro de mí...

Ven, que ya se hace tarde
y este tren se está por ir.

Muy señora mía
ten piedad de un simple mortal.
Ven, cura esta herida,
este blues de incierto final.

Tu piel
traerá perfumes,
reflejos de estrella fugáz...

Ven, ya no lo dudes,
no hará falta nada más.

Tan sólo: uuu nosotros dos...

Nirvana

About A Girl

I need an easy friend
I do... with an ear to lend
I do... think you fit this shoe
I do... but you have a clue

I´ll take advantage while
You hang me out to dry
But I can´t see you every night
Free

I do...

I´m standing in your line
I do... hope you have the time
I do... pick a number two
I do... keep a date with you

I´ll take advantage while
You hang me out to dry
But I can´t see you every night
Free

I do...

I need an easy friend
I do... with an ear to lend
I do... think you fit this shoe
I do... but you have a clue

I´ll take advantage while
You hang me out to dry
But I can´t see you every night
I can so you every night
....Free

I do, I do, I do, I do. . .

Català

All Apologies

What else should I be
All apologies
What else could I say
Everyone is gay
What else could I write
I don´t have the right
What else should I be
All apologies

In the sun
In the sun I feel as one
In the sun
In the sun
I´m married
buried

I wish I was like you
Easily amused
Find my nest of salt
Everything is my fault
I´ll take all the blame
Aqua seafoam shame
Sunburn with freezerburn
Choking on the ashes of her enemy
All in all is all we are

Anglès

Been A Son

She should have stayed away from friends
She should have had more time to spend
She should have died when she was born
She should have worn the crown of thorns
She should have been a son
She should have been a son
She should have been a son
She should have been a son
She should have stood out in the crowd
She should have made her mother proud
She should have fallen on her stance
She should have had another chance
She should have been a son
She should have been a son
She should have been a son
She should have been a son

Anglès

Blew

If you wouldn´t mind I would like it blew
If you wouldn´t mind I would like it loose
If you wouldn´t care I would like to leave
If you wouldn´t mind I would like to breathe

Is there another reason for your stain
Could you believe him when you discussed his stain?
Here is another word that rhymes with shame

You could do anything

Anglès

Blew

If you wouldn´t mind I would like it blew
If you wouldn´t mind I would like it loose
If you wouldn´t care I would like to leave
If you wouldn´t mind I would like to breathe

Is there another reason for your stain

Anglès
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Could you believe him when you discussed his stain?
Here is another word that rhymes with shame

You could do anything

Come As You Are

Come as you are, as you were,
As I want you to be
As a friend, as a friend, as an old enemy
Take your time, hurry up
The choice is your, don´t be late
Take a rest as a friend as an old memorie(4x).

Come dowsed in mud, soaked in bleach
As I want you to be
As a trend, as a friend, as an old memorie(4x).

And I swear that I don´t have a gun
No I don´t have a gun(2x).

Anglès

In Bloom (traduïda)

Sell the kids for food
Weather changes Mood
Spring is here again
Reproductive glands
He´s the one who likes all the pretty songs
And he likes to sing along
And he likes to shoot his gun
But he knows now what it means
Knows now what it means
And I say ahhh!!!
We can have some more
Nature is a whore
Bruises on the fruit
Tender age in bloom

Ven els nens per menjar
El temps canvia d’humor
La primavera esta aquí de nou
Les glàndules reproductores
Es l’únic al que li agraden totes les cançons boniques
I li agrada cantar
I li agrada disparar la seva pistola
Però ara sap el que significa
Ara sap el que significa
I jo dic ahhh!!!
Podem tenir més
La natura es una puta
Contusions en la fruita
Terna edat en flor

Català

In His Room

He is gonna chase you in and out of a dream
You´re not gonna thank him and I´m tired of this dream
Take him on occassion in the back of the room
If they don´t show any affection he´ll died in June

Anglès

See the stab wounds in his hands
See him dying in his room
He´s dying in his room
He´s dying in his room
Heading for me, heading this way
He is coming, I don´t care

I don´t want to thank you, well I don´t mind
Gave his only pleasures to a friend of mine
He´s not gonna catch you in a lighted room
You don´t thank him I know I should

See the stab wounds in his hands
You killed him, I don´t care
Keep a promise, you would too
Keep a promise, you would too
See the silence in his head
He is coming, I don´t care

We´re not gonna make it, well I don´t mind
They don´t want to thank him, they don´t have any time
In a conversation whom they don´t know
They don´t have any patience, they´re becoming slow

See a famine in his head
See him coming at their heels
He loves you, give him a chance
I don´t love him, I don´t care
See him starving, give her hell
It is over, we don´t care In His Room

Lithium

I´m so happy ´cause today
I´ve found my friends ...
They´re in my head
I´m so ugly, but that´s okay, ´cause so are you ...
We´ve broken our mirrors (Alt: We broke our mirrors)
Sunday morning is everyday for all I care ...
And I´m not scared
Light my candles, in a daze
´Cause I´ve found god
Yeah,Yeah (x7)

I´m so lonely, but that´s okay, I shaved my head ...
And I´m not sad
And just maybe I´m to blame for all I´ve heard ...
But I´m not sure
I´m so excited, I can´t wait to meet you there ...
But I don´t care
I´m so horny, but that´s okay ...
My will is good
Yeah,Yeah (x7)

(x2)
I like it - I´m not gonna crack
I miss you - I´m not gonna crack
I love you - I´m not gonna crack
I killed you - I´m not gonna crack

I´m so happy ´cause today
I´ve found my friends ...
They´re in my head
I´m so ugly, but that´s okay, ´cause so are you ...
We´ve broken our mirrors (Alt: We broke our mirrors)
Sunday morning is everyday for all I care ...
And I´m not scared
Light my candles in a daze ...
´Cause I´ve found god
Yeah,Yeah (x7)

(x2)
I like it - I´m not gonna crack
I miss you - I´m not gonna crack
I love you - I´m not gonna crack
I killed you - I´m not gonna crack

Català
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Lounge Act

Truth covered in security
I can´t let you smother me
I´d like to but it wouldn´t work
Trading off and taking turns
I don´t regret a thing
And I´ve got this friend, you see
Who makes me feel and I
Wanted more  than I could steal
I´ll arrest myself, I´ll wear a shield
I´ll go out of my way to prove I still
Smell her on you

Don´t tell me what I wanna hear
Afraid of never knowing fear
Experience anything yoy need
I´ll keep fighting jealousy
Until it´s fucking gone

I´ll go out of my way to make you a deal
We´ve make a pact to learn from who
Ever we want without new rules
We´ll share what´s lost and what we grew
They´ll go out of their way
To prove they still
Smell her on you

Anglès

Love Buzz  (traduïda)

Would you believe me when I tell you
You´re the queen of my heart?
Plese don´t deceive me
when I hurt you

Just ain´t the way it seems.
Can you feel my love buzz?

Hem creuràs quan et conti
¿Que tu ets la reina del meu cor?
Per favor no m’enganyes
Quan fereixi els teus sentiments.

Simplement no es el que pareix.
¿Pots sentir el meu murmuri d’amor?

Català

Rape Me

Rape me,
Rape me, my friend
Rape me,
Rape me again

I´m not the only one [x4]

Hate me,
Do it and do it again
Waste me
Rape me, my friend

I´m not the only one [x4]

My favorite inside source
I´ll kiss your open sores
Appreciate your concern

Anglès

You´ll always stink and burn

Rape me,
Rape me, my friend
Rape me,
Rape me again

I´m not the only one [x4]

Rape me..............

Silver

Mom and dad went to a show
they dropped me off at Grandpa Joe´s
I kicked and screamed, said please, oh no

Grandma take me home
I wanna be alone

Had to eat my dinner there
Mashed potatos and stuff like that
I couldn´t chew my meats too good

She said, well, don´t you start your crying
Go outside and ride your bike
thats what I did, I killed my toad

after dinner, I had ice cream
fell asleep, and watched TV
woke up in my mother´s arms

Grandma take me home
I wanna be alone

Anglès

Smells Like Teen Spirit

Load up on guns and bring your friends
Its fun to lose and to pretend
She´s over bored and self assured
Oh ,no ,I know a dirty word

{chorus}
Hello ,hello,hello,how low?
Hello,hello, hello,how low?
Hello,hello,hello,how low?
Hello,hello,hello,how low?
With the light out its less dangerous
Here,we are now ,entertain us
I feel stupid and contageous
Here,we are now entertain us
A mulato, an albino, a mosquito
My libido
Yeah

I´m worse at what I do best
And for this gift i feel blessed
Our little group has always been
And always will until the end

{chorus}

And I forget just why I taste
Oh yeah, I guess it makes me smile
I found it hard it´s hard to find
Oh well, whatever, nevermind

{chorus}
A denial x9

Anglès
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Smells Like Teen Spirit (espanyol)

Ármese.
Traiga sus amigos
Es divertido perder
Y fingir
Ella está perdida
Pero tiene certeza
Oh no, yo sé
Uno palavrão

Hola, Hola, Hola, que bajaría

Cuando las luces están apagadas
Es menos peligroso
Aquí estamos ahora
Entreténganos
Me siento estúpido y contagioso
Aquí estamos
Entreténganos
Un mulato
Un albino
Un mosquito
Mi libido
Yeah

Soy peor en el que hago mejor
Y por este don y yo me siento bendecido
Nuestro grupinho siempre fue
Y siempre será hasta el fin

Hola, Hola, Hola, que bajaría

Cuando las luces están apagadas
Es menos peligroso
Aquí estamos
Entreténganos
Siento me estúpido y contagioso
Aquí estamos
Entreténganos
Un mulato
Un albino
Un mosquito
Mi libido
Yeah

Y yo olvido
Lo que pruebo
Hallo que me hace sonreír
Hallé duro
Es duro de hallar
Bien, que sea, no se preocupe

Hola, Hola, Hola, que bajaría

Cuando las luces están apagadas
Es menos peligroso
Aquí estamos
Entreténganos
Me siento estúpido y contagioso
Aquí estamos
Entreténganos
Un mulato
Un albino
Un mosquito
Mi libido
Yeah una rechaza,
Una rechaza
Una rechaza...

Castellà

Something In The Way

Underneath the bridge,
The tarp has sprung a leak
And the animals I´ve trapped
Have all become my pets
And I´m living off of grass
And the drippings from the ceiling
But It´s okay to eat fish,
Cause they haven´t any feelings
Something in the way

Català

Where did you sleep last night

 My girl, my girl, don´t lie to me
Tell me where did you sleep last night

In the pines, in the pines
Where the sun don´t ever shine
I would shiver the whole night through

My girl, my girl, where will you go
I´m going where the cold wind blows

Her husband, was a hard working man
Just about a mile from here
His head was found in a driving wheel
But his body never was found

Traditional Folk Song

Anglès

No ho sé

115

115, 120 siento ruido, siento gente
gente que sube a camiones y bajan de ascensores
dopan sus motores para subsistir,
para subsistir

112, 114 siento pasos, siento voces
voces descontroladas y alguna carcajada
sube su volumen para subsistir,
para subsistir
Paseando por el poligono...

130, 140 siento giros, haciendo vueltas
vueltas que da la vida, giros que contaminan
cosas que desmotivan para desistir, para desistir
Paseando por el poligono

Castellà

Amor d´estiu

Si pogués dir-te, tot el que penso.
Si tu volgués tenir-te al meu davant.
Vull escriure&#8217;t, però les paraules no vindran.
Recordant els teus ulls plorant, les idees se me&#8217;n van.
Si pogués dir-te totes les coses,
que ara amago ben endins al pensament.
Si poguessis trobar-me, tornar enrere en el temps.
Aturar el tren k deixava, aquella estació.

Català
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 Però avui, l&#8217;estiu s&#8217;ha acabat.
I fa nomes uns dies k vas marxar.
I sento encara, la sal del mar.
Sento encara, la sal del mar.
Els teus llavis.

Nomes queden paraules plenes de llum, però per oblidar.
Somriures esperançats, però per desterrar.
Ara sec sol a les roques, passejo camins del mar.
I hauran de passar molts dies, hauran de passar molts dies.

Ara caminem pels carrers, de les nostres ciutats.
Atrapats potser dins les rets, de la incomunicació.
Ara recordem el bon temps, quan era fàcil.
Trobar gotes de vida, nits càlides de gust.

Però avui, l&#8217;estiu s&#8217;ha acabat.
I fa nomes uns dies k vas marxar.
I sento encara, la sal del mar.
Sento encara, la sal del mar.
Els teus llavis.

I només... acaricio les hores.
I no hi ha el teu cos, al meu costat.
Sento encara, la sal del mar, els teus pits.

Però avui, l&#8217;estiu s&#8217;ha acabat.
I fa nomes uns dies k vas marxar.
I sento encara, la sal del mar.
Sento encara, la sal del mar.
Els teus llavis.
Els teus llavis.

ARA QUE TOT SEMBLA ESTAR TANT LLUNY

JUNTS
ARA QUE TOT SEMBLA ESTAR TANT LLUNY
MÚSICA: MANUEL DOPICO
LLETRA: MANUEL DOPICO i JONATHAN ARGÜELLES
Aquella nit en la què et vaig trobar
vaig tenir la sort al meu costat
i per una vegada
vaig sentir-me al paradís.
Del no res vam crear una il·lusió,
vaig imaginar un món només per tu i jo
i sortint de la pluja vaig voler donar-t´ho tot.

Però aquell matí la sort em va abandonar,
i com un fugitiu el temps va escapar...

JO NO PUC PENSAR QUE T´HE PERDUT
ARA QUE TOT SEMBLA ESTAR TANT LLUNY,
JO NO PUC IMAGINAR-ME EL MÓN SENSE TU... (SENSE TU)
T´ESPERARÉ FINS AL FINAL...

Potser la vida em va enganyar
fent-me veure coses que no són reals,
però jo no vull creure que tot s´hagi acabat.
Lluitaré fins que arribi al final,
vull conèixer tota la veritat,
si el teu cor és de pedra i només volies jugar.

PERÒ AQUELL MATÍ LA SORT EM VA ABANDONAR,
I COM UN FUGITIU EL TEMPS VA ESCAPAR...
JO NO PUC PENSAR QUE T´HE PERDUT...

Jo necessito saber
si encara existeix una oportunitat
per tornar a començar,
posar punt i final a aquesta situació
és el moment i el nostre temps
s´està esgotant...

Català

JO NO PUC PENSAR QUE T´HE PERDUT...

Àudio

Crides
no et veig
mai no et veig
vius? no has mort?
no no has mort
anhels
crec que vens
anhels
però no vens
on? on estàs?
dorms, ara dorms
somio
que caminem
de la mà
per l´horitzó
de la mà
amb tu
crides
no et veig
anhels
crec que vens
vius? on estàs?
dorms? no has mort
somio
que caminem
de la mà
per l´horitzó
somio
per l´horitzó
de la mà
amb tu
caminem
tu i jo
de la mà de la mà
caminem
tu i jo
de la mà
tu i jo.

Català

Bonita De Mas

Salida de un sueño vestida de sol.
Bailava entre nuves rodeada de luz; i todo giraba a mi alrededor, su cara, su pelo, su
cuerpo, su voz el mundo no existe solo ella y yo todo detenido
ruge el corazón...

Bonita bonita bonita de más mi dulce chiquita tan facil de amar.
Bonita bonita bonita de más frágil muñequita bonita de más;besame xiquito dame un
besito

Su cuerpo que baila a mi alrededor, me mira la miro se enciende el amor todo se detiene
entre ellla y yo solo está su cara, su boca, su voz me enredo en su pelo me lleno de sol
solo me busca ruge el corazón...

Bonita bonita bonita de más mi dulce chiquita tan facil de amar.
Bonita bonita bonita de más frágil muñequita bonita de más; bonita de más dame un
besito bonita de más kis my baby

Bonita bonita bonita de más mi dulce chiquita tan facil de amar.
Bonita bonita bonita de más frágil muñequita bonita de más(x2)

Castellà
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Cap a Betlem van dos minyons

Cap a Betlem van dos minyons
amb dues taules de turrons.
Cap a Betlem van dos minyons
amb dues taules de turrons.
Sant Josep deia: "Gent de Judea,
no us vull el present de tant bona gent:
jo us aseguro que no té cap dent!"

Quan Sant Josep veia l´Infant,
ell d´alegria anava plorant.
Quan Sant Josep veia l´infant,
ell d´alegria anava plorant.
Ell el bressava, ell li cantava
aquella cançó: "Lindeta-lindó,
Quina alegria que em dones minyó!"

Els dos minyons amb la cançó
ja se´n posaven a fer el ball rodó.
Els dos minyons amb la cançó
ja se´n posaven a fer el ball rodó.
Fent mà-i-manetes, tan boniquetes,
se´n reia l´Infant, tot acompanyant
la xera que feien, la xera que fan.

Català

Come What May

Never knew I could feel like this
Like I´ve never seen the sky before
Want to vanish inside your kiss
Everyday I love you more and more
Listen to my heart, can you hear it sings
Telling me to give you everything
Seasons may change winter to spring
But I love you until the end of time

Come what may, come what may
I will love you until my dying day

Suddenly the world seems such a perfect place
Suddenly it moves with such a perfect grace
Suddenly my life doesn´t seem such a waste
It all revolves around you

And there´s no mountain too high,
No river too wide
Sing out this song and,
I´ll be there by your side
Storm clouds may gather and stars may collide
But I love you until the end of time

Come what may, come what may
I will love you until my dying day
Oh come what may, come what may
I will love you

Suddenly the world seems such a perfect place...

Come what may, come what may
I will love you until my dying day

Anglès

cosses imposibles

encendre una espelma al vent,
que una meuca t´ho faci per`plaer,
que deixis de sentir i escoltis,
que deixis de mirar i vegis,

que dema quan despertis hem trobis a faltar,

Català

que a casa teva hem trobin un tio normal,
que l´home i la dona puguin ser amics,
que pugui ser lliure el meu pais.

TORNADA
si hi ha tantes cosses imposibles,
per que no soc el teu llençol de matinada,
si es tot realment tant dificil,
per que no m´escoltes quan crido ara

que viure siguin cinc dies,
que morirse no sigui el final,
que cobri a la feina per no fer res,
que a un xulo l´exploti la seva muller.

un imcendi apagat pel ven,
que no hem castiguin de cara a la paret,
que un nuvol piroclàstic se´t empasi,
que estimar-te no sigui aoxí de fàcil.

TORNADA

Crida!

Crida!

A arribat el gran moment
i no pots estar pendent
del que esta passant al teu voltant

T’importa massa el que et diu la gent
tot et surt malament
Ja no pots més i ho vols acabar

Des de fa un temps et veig tan perdut
sense diners, impotent i brut
Ja res et pot ajudar, i només pots cridar!

Tornada

Crida amb mi jo em paro aquí!
ja no puc més ja no ho puc resistir
s’ha acabat deixeu-me aquí!

No has d’amagar el vent que et dirà
Si algun dia tot millorarà
i així la felicitat recuperar

Ara ja se’t veu amb més confiança
no abaixes el cap, no arronses espatlles
i amb aquest caminar poca cosa se’t resistirà

Si vols seguir i no tornar-te a enfonsar
Aquest consell no m’has d’ignorar
creu en tu mateix i no et deixis enfonsar pels demès

Tornada

Crida amb mi jo em paro aquí!
ja no puc més ja no ho puc resistir
s’ha acabat deixeu-me aquí!

No has d’amagar el vent que et dirà
Si algun dia tot millorarà
i així la felicitat recuperar

Aquesta cançó es d´un grup que no teniu registrat es diuen Temps Mort, molen bastant
podeu anar al seu myspace www.myspace.com/tempsm0rt

Català
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Dansa

Dansa la dansa del fum de la cigarreta
i dolça ataronjada surt la llum de la vora del llit.

Sura la estança, badalla de plaer i d´abundància,
farcida de tu.

Dansa la brisa i entre els teus cabells
i acarona la ona que es mou com a ona de la mar,
salada com tu.

I jo em deixe portar pel desig que puja,
que baixa, que mulla la vora de l´arena blanca,
salada com tu.

Dansa la dansa, gira la balança... cap a tu.

Català

Diles - Malú

Dicen que lo nuestro esta perdido
Que es el veneno del pecado y un mal trago del destino
Que sólo somos dos amantes a escondidas
Que tú me harás una infeliz toda mi vida
Qué me importa...., si te quiero qué me importa…

Dicen que esta historia esta acabada
Que estoy ciega porque sigo enamorada
Que tus “te quiero” son el fruto del vacío
Que tú algún día me echarás de tu camino
Dicen que vivimos una farsa y es mentira

Diles, que nuestro amor es grande como el universo
Que en este corazón me sobran sentimientos
Entre huracanes de pasión sin límites
Diles, que vivo y muero para darte amor…oh…

Oh…no…, oh…no…

Sólo con mirarte yo te intuyo
Te adivino entre caricias y promesas
Yo construyo mi castillo
Eres mi bálsamo mi cura, de mi soledad abrigo
La inocencia que me inunda eres mi amante eres mi amigo

Tú…, eres el aire de mi cielo
Aunque la gente nos señale, será sólo un burdo intento
Nosotros volaremos alto como el viento
Entre la inmensidad de un nuevo firmamento…

Diles, que nuestro amor es grande como el universo
Que en este corazón me sobran sentimientos
Entre huracanes de pasión sin límites
Diles, que vivo y muero para darte amor…

Con el velero de tu sonrisa
Llévame lejos cúrame esta herida
Donde los sueños se hacen siempre eternos
Donde el deseo quema a fuego nuestros cuerpos, oh….

Diles, que nuestro amor es grande como el universo
Que en este corazón me sobran sentimientos

Eh…, oh, no, oh…

Diles, que nuestro amor será infinitamente eterno
Que cuando me besas el mundo calla en su silencio
Entre huracanes de pasión sin límites
Diles, que vivo y muero para darte amor…

Diles

Castellà

T´adoru pau

El mapa del teu cor

Avans era ben fàcil, no havia de pensar, amb els ulls clucs podia trobar-te al despertar,
tan sols havia d´allargar la mà.

Em feia por allunyar-me mentre pogués sentir el cor que de tornada marcava el meu camí,
però un dia vaig deixar-lo de sentir.

Des de llavors ja no tinc nord i no puc arribar a port, no puc volar, estic perdut, ja no sóc
jo... sense el mapa del teu cor.

Busco on sempre estaves però els llençols estan glaçats, no sé trobar cap pista d´allà on
te´n has anat, de tot el que he viscut al teu costat.

T´espero aquí, em quedo on sóc, i mai més m´allunyaré. No marxaré fins dibuixar, un altre
cop, un nou mapa del teu cor.

Des de llavors ja no tinc nord i no puc arribar a port, no puc volar, estic perdut, ja no sóc
jo.

T´espero aquí, em quedo on sóc, i mai més m´allunyaré. No marxaré fins dibuixar, un altre
cop, un nou mapa del teu cor. No marxaré fins dibuixar, un altre cop, un nou mapa del teu
cor.

Català

El mapa del teu cor

Abans era ben fàcil, no havia de pensar, amb els ulls clucs podia trobar-te al despertar,
tan sols havia d´allargar la mà.

Em feia por allunyar-me mentre pogués sentir el cor que de tornada marcava el meu camí,
però un dia vaig deixar-lo de sentir.

Des de llavors ja no tinc nord i no puc arribar a port, no puc volar, estic perdut, ja no sóc
jo... sense el mapa del teu cor.

Busco on sempre estaves però els llençols estan glaçats, no sé trobar cap pista d´allà on
te´n has anat, de tot el que he viscut al teu costat.

T´espero aquí, em quedo on sóc, i mai més m´allunyaré. No marxaré fins dibuixar, un altre
cop, un nou mapa del teu cor.

Des de llavors ja no tinc nord i no puc arribar a port, no puc volar, estic perdut, ja no sóc
jo.

T´espero aquí, em quedo on sóc, i mai més m´allunyaré. No marxaré fins dibuixar, un altre
cop, un nou mapa del teu cor. No marxaré fins dibuixar, un altre cop, un nou mapa del teu
cor.

Català

El Meu Cirerer

The J.A.F

El meu cirerer

El meu cirerer... És meravellós...
em passaria el día observant-lo sota l´ombra del seu tronc...
Cirerer, T´estimo tant... que cuant estic amb tu no importa res del que pasi al voltant ...
Es el cirerer que em fa sentir bé...
Saps que mai et fallaré... (eeeee...)

Es el cirerer que no sé com ni perqué
que sempre amb tu estaré...

El meu cirerer... És molt generós ...
Que comparteix amb mi el seu regne d´armonia, de pau i d´amor

Català
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Cirerer, vull parlar amb tu... per agrair-te que cuan ningú em vol tu em dones consòl

Es el cirerer que em fa sentir bé...
Saps que mai et tallaré... (eeeee...)

Es el cirerer que no sé com ni perqué
que sempre amb tu estaré...

Que sempre, sempre amb tu estaré
Que sempre, sempre amb tu estaré
Que sempre, sempre amb tu estaré
Que sempre, sempre amb tu estaré...

EL PAS DEL TEMPS -JUNTS

EL PAS DEL TEMPS -JUNTS
MÚSICA/LLETRA: JONATHAN ARGÜELLES

El matí desperta i res és com abans
la gent crida al meu voltant...
Hi ha mirades que encomanen soledat
i somriures disfressats...
S´ha vessat la sang de la llibertat,
tot són crits de por
són un mirall de dolor...

EL PAS DEL TEMPS POT CANVIAR-HO TOT,
VULL SOMIAR DESPERTA I ENTERRAR LES PORS...
VULL CREURE EN MI I EN TEMPS MOLTS MILLORS,
VULL TORNAR A SER LLIURE SENSE PERDRE EL FIL
QUE HI HA ENTRE TU I JO...

Quantes nits despertes he sentit el dolor
acostant-se lentament?
Quants matins he vist la mort al meu davant
però he pogut sortir corrents?
Ja no ens queda temps
ni forces per lluitar...
ara és el moment,
hem de trobar la veritat...

EL PAS DEL TEMPS...

Català

El tallarín

Un tallarín,
y otro tallarín,
se menean por aquí,
se menean por allá.
Todo pegoteado,
con un poco de aceite,
con un poco de sal,
te lo comes tu,
y sales a bailar.

Castellà

els Avantpassats

Per allà la prehistòria
vam tenir usn avantpassats
que es van cobrir de glòria
tot pintatnt retrats
ficats dins d´una cova
vinga guixar les parets
no tenen foc ni roba
i es pelen de fred.

------Tornada:---------------------------------
Tot això va pasar abans de que fossim catalans

Català

i pels boscos i pels prats
trobes quatre gats.
La mar esra mes blava,
la ginesta feia olor
i encara no es parlava de televisió.
------------------------------------------------

Amb quatre barques velles
venen de la nit enllà
uns grecs vells
i trapelles cap a l´Empordà.
Si són com unes fures
tot regatejan els peus
també fan escultures pels nostres museus.

------tornada-------

Al cap de poca estona
els romans s´han presentat
i el camp de Tarragona
fan uan ciutat.
Per tot inventen regles
i xerrem tots en llatí
que es tornara dels segles del parlar d´aquí

-------tornada------

D´aquella gent antiga
us dire que n´ha quedat l´instin de la botiga
i el pagar al comptat
i un xic de fanatsia i eld eler
i la voluntat de fer la nostra via
amb el cap alçat.

------tornada------

ÉS... UN AMIC ÉS ( o amiga)

És, un amic és
una persona que estima com tu,
que no fa prèdiques
d’aquelles dràstiques,
sinó que et diu les coses clares
posant l’ànima.
Perquè ell sap que tu ja saps
el gust amarg que té la veritat.
Però que en dir-te –la
ho fa amb el cor obert
és amic teu i no té por perquè:

ÉS, UN AMIC ÉS
QUELCOM QUE COM MÉS SE’N TÉ
MILLOR ÉS.
EL SOMRIURE QUE TRANSMET
UN XIC DE MÚSICA.
A CANTAR-LA SOM AQUÍ TU I JO.
ÉS, UN GRAN COR ÉS
QUELCOM QUE COM MÉS SE’N TÉ
MILLOR ÉS.
A CANTAR-LA SOM AQUÍ TU I JO

És, un amic és
el més preciós de tota companyia
i que t’ajudarà quan
necessitis d’ell...
Hi haurà vegades en que
sembla impossible.
Perquè ell en té, l’amic en té
allò per viure i que et manca a tu...
T’empeny a caminar
i et deixa a tu guanyar.
És amic teu i això li basta: (tornada)

És, un amic és
un que t’estima i no et demana res.

Català
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Les bogeries ell
t’aguanta cada dia...
Tant que a vegades
et voldria engegar a la via.
Però és ell la teva pell.
Per res del món mai no el canviaré.
I ens barallarem i ens perdonarem
però per sempre és l’amic meu.

Eskarransits-Cançó a Breda

lam Fa mim rem
Cau la pluja desfent camins,
plens de sorra, plens de destins.
Bells records, maletes tancades;
turons callats, històries de fades.

Fa mim rem lam
Oh Montsoriu bell turó de la selva!
Que religióoos! Que bonic i que tendre!

lam Fa mim rem
Els rius del voltant, obliden les gotes;
Els llacs del davant, princeps granotes.
Aigües dolces, febles i tendres;
Adéu amic, adéu a les cendres.

Oh Montsoriu...

Fa mim rem lam
E en el vallés se tenia lo castell de Montsoriu, qui és un dels bells e dels nobles del món e
és del compte d´Empúries

Oh Montsoriu...

Català

Euskeraz eta Kitto / lin ton taun

Herri baten
izate maila
Gorpu batentzako
bihotza
Nortasun agiri
dugu hizkuntza.

Euskeraren zapalkuntza
Behar du
norbaiten laguntza
Guztion artean
aurrera bultza

Zertarako da gehio?
Euskaraz eta kitto

Espainiak edo frantsesak
gu ez gera
Harro esan
goizetik gauera
Noizko bildu
euskaldun guztiok batera?

Herriaren zapalkuntza
Behar du
norbaiten laguntza
Guztion artean
aurrera bultza

Zertarako da gehio?
Euskaraz eta kitto

Euskera

Gaurko egoera hauxe
xelebrea da beraz.
Harritzen naiz guraso
askoren joeraz
Kalean gora euskadi
etxean erderaz

Hizkuntzak asko dira
mundu zabalean
Bat behintzat
gorde dezagun
modu apalean
Amak erakutsia
bere magalean.
......................

La lengua es
el ser del pueblo
el corazón
de un cuerpo
nuestro documento
de identidad

la opresión
del euskera
necesita
nuestra ayuda
para ir avanzando

¿para qué mas?
en euskera y no se hable más

no somos
ni españoles ni gabachos
dilo con orgullo
de la mañana a la noche
¿cuándo nos uniremos
todos los euskaldunes?

la opresión del pueblo
esta es
nuestra situación hoy
muy agredida
por cierto

¿para qué mas?
en euskera y no se hable más

me extraño de la postura
de muchos padres
que gritan
gora euskadi en la calle
y hablan castellano
en sus casas

muchas lenguas hay
a lo ancho del mundo
al menos una
guardemos,
la que sencillamente
nos enseñó nuestra madre
en su regazo.

FUNK DE TU - JUNTS

FUNK DE TU - JUNTS
MÚSICA: MANUEL DOPICO
LLETRA: MANUEL DOPICO i JONATHAN ARGÜELLES
Col·laboració a la veu de: JOAN REIG

Com cada matí
quan em crides d´amagat
recordo aquelles nits
en les que estava lluny de tu.
No et tenia a prop,

Català
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no et tenia al meu costat
però sabia que en el meu llit
tu m´estaves esperant...

Per què no puc escapar
no et puc ignorar...?
Despres de nits massa curtes
em dius que torni a començar...

NA NA NA NA NA
DESPRÉS DE TANTS ANYS
SEGUEIXES CRIDANT...
NA NA NA NA NA
SEMPRE RECORDANT
QUE NO TINC CAP SEGON PER PERDRE AMB TU...

No sé si deixar-te
o aguantar-te un dia més
no vull que em despertis
del meu somni més calent.
Haig d´acostumar-me
a no tenir-te al meu costat
però és que sense tu
les hores s´escaparàn...

PER QUÈ NO PUC ESCAPAR,
NO ET PUC IGNORAR...?
DESPRÉS DE NITS MASSA CURTES
EM DIUS QUE TORNI A COMENÇAR...

NA NA NA NA NA...

FUNK DE TU - JUNTS

FUNK DE TU - JUNTS
MÚSICA: MANUEL DOPICO
LLETRA: MANUEL DOPICO i JONATHAN ARGÜELLES
Col·laboració a la veu de: JOAN REIG

Com cada matí
quan em crides d´amagat
recordo aquelles nits
en les que estava lluny de tu.
No et tenia a prop,
no et tenia al meu costat
però sabia que en el meu llit
tu m´estaves esperant...

Per què no puc escapar
no et puc ignorar...?
Despres de nits massa curtes
em dius que torni a començar...

NA NA NA NA NA
DESPRÉS DE TANTS ANYS
SEGUEIXES CRIDANT...
NA NA NA NA NA
SEMPRE RECORDANT
QUE NO TINC CAP SEGON PER PERDRE AMB TU...

No sé si deixar-te
o aguantar-te un dia més
no vull que em despertis
del meu somni més calent.
Haig d´acostumar-me
a no tenir-te al meu costat
però és que sense tu
les hores s´escaparàn...

PER QUÈ NO PUC ESCAPAR,
NO ET PUC IGNORAR...?
DESPRÉS DE NITS MASSA CURTES
EM DIUS QUE TORNI A COMENÇAR...

Català

NA NA NA NA NA...

Ganes

..............GANES...................

Com seran les hores i les nits aquí, mirant,
quan tot el meu davant són ganes de tenir-te amb mi.
Com seran les hores, els minuts contant.

El temps enrera va, el temps enrera va.
Jo no vull tornar-me tan gran com la memoria del vell.
Jo no vull tornar-me tan gran esperant.

Com seran les hores, els minuts contant.
El temps enrera va, el temps enrera va.

La vida no sap que les matinades,
La vida no sap que les matinades quan no surto d&#146;aquí,
són ganes de tenir-te amb mi.

Jo no vull tornar-me tan gran com la memoria.

Sempre està el terra de miralls trencats,
jo camino descalç, son dies de miralls trencats.
Sempre està la vida recordant,
no hi ha ningú al costat, no hi ha ningú al costat.

MUHEL.

Català

Globus d´aigua

Globus d’aigua

Passejant pel carrer veig la gent
ja no se n’hi on sóc....
Aràbia o Equador  o Bagdad
o al país del costat.

Bec Coca-cola
duc pantalons italians
i uns calçotets que han teixit
nens de Taiwan!!!

Tornada

M’ha atrapat, el món globalitzat dominat
per les grans multinacionals
ens talen arbres i reserves naturals
per després poder cuinar “naguetts”
en restaurants on tots,tots,tots, anem a dinar!

Conduint pel carrer veig l’ambient
Això no és normal
Que ja no veig la ciutat
Un núvol de fum me’l ha tapat

Veig Catalunya
Grups Catalans
que han canviat de llengua per
semblar americans!

Tornada

M’ha atrapat, el món globalitzat dominat
per les grans potències mundials,
guerres, petroli, morts, danys col•laterals
encapçalats per presidents que només volen
poder, fama i sobretot, tot, tot
volen diners!

Català
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Tornada

M’ha atrapat, el món globalitzat dominat
pels mas media comercials
Difonen merda i enganyen tot personal
La societat ens fa ser inconcients
El globus d’aigua explotarà
I a tothom mullarà

XOF!!!

Ptons Laia!!!

Hasta siempre

HASTA SIEMPRE COMANDANTE (Carlos Puebla)

Aprendimos a quererte			lam,rem,Mi
desde la histórica altura		lam,rem,Mi
donde el sol de tu bravura		lam, Sol
le puso cerco a la muerte.		Fa,Mi

Aquí se queda la clara 			lam,rem,Mi
la entrañable transparencia 		lam,rem,Mi
de tu querida presencia 		lam,Sol
comandante Che Guevara. 		Fa, Mi

Tu mano gloriosa y fuerte
desde la historia dispara
cuando toda Santa Clara
se despierta para verte.

Aquí se queda la clara...

vienes quemando la brisa
con soles de primavera
para plantar tu bandera
con la luz de tu sonrisa.

Aquí se queda la clara...

Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa
donde esperan la firmeza
de tu brazo libertario.

Aquí se queda la clara...

Seguiremos adelante
como junto a ti seguimos
y con Fidel te decimos:
¡Hasta siempre comandante!

Aquí se queda la clara...

Castellà

HIMNE DE LA SEU D´URGELL

Tens les arrels de flors sagrades
ala d´amor t´impulsa el vol
tens el voltant de verdes prades
tens a l´entranya un raig de sol.

Tens un passat d´heroica gesta
tens un futur que és plè de llum
l´art i el treball et fan requesta
Santa Maria et guia el rumb, et guia el rum,
et guia el rum,
Santa Maria et guia el rumb

Català

Mel i rosa
Fruit i anell
Bes i alosa
Seu d´Urgell  (bis)

Del Pirineu cançó i princesa
tens un ramell de bisbes sants
dansa d´honor i forja encesa
per tu aixequem els nostres cants.

Cantem contents la teva història
Segre i Valira et fan cinyell
Seu de l´encís i pom de glòria
cantem i amunt La Seu d´Urgell, La Seu d´Urgell,
La Seu d´Urgell,
cantem i amunt La Seu d´Urgell.

Flama i poma
Sols clavell
Vers i aroma
Seu d´Urgell  (bis)

Flama i poma, sols clavell,
sempre amunt La Seu d´Urgell.

Hui fa vent

Hui fa vent, i corre l´oratge,
li diu la roba estesa a les persianes.

I camine sense pressa, camine sense pressa larala
sorpresa pel circuit d´alguna fulla seca.
I pregunta qui passa el balcó a la maceta.

Hui fa sol, i renega el paraigües,
mai plou a gust de tots diuen les àvies.

I camine sense pressa, camine sense pressa larala
Que si fa sol, no té trellat caminar més apressa.
I pregunta qui passa el balcó a la maceta.

Una que riu li diu que no fa tard i viu sense cap pressa.
Que és com el vent, li diu la roba estesa a les persianes.

Català

Idil.li de l astre rei

IDIL.LI DE L ASTRE REI

Idil.li de l astre rei   Sol Re
no l envegis a aquell vell   Mim Do
tant si creixes, com si minves,   Sol Do
tens doncelles; no pas ell.  Re Sol
Per castell tens l univers,   Sol Re
amb parets d negre i blau.   Mim Do
Les portes al mati es tanquen   Sol Do
neix el dia i la nit cau.  Re Sol

Lluna amagat que el sol ja es aquí,  Do Re Sol Mim
cuita que arriba el mati  Do Re Sol
fes l equipatge i repren el cami  Do Re Sol Mim
has d anar a un altre pais   Do Re Sol

ets princesa de la nit,
Al regne de la foscor;
el sol et segueix de dia
cavaller de la clararor.
Els bufons del teu regnat
son tots els estels errants
que fan salts i tombarelles
i piruetes elegants.

Lluna amagat…

Català
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els teus peus son els reflexes
de la mar i els oceans,
i els nuvols es converteixen
en la capa i en els guants
si els somnis pogues triar
cada nit et somniaria
per veure el mon des de dalt
vora teu viatjaria…

Lluna amagat…

(molt millor puntejada!!!!)

Inocents-Eskarransits

RE DO RE DO SOL RE DO RE

SOL Mim DO RE SOL –DO RE DO
Paraules trencades en fan d’aquesta tarda un suspir
SOL Mim DO RE SOL –DO RE DO
Contemplo nous rostres, efervecents en la trista nit (Poropopó!)
SOL Mim DO RE SOL –DO RE DO
Ara que no brillo, que m’esfugo sempre del passat (sat,sat...sat,sat)
SOL Mim DO RE SOL –Mim DO RE
Cerco el meu estel brillant, com pedres presioses dins el mar (ahhhahhhahh)

SOL RE DO RE
Ni mars ni muntanyes dansaràn
SOL RE DO RE
Ni cels ni inferns grans somiaràn
SOL RE Mim DO RE
No queden més llunes que puguin obrir la porta del destí

La porta s’ha tancat
DO RE DO RE DO RE

SOL Mim DO RE SOL –DO RE DO
Ja res tornarà a ser com tot allò que un dia em vas dir
SOL Mim DO RE SOL –DO RE DO
Silencis i rostres és l’únic que em perdurarà en mi (mi, mi...en mi...mi)
SOL Mim DO RE SOL –DO RE DO
Ja res serà el que era, però jo ho vull poder recordar (ai...si...)
SOL Mim DO RE SOL –Mim DO RE
Records rovellats, les llàgrimes els ha endreçat. (ahhhhahhhhahh...)

Ni mars ni muntanyes...

Català

Intent d´assaig

Una tarda de vacances
no teníem res a fer
“si assagéssim una mica
potser sonaríem bé”

Ens trobem allà al Catòlic
i quan ja ho tenim muntat
el capullo de l’Andreas
avisa els municipals!

Els faríem la cara nova
però avui no ens ve de gust
podríem tornar a assajar al “Zulo”
però és que amb vents ens queda just

Trucarem a la regidora
que encara s’ho està estudiant

Català

si pot que s’hi posi ara;
d’aquí poc ja no ho serà!

A Vilanova no es pot assajar
com que no els votes
no et foten ni cas!

Ja es fa tard i el Vidal té gana
el Raül ens munta una tangana
i l’Ivan, l’Adrià i el Pau
diuen que marxen: a fotre un clau!

Sapigueu que si no hem sonat bé
en part la culpa és del PSC
i si no tenim prou consistència
la culpa és de Convergència

I sobretot:
que ningú digui que toquem de pena
tota la culpa és del Joan Ignasi Elena,
ara que sabem de què va tot
potser que ens passéssim al rotllo “mod”

A Vilanova no es pot assajar
com que no els votes
no et foten ni cas!

No et foten ni cas!

Junts

Com fas que la vida sembli fàcil?
Com desprens tanta energia?
T´envejo

Vull mirar les coses com les mires
i tenir tanta il·lusió
tenir sempre una raó

Vull que quan la gent amb miri
vegi algú amb ganes de viure
i no aquest petit noiet
que molt de tant en tant
fa alguna cançó maca
Vull que vegis
com et veig jo a tu...

Vull canviar
Jo vull sentir-me ple de vida
Estic fart de no fer res
tant fart de no implicar-me amb res
Jo vull mirar aquest món
i sentir que en formo part.

Tu fas defecte una virtut
i de la llàgrima un somriure
fas màgia

Fas que tot em sembli diferent
Vull tenir il·lusió
tenir sempre una raó
i que tot el que m´enfonsa avui
demà sigui el que m´aixeca
Vull deixar de ser un suplent:
jo vull sortir d´aquí
i jugar de titular
Vull que vegis
com et veig jo a tu...

Vull canviar
Jo vull sentir-me ple de vida
Estic fart de no fer res
tant fart de no implicar-me amb res
Jo vull mirar aquest món
i sentir que en formo part.
No vull seguir
mirant la vida des de fora

Català
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Per que encara em queda temps
de jugar aquesta partida
que ningú ho farà per mi
i he de moure fitxa ja...

I junts li riurem a la vida
Junts sortirem a jugar
Junts escriurem de la partida
Junts tornarem a somiar

Vull canviar
Jo vull sentir-me ple de vida
Estic fart de no fer res
tant fart de no implicar-me amb res
Jo vull mirar aquest món
i sentir que en formo part.
No vull seguir
mirant la vida des de fora
Per que encara em queda temps
de jugar aquesta partida
que ningú ho farà per mi
i he de moure fitxa ja...

I junts li riurem a la vida
Junts sortirem a jugar
Junts escriurem de la partida
Junts tornarem a somiar

junts cantarem a la vida
Junts sortirem del forat
Junts guanyarem la partida
Junts tornarem a somiar

Junts- Eskarransits

L´Albert surt de casa,
sense saber on anar.
La tristesa se l´emporta,
ja no té a qui estimar.
I és que sempre acaba igual,
quan et diu: adeu siau.

Junts farem paisatges,junts farem cançons
Junts farem la història, junts fugim del món.

Miro al calendari,
avui tampoc hi ets.
T´he perdut de vista,
des que t´ho digué.
I ara em queden plors,
somriures al cor.

Junts...

Quan la nit s´apaga,
somriuré de fons.
Tu erets la vida,
sense tu sóc mort.
Vine i fugirem d´aquí,
vine i fem un nou camí.

Junts...

Català

ke rule

si tu has perdido la ilusion            DO/SOL
y estas lleno de rencor                 FA/SOL
piensa que la vida puede,               DO/SOL
debe darte algo mejor.                  FO/SOL
Dale tiempo y veras,
como el mundo cambiara,
siempre hay algo en que pensar,         DO/SOL

Castellà

disfruta tu monento                     FA
y nunca mires atras.                    SOL
Y tu libera tu mente,                   LAm
descubre la realidad,                   FA/SOL
de ver brillar a la vida,               LAm
sentir el aire al respirar              FA/SOL

que no me importa que digan que,        DO/SOL
que con la hierva me puedo perder,      FA/SOL
yo disfruto de la sensacion,            DO/SOL
que produce en cuerpo                   FA
yo me elevo al monte Zion.              SOL/LAm

Ke rule, rule, el verde de tus ojos me  LAm/SOL/FA
llega a envolver.                       SOL
Ke rule, rule, hay humo en el ambiente  LAm/SOL/FA
y acaricia tu piel.                     SOL
Ke rule, rule, maldita Babilonia dejanosLAm/SOL/FA
en paz, que yo se.                      SOL
Ke rule, rule, planta tu semilla i ponteLAm/SOL/FA
en pie...

La Carrau

Noguera per Alós...
Garona per Aran...
Noguera per Alós...
Garona per Aran...

De Beret la immensa plana té la forma de bressol,
té muntanyes per barana on com mare aguaita el sol.
Té per alta capçalera la muntanya de Cabrera
per bressar sons fills la vol.
El Noguera i el Garona els fills que la neu li dóna
que ja al néixer s´empaitaren com dos nins joguinejant.

Noguera per Alós, tot joguinós.
Garona per Aran, tot rondinant...

La Noguera Pallaresa es lleva més de matí
quan del Nord la vista ha presa, de migjorn pren lo camí
Son germà veu que l´enganya i li deixa sols muntanya
fent-se seu tot lo jardí.
I com vulgui que se´n torna decantant-se a l´esquerra
es debat des de la serra de Beret fins a Tredós.

Noguera per Alós...

De Bordeus i de Tolosa l´una abeura un gran verger
mentre l´altre du a Tortosa l´argent fos de Montvallier
Fa el camí saltant i alegre fins que es troba amb el riu Ebre
que el convida a baixar amb ell.
I per sota Mequinença d´aigua ja ben poca en llença
i per això per salvar el delta
no volem transvasaments!

Català

La Tarara

Un dia de pasqua un xiquet plorava,
perquè el catxirulo* no li s´ampinava*.

La Tarara sí, La Tarara no,
La Tarara mare, que la balle jo.

Eixa porta pirri, eixa porta pirri,
eixa porta pirri, també en porte jo!

La Tarara sí, La Tarara no,
La Tarara mare, que la balle jo.

Eixa porta pirri, eixa porta pirri,
eixa porta pirri, l´altra polissó!

La Tarara sí, La Tarara no,

Català
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La Tarara mare, que la balle jo.

catxirulo = milotxa
ampinava = enlairava

La Tarara

Un dia de pasqua un xiquet plorava,
perquè el catxirulo* no li s´ampinava*.

La Tarara sí, La Tarara no,
La Tarara mare, que la balle jo.

Eixa porta pirri, eixa porta pirri,
eixa porta pirri, també en porte jo!

La Tarara sí, La Tarara no,
La Tarara mare, que la balle jo.

I entra la Tarara, en un camp de fabes
I al cap de mitja hora les deixa "pelaes"

Eixa porta pirri, eixa porta pirri,
eixa porta pirri, l´altra polissó!

La Tarara sí, La Tarara no,
La Tarara mare, que la balle jo.

Català

LADINADAINA

              LADINADAINA

                   Cançó popular anònima segle xvii
                   (àlbum “A Contratiempo”)

Abre la puerta Teresa, Ladinadaina
Ábreme la flor de lis, ladinaidi

Que soy aquel don Francisco, ladinadaina
Que tu solías abrir, ladinaidi

Al abrirle la cancela, ladinadaina
Un soplo le da al candil, ladinaidi

La ha cogido de la mano, ladinadaina
La lleva por el jardín, ladinaidi

Vamos a rezar un credo, ladinadaina
Un credo por ti y por mi, ladinaidi

Al decir su único hijo, ladinadaina
Una puñalá le di, ladinaidi.

Castellà

Love story

Where do I begin
To tell the story of how great a love can be,
the sweet love story that is older than the sea,
the simple truth about the love she brings to me.
Where do I start?

With her first hello
She gave a meaning to this empty world of mine,
there´d never be another love another time,
she came into my life and made the living fine.
She fills my heart.

Anglès

She fills my heart with very special things,
with angel songs with wild imaginings..
She fills my soul with so much love,
That anywhere I go, I´m never lonely,
with her along, who could be lonely?
I reach for her hand, it´s always there.

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I know I´ll need her till the stars all burn away.
and she´ll be there...

luna rossa

Il pomeriggio del 12 Dicembre
in piazza del Duomo ce l´avete illuminato
ma in via del Corso non ci sono le luci
per l´Autunno caldo il comune le ha levate
In piazza Fontana il traffico è animato
c´è il mercatino degli agricoltori
sull´autobus a Milano in poche ore
la testa nel bavero del cappotto alzato
Bisogna fare tutto molto in fretta
perché la banca chiude gli sportelli
oh come tutto vola così in fretta
risparmi e gente tutto così in fretta
No, no, no, non si può più dormire
la luna è rossa e rossa di violenza
bisogna piangere i sogni per capire
che l´unica giustizia borghese si è spenta
scende dicembre sopra la sera
sopra la gente che parla di Natale
se questa vita avrà un futuro
metterò casa potrà anche andare
Dice la gente che in piazza Fontana
forse è scoppiata una caldaia
là nella piazza 16 morti
li benediva un cardinale
No, no, no, non si può più dormire
la luna è rossa e rossa di violenza
bisogna piangere i sogni per capire
che l´unica giustizia borghese si è spenta
Notti di sangue e di terrore
scendono a valle sul mio paese
chi pagherà le vittime innocenti?
chi darà vita a Pinelli il ferroviere?
Ieri ho sognato il mio padrone
a una riunione confidenziale
si son levati tutti il cappello
prima di fare questo macello
No, no, no, non si può più dormire
la luna è rossa e rossa di violenza
bisogna piangere i sogni per capire
che l´unica giustizia borghese si è spenta
Sulla montagna dei martiri nostri
tanto giurando su Gramsci e Matteotti
sull´operaio caduto in cantiere
su tutti i compagni in carcere sepolti
Come un vecchio discende il fascismo
succhia la vita ad ogni gioventù
ma non sentite il grido sulla barricata
la classe operaia continua la sua lotta!
No, no, no, non si può più dormire
la luna è rossa e rossa di violenza
bisogna piangere i sogni per capire
che l´unica giustizia borghese si è spenta
No, no, no, non si può più dormire
la luna è rossa e rossa di violenza
bisogna piangere i sogni per capire
che l´unica giustizia borghese si è spenta

Banda Bassotti. (el grup no surt a la llista)
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L´Agenda

Letra i música:
Josep Mª Espinàs (16 Jutges)

Vaig comprar-me una agenda el primer de gener
per saber cada dia, el que havia de fer.
Déu meu, si n´hi trec de suc!
Jo treballo, treballo com un ruc.

Apuntar-hi les hores que he de telefonar,
éls clients que visito, venciments a pagar...
Això si que és in invent!
Amb l´ajut de l´agenda jo vaig fent.

El diumenge a la tarda vaig anar a Montjuïc,
vaig trobar-hi una noia i vam fer-nos amics.
Vam quedar per l´endemà,
com que no era una feina, no m´ho vaig apuntar.

I per molt que m´esforço no sé l´hora ni el lloc
i ara veig que una agenda em serveix de ben poc.
Potser sí que em farà ric...
Més valia ser pobre a Montjuïc.

Català

MIL I UNA NITS -JUNTS

MIL I UNA NITS -JUNTS
MÚSICA/LLETRA: JONATHAN ARGÜELLES / MANUEL DOPICO
Col·laboració a la veu de: BERTA

Després de tantes nits sense dormir
d´haver desendreçat fins l´últim llit
ara estic molt lluny de casa
i no sé com tornar...
Després d´haver gastat l´última carta
de veure sortir el sol embriagat
ara sóc com una ombra enmig de la ciutat...
Ja no hi haurà cap treva,
no em donaré l´esquena
però ja estic cansat de prometre tant...

SI ALGÚN DIA VINGUESSIS T´ESPERARÉ
JA HE PERDUT MASSA TEMPS LLUNY DEL MÓN
I NO TINC RES,
PORTO A L´ESQUENA MIL I UNA NITS,
JA M´HAN DONAT EL QUE JO VOLIA,
SÉ QUE EXISTEIXES I QUE ET TROBARÉ
SI CAL DINS ELS MEUS SOMNIS T´INVENTARÉ...

Després de veure com el temps s´escapa
després d´haver sentit que és massa tard
ara sé que sempre hi ha temps
per tornar a començar...
Després d´haver pensat en les mirades
que dia rera dia m´han anat cremant
ara sé que tot és mentida
i vull anar a lluitar...
Ja no hi haurà cap treva,
no em donaré l´esquena
però ja estic cansat de prometre tant...

SI ALGÚN DIA VINGUESSIS T´ESPERARÉ...

Català

Moon river

Moon River
wider than a mile
I´m crossing you in style
some day.

Anglès

Oh dream maker
you heart breaker
Wherever you´re going
I´m going your way.

Two drifters
off to see the world
There´s such a lot of world
to see...
We´re after
that same rainbow´s end
Waiting round the bend
my huckleberry friend
Moon river
and me.
-------------------------------------------------------------

                           Moon River

C      Am    F            C
Moon River wider than a mile
       F              C        Dm6  E7
I'm crossing you in style someday
     Am    C7         F   Bb7
Oh dream maker, you heartbreaker
    Am7         Am6 B7    Em7 A7        Dm7  G7
Wherever you're going I'm going your way

 C    Am      F                C
Two drifters off to see the world
          F               C     Dm6
There's such a lot of world to see
       Am        Am6   F7      C
We're after the same rainbows end
F                       C
And waiting round the bend
F                  C    Am   Dm  G7     C
My huckleberry friend, Moon River   And me

NO DEIXIS DE SOMIAR -JUNTS

NO DEIXIS DE SOMIAR -JUNTS
MÚSICA/LLETRA: JONATHAN ARGÜELLES

Avui és trenta de desembre,
ara fa un any que ens vam trobar,
hem passat mil i una històries
que mai més no s´oblidaràn,
i tots els sentiments que ningú ens robarà...

Però la sort no ens ha acompanyat
un riu de pedra se´ns ha creuat
i la llum que fa un any brilava
ara poc a poc s´està apagant.

I ET DESITJO UN CAMÍ FÀCIL
I MOLTA LLUM PER TIRAR ENDAVANT,
PERÒ NO T´OBLIDIS DE MIRAR ENRERA
PER SI MAI VOLS TORNAR...
QUE LA SORT SEMPRE T´ACOMPANYI
PELS CAMINS QUE ANIRÀS TROBANT...
SI MAI VOLS TORNAR A CREURE EN MI
HO PODEM TORNAR A PROVAR...
NO DEIXIS DE SOMIAR...

El meu món no ho té gaire fàcil
tot girava al teu voltant,
després d´un any d´històries viscudes
no és gens fàcil oblidar,
que siguis molt feliç, allà on aniràs.

I no sé com acabarà,
dia a dia ho anirem trobant...
però ara hem de tornar a ser forts
per si mai ho vols tornar a intentar...
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I ET DESITJO UN CAMÍ FÀCIL...
NO DEIXIS DE SOMIAR!

NO ESPERA RES MÉS-JUNTS

JUNTS
NO ESPERA RES MÉS
MÚSICA: JONATHAN ARGÜELLES
LLETRA: MARC SICÍLIA

Una nit més, mentides i soledat
ja no saps si admetre que no et queden forces
t´has adonat que el teu propi present
s´esborra amb la subtilesa i ara la confusió t´enfonsa...
Tornes a casa tard, la nit et deixa sol
Què podrà fer-hi el món si tu no pots amb tot?

NO ESPERA RES MÉS
QUE VEURE COM ELS ANYS TANQUEN LA PORTA
NO ESPERA RES MÉS
MENTRE TANCATS AMB TU ELS SOMNIS PLOREN
¿QUÈ IMPORTEN ELS ANYS
QUE HAGIS PERDUT INTENTANT VEURE
QUE HI HA COSES PER QUÈ VIURE
QUE QUEDEN COSES EN QUÈ CREURE...?

La falsedat constant que estaves vivint
es va endur tots els indicis de somriure...
Només et queda la pols dels records,
i la resta dels teus dubtes ara et mortifica...
Sabent que no n´hi ha prou, que has de seguir lluitant
trenca amb la depressió ja que no pots amb tot...

NO ESPERA RES MÉS...

Català

No pasarán

NO PASARÁN
DO
– Vendrá la guerra amor
                     LAm
Y en el combate
            FA              SOL
no habrá tregua ni freno
               DO
para el canto
                MI                           LAm
sino poesía haciendo incontenible
     RE 7                        SOL
el cañon de fusiles libertarios.

                  DO
Vendrá la guerra amor
                    LAm
y en el combate
                FA          SOL        DO
nos hundiremos en las barricadas
          MI                                  LAm
combatiendo a las hordas criminales
      RE 7                                     SOL
a punta de corazón, fuego y metralla.

  FA                               DO
Cavando sudorosos el futuro
Rem                          SOL  SOL7
en las faldas de la patria ...

Castellà

DO   MI       LAm
NO PASARÁN
                     FA     SOL
Les venceremos, amor
             DO
No pasarán
            MI
Si mañana, cuando irrumpa
            Lam                     RE7
El nuevo día, con sus fiestas
                        SOL
De pájaros y niños
MI
Aunque no estemos
                     LAm
Juntos te lo juro:
FA                                     DO
NOOOOOO!!  NO PASARÁN!!

No puc viure sense tu

Aquesta és la primera cançó del grup La quarta corda i és preciosa si es sap entonar i
tocar bé.
Aquí la teniu:

No puc viure sense tu

Sim            Sol
    Com en una estrella fugaç,
 Mim                 Fa#
    Em sento de pas.
 Sim                 G
    Els teus ulls em guien
 Mim                       Fa#
    Per poder seguir endavant.

Sim, G, Mim, Fa#

  Re             La
    Ja no puc viure,
                 Fa#               Sim
    Sense estar al teu costat.
  Re                       La
    Sembla que ma vida,
            Fa#          Sim
    Se m’hagi esgotat

  Re, La, Fa#, Sim

  Sim               G
    Com ocell dins sa gàbia,
  Mim                Fa#
    Jo ni puc tan sols volar.
  Sim                    G
    No te’n vagis lluny d’aquí
        Mim              Fa#
    On jo no et pugui seguir.

Tornada x2

  Sim          G
    La vida ja s’acaba,
  Mim                  Fa#
    I no et puc tornar a veure.
  Sim                      G
    Però encara hi ha esperança
  Mim                     Fa#
    Com t’ho puc fer creure
Tornada x2
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Plou i fa sol

Plou i fa sol
qui ho havia de dir?
El teu somriure entre llàgrimes
és l’Arc de Sant Martí.
Plou i fa sol,
pentina el teu neguit,
i canta, maldament ploris,
somriu i canta amb mi.

Encara que pensis
que te trobes sol
les estrelles resen
per dar-te consol.
La lluna, la pruna
ja s’ha tret el dol
i l’oratge canta
i t’eixuga el plor

i mira com... (es repeteix tota la canço)
Autor: Guillem d´Efak (No n´estic segur)

Català

Prometença

Escolta amada meua
si jo anava a una guerra
portaría l´espasa
com els guerrers d´abans
duien l´arc de sagetes
lluitaria qui sap per quina
ampla bandera pero millor que fos la de la meua terra quatre barres de sang
l´ or del cor que voleia
muntaria un cavall de crinera lluenta
i el meu nom s´alçaría
mes alt que la congesta el meu casc com l´estel
prendria les ciutats
i llurs noies vindrien a rebre´m
no sabria tornar si tornar no podia
amb l´espasa florida.

Català

Quan somrius

Ara que la nit sa fet mes llarga
Ara que les fulles ballen danses al racó
Ara que els carrers estan de festa
Avui que la fred du tants records
Ara que sobren les paraules
Ara que el vent bufa tan fort
Avui que no em fa falta veure’t
Ni tan sols parlar
Per saber que estàs al meu costat

Es Nadal al meu cor
quan somrius content de veurem
quan la nit es fa mes freda
quan t’abrases al meu cos
i les llums de colors
m’il•il•luminen nit i dia
les encens amb el somriure
quan em parles amb el cor

es el buit que deixes quan t’aixeques
es el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú
son petits detalls tot el que em queda
com queda al jersei un cabell llarg

vas dir que mai mes tornaries

Català

el temps pacient ha anat passant
qui havia de dir que avui
estaries esperant…
que ens trobéssim junts al teu costat

es Nadal al teu cor
quan somric content de veure’t
quan la nit es fa mes neta
quan m’abraço al teu cos
i les llums de colors
m’il•luminen nit i dia
les encen el teu somriure
quan et parlo amb el cor

Records

Records

Escrivint entre la tristesa que m’ofega
Trobo el teu amor perdut
La teva mirada que es reflexa en un mirall trencat
les hores corren amagant-se en el passat

les teves paraules que es perden en el vell record
Com el riu en el mar furiós
I tu no fas més, que donar voltes al meu cap
Aquesta tristesa, que ja mai m’abandonarà

I es que ja no puc més
n’estic fart de mi mateix
A la vegada que m’enfonso
Sento que torno a créixer

Créixer sense passat ni records
Créixer en un món millor
Créixer en un món en que ningú és superior

he intentat cremar tot el passat
però la flama de la realitat
m’ha fet veure que tu encara estàs
i que del meu cap ja mai marxaràs

navegant entre els teus somnis
encara nego no haver oblidat
velles paraules
que em tornen al passat
que mai s’esborraran (x2)

I es que ja no puc més
n’estic fart de mi mateix
A la vegada que m’enfonso
Sento que torno a créixer

Créixer sense passat ni records
Créixer en un món millor
Créixer en un món en que ningú és superior

Català

rellotge

Rellotge de paret a sa cuina,
Rellotge despertador de quarts,
Rellotge calculadora ja suma es trenta anys,
Rellorge de sa tele de s’hotel,
Rellotge tens sa vida per davant,
Rellotge no te pots aturar,
Rellotge fill de puta, és temps que t’has menjat...
I el món... seguirà endavant...
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Sant Ignasi- Els escarransits

LA RE MI (x4)

Vet aquí un home molt trempat
De l’esglèsia ell s’ha revelat (ooooh)
A la Mola no ha anat (ehhh??)
Perquè els seus pares no l’han deixat (Ahhh)

SANT IGNASI, SANT IGNASI
SANT IGNASI, SERÀ EL MARC QUI EL FASSI (x2)

El pobre està molt aixefat (xof)
Per tot el que li ha passat
Un bon amic l’ha deixat (cabrón !)
I amb la novia s’ha quedat. (i es diu...)

SANT IGNASI, SANT IGNASI
SERÀ EL MARC QUI EL FACI (x2)

-canvi-
LA RE LA MI
LA RE MI LA  (x2)

I a la trista nit,
El Marc s’estira al llit.
Deixant en l’oblit,
Allò que l’ha ferit.

I amb altres amics
Se’n va a fer el feliç.
                 (Rem)
I amb un tros de paper
El Marc fa el que convé.

SANT IGNASI, SANT IGNASI
SERÀ EL MARC QUI EL FACI(x2)          (últim mi llarg...)

LA RE MI (x4)

Català

Sant Ignasi-Eskarransits

LA RE MI (x4)

Vet aquí un home molt trempat
De l’esglèsia ell s’ha revelat (ooooh)
A la Mola no ha anat (ehhh??)
Perquè els seus pares no l’han deixat (Ahhh)

SANT IGNASI, SANT IGNASI
SERÀ EL MARC QUI EL FACI (x2)

El pobre està molt aixefat (xof)
Per tot el que li ha passat
Un bon amic l’ha deixat (cabrón !)
I amb la novia s’ha quedat. (i es diu...)

SANT IGNASI, SANT IGNASI
SERÀ EL MARC QUI EL FACI (x2)

LA RE MI (x4)
-canvi-
(x2)

I a la trista nit,
El Marc s’estira al llit.
Deixant en l’oblit,
Allò que l’ha ferit.

I amb altres amics

Català

Se’n va a fer el feliç.
I amb un tros de paper
El Marc el que convé.

SANT IGNASI, SANT IGNASI
SERÀ EL MARC QUI EL FACI(x2)

Sé (Autor: Bizarre)

Intro: sim Sol Re La (x2)

Estrofa A:
sim            Sol
    Encara que sigui aquí
           Re
on vaig perdre el dolor,
  La
a mi, em queda aire.

sim        Sol
   Podré seguir somiant
            Re
i beure del teu alè,
  La
a prop dels meus sentits.

Estrofa B:
Sol
   Sé que algun record,
              mim
sé que alguna por,
pot seguir vivint
           Sol
entre tu i jo.
Sentiré la teva veu
    mim                  La
i podré tocar-te amb les meves mans.

Tornada
Re
Sé
       La
que voldries morir i no veure’m així.
mim
Sé
      Sol            Sol/F#m
que dibuixes amor on només hi ha dolor.
Sol               La
    M’entrego per sempre a tu.

sim Sol Re La (x1)

Estrofa A: sim Sol Re La (x2)
No vull veure’t així,
mai entendrem perquè,
avui el meu destí

fuig de nosaltres dos,
s’atura de cop el món,
i res ja no ens importa.

Estrofa B: Sol mim Sol mim La
Sé que algun record,
sé que alguna por,
pot seguir vivint
entre tu i jo.
Sentiré la teva veu
i podré tocar-te amb les meves mans.

Tornada: Re La mim Sol Sol/F#m (x2)
Sé

Català
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que voldries morir i no veure’m així.
Sé
que dibuixes amor on només hi ha dolor.
Sé
que voldries morir i no veure’m així.
Sé
que dibuixes amor on només hi ha dolor.

Pont
Re
   El cos ja no és el mateix,
La                                mim
   el món sembla difere – e – e - ent.
Sé que et quedaràs.
Sol      Sol/F#m  Re
Sé,      sé,      sé.

(Re) La mim Sol Sol/F#m (x2)

Coda
(Re La mim Sol Sol/F#m (x2)

Re
Sé
      La
uohhh-ohhh
      mim
uohhh-ohhh-ohhh
ehhh
Sol  Sol/F#m
Sé           -    eh

      Re
uohhh-ohhh
      La
uohhh-ohhh-ohhh
[sé]
      mim
uohhh-ohhh-ahhh-ohhh
[ehhh]
Sol      Sol/F#m  Re
Sé,      sé,      sé.

SEKERA NO

SOM D´UNA COMARCA TRANQUIL.LA
ON HI HA GENT INTERESANT
PAGESOS, GRANGERS, RAMADERS
QUE LA TIREN ENDAVANT

PERÒ NO SÓN TOT FLORS I VIOLES
TENIM UN PROBLEMA MOLT GRAN
LA SEKERA ENS AMENAÇA
D´UNA MANERA CONSTANT

ELS PORCS MOREN A LES GRANGES
DE COLLITA NO EN TENIM
TROBEM A FALTAR L´AIGUA
"NECESARIA PA VIVIR"

VOLEM MÉS AIGUA PELS NOSTRES TROSSOS
REG A MANTA ÉS LO MILLOR
OBRIU LES PALES, AIGUA PER TOTHOM
VOLEM MÉS AIGUA PELS NOSTRES TROSSOS
REG A MANTA ÉS LO MILLOR
OBRIU LES PALES, SEKERA NO

I SI PER AIXÒ NO FOS PROU
EL CLIMA ÉS LO MILLOR
A L´HIVERN GELA
I A L´ESTIU FA CALOR

Català

PEDREGA, NO PLOU, HI HA BOIRA
MENTRE ARREU HI FA BO
DE VEGADES PASSEN 30 DIES
SENSE VEURE EL SOL

PER MOLT ESTRANY QUE SEMBLI
LES GARRIGUES SON AIXÍ
AQUÍ ENS HA TOCAT VIURE
I AIXÍ HO HEM D´ASSUMIR

SEMPRE SERÀS PROP DE MI -JUNTS

SEMPRE SERÀS PROP DE MI -JUNTS
MÚSICA I LLETRA: Jonathan Argüelles

Avui et tinc entre les mans
de nou et puc tornar a abraçar,
he esperat aquest moment
des de que vas marxar
Et puc tornar a sentir d´aprop
i puc tornar a veure els teus ulls,
només ells em saben dir
el que sento per tu

I espero que mai oblidis
cada passa que em anat donant,
recorda´m com un vell amic
amb el que sempre podràs comptar...

Si un dia creus que estàs molt lluny,
i la distància et fa dubtar
mira al fons del teu cor,
allà m´hi trobaràs
No vull que siguis un record,
ni una trista realitat,
vull estar al teu costat fins al final
Quan estiguis lluny de mi,
recorda sempre el que et vaig dir,
la promesa que et vaig fer en el paradís

I espero que mai oblidis...´

Català

Sent amb mi

Tu em fas sentir
que ara no hi ha més mancances.
Sense permís
omple una vida solitària.
Fes-ho per mi,
que ara encara em sento feble.

Sent amb mi,
fins a la fi.
Sé que ets tu,
només tu.

No diguis res
que el silenci no m´espanta.
Ja ho puc saber,
la mirada sempre et delata.
Fes-ho per mi,
que ara encara em sento feble.

Sent amb mi,
fins a la fi.
Sé que ets tu,
només tu.

No busquis més
sóc la peça que et faltava.
Puc intuir
que ara no hi ha res que ens separa.
Fes-ho per mi,
que ara encara em sento feble.

Sent amb mi,

Català
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fins a la fi.
Sé que ets tu,
només tu.

she´s the one

es de´n robbie williams
una canço realment molt dolça

I was her she was me
We were one we were free
And if there´s somebody calling me on
She´s the one
If there´s somebody calling me on
She´s the one

We were young we were wrong
We were fine all along
If there´s somebody calling me on
She´s the one
When you get to where you wanna go
And you know the things you wanna know
You´re smiling
When you said what you wanna say
And you know the way you wanna play
You´ll be so high you´ll be flying

Though the sea will be strong
I know we´ll carry on
Cos if there´s somebody calling me on
She´s the one
If there´s somebody calling me on
She´s the one

When you get to where you wanna go
And you know the things you wanna know
You´re smiling

When you said what you wanna say
And you know the way you wanna say it
You´ll be so high you´ll be flying

I was her she was me
We were one we were free
If there´s somebody calling me on
She´s the one
If there´s somebody calling me on
She´s the one

If there´s somebody calling me on
She´s the one
Yeah she´s the one

If there´s somebody calling me on
She´s the one
She´s the one

If there´s somebody calling me on
She´s the one

Anglès

SI T´HO PENSES -JUNTS

SI T´HO PENSES -JUNTS
MÚSICA/LLETRA: MANUEL DOPICO

Creus que no tornaràs
a ser un bon noi i a confiar
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ni en ningú ni en res
que t´has endut ja masses pal...s
Desperta d´un malson
que aviat s´acabarà...
creu-me que jo t´entenc,
 dels problemes sóc el rei.
I creus que estàs tan sol que només el silenci
T´escoltarà d´aprop,
però ara t´escolto jo!

Pq segur que si t´ho penses
veuràs que no n´hi ha per tant
sha lalala lalala...
Pq segur que si t´ho penses
veuràs que no n´hi ha per tant
sha lalala lalala...

Creus que t´estàs penjant
d´algú que mai et farà cas
i que tens els dies comtats
en aquesta feina que tant t´ha costat.
Despertes d´un malson,
si ens donem la mà fugirem del dolor.
Creu-me que jo t´entenc,
dels mal rotllos sóc expert.

I creus que estàs tan sol que només el silenci
T´escoltarà d´aprop,
 però ara t´escolto jo...

Pq segur que si t´ho penses
veuràs que no n´hi ha per tant
sha lalala lalala...
Pq segur que si t´ho penses
veuràs que no n´hi ha per tant
sha lalala lalala...

Tots dos som passatgers del mateix avió
saps que volarà, saps que ens portarà
tant lluny que ningú ens podrà trobar
però si t´ho pneses en el fons
saps que haurem de tornar...

I creus que estàs tan sol que només el silenci
T´escoltarà d´aprop,
però ara t´escolto jo...

Pq segur que si t´ho penses
veuràs que no n´hi ha per tant
sha lalala lalala...
Pq segur que si t´ho penses
veuràs que no n´hi ha per tant
sha lalala lalala...
Pq segur que si t´ho penses
veuràs que no n´hi ha per tant
sha lalala lalala...
Pq segur que si t´ho penses
veuràs que no n´hi ha per tant
sha lalala lalala...

Sigues lliure

Sigues lliure i camina cap a l'estel que vulguis guanyar, laraila
no pensis el que els altres et diran, laraila,
deixa que la pluja mulli els teus cabells daurats
petites gotes fredes tremolant

Fes de casa teva tots els llargs camins del món             SOL mi
i tindràs per sostre el blau color                                         DO RE SOL mi
dorm a l'herba fresca, vola amb el colom,                        DO RE SOL mi
corre com el riu vers l'horitzó                                              DO RE SOL

Fes-te blanca escuma quan el mar és blau color
fes-te com l'ocell que canta en un racó
fes-te flor petita, fes-te aigua brillant
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fes anar la vida que t'han dat

Algun jorn la vida un company et donarà
i amb la seva mà caminaràs
dolços llavis tendres i un parlar suau
per fer millor la vida (2bis)
per fer millor la vida a cada instant

Sol a la platja

Quan el sol ja punteja
per un cim de roca i pins
quan la pluja ja és llunyana
i els vaixells són mar endins

Ell està sol a la platja
a la sorra un nom escrit
un pensament al seu cap volta
un vell record que el fa patir

i adormit entre els seus somnis
se li estàn mullant els ulls
fa molt temps i encara plora
fa molt temps que ella és lluny

s´en va anar en una barca
s´en va anar sense dir-li adéu
s´en va anar en un diumenge
en un matí de fred i vent

i ara espera que el fred torni
vol sentir el vent xiular
diu que amb elss va marxar un dia
i creu que amb ells ha de tornar

i adormit entre els seus somnis
se li estàn mullant els ulls
fa molt temps i encara plora
fa molt temps que ella és lluny
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Somriu

ATZUKAK- SOMRIU

Quan et canses de la vida, quan no sàpigues que fer, quan t’adones de la gran mentida
que sempre ens han fet creure. Quan res ja no tinga sentit, quan no trobes cap raó per
viure. Pensa en una posta d sol, pensa en eixa olor, pensa en arròs caldós, pensa en un
petó.

Potser no es el que ens contaren, potser vivim en la foscor d’un mon ple d’hipocresia que
no ens deixa vore. Intentarem canviar-ho amb un gran somriure.

Somriu quan et canses de la vida, somriu quan no sàpigues que fer, somriu quan no
trobes cap raó per viure. Somriu quan t’adones de la gran mentida, somriu quan no trobes
cap raó per viure, i això sempre has de fer!!
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Soy de Aragon

Dinero, busco, lo encuentro y lo gasto, es un billete verde en mi kartera para el sábado.
¡Mierda de vida, mierda de sistema, mierda de nivel de vida en el planeta Tierra! No
presumas de supremo, éste es el ritmo de mi sangre, síguelo si puedes, nunca trates de
pararle. Vive tu vida y déjame vivir la mía, mi filosofía en contra de tu ideología. Intento
encontrar, demostrar, que tengo personalidad para afrontar la realidad. He creado ya mi
propia religión, mi propio dios, ideas
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claras en mi vida para entrar en razón. No me gustaría tener mi propio rancho ni caballo,
nunca seré un típico americano. No me kedo kieto kuando alguien dice que somos
paletos, respeto para una tradición quiero. No pido mucho aunke la gente diga que somos
el culo de españa, población maña engañada. Aragón no gana siempre te dicen y de este
modo promocionan los espacios verdes, y en ambas riberas del Ebro críos sin escuela
cultivando su cerebro en el huerto. Buscan salidas, ganarse la vida a costa de los frutos
que produce una semilla. Si el tiempo no falla, si el Sol luce fuerte podrás sobrevivir el
resto del año si sonríe la suerte. Desde las Cortes manejan la economía. José Marco,
Aragón a la ruina día tras día. En el ayuntamiento toda la pasta que emplean el dinero pa´
decir que se lo gastan, y luego Aragón es el futuro, sin darse cuenta ke somos el último
pedo del kulo. AGUAS Y TRASVASES, las hay de todas clases, jamás tendrán la unión
que tiene akí el póker de ases. Obtienen beneficios, roba su servicio. El pueblo grita
manifestaciones, el principio de “todos contra el poder, al final van a caer”. Echan a correr
y luego es “uno, dos, tres, vamos a por él”. Sufrirán lo que ellos llaman violencia juvenil, lo
que yo llamo autodefensa contra la guardia civil. Violencia gratuita es lo que te ofrecen.
Poco a poco aprende a darles lo que se merecen. Les movilizo a la gente con una
canción, no dejes que te peguen mientras dicen que defienden su nación. Es Aragón una
nación? Podría ser, si se metiera caña a los que tienen el poder. Ellos son la ley y ellos el
gobierno, y procura que su Aragón no se convierta en tu infierno.

 Y SOY DE ARAGÓN! SOY DE ARAGÓN BABY, Y SOY DE ARAGÓN BABY! QUE SOY
DE ARAGÓOOOOOON!!!!…….

Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho
tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia, son borrachos en el
Paseo de la Independencia. Viejos fracasados, vagabundos golpeados no por nazis, sino
por el frío que los mata, los otros son payasos. Y es el frío el que congela las cosechas
que los republicanos siembran para los difundistas de derechas. Resucitar a Franco es
una mala idea, coméntalo con tus hijos los que buscan pelea, y siempre pierden, el polvo
muerden, y vuelven a casa y preguntan: “papá, ¿por qué tenemos que ser fachas?”. “Es
tradición, familia, religión, que éramos grandes”. “Sí papá, pero todo eso era antes”.
¡Padres, fascistas resignados, he llegado para educar a vuestros hijos con mi canción de
rap delatado! Independencia piden pero sé que les da miedo las cuerdas de una guitarra
punteada por los dedos de un maestro, demuestro, quien toca la guitarra es el líder de los
“gansta”, el mayor de los Ibarra. Desde por ahí se ve todo muy bien, desde la Moncloa
nos manejan, y tú sabes quién es. Destrozando nuestra industria. Aquí lo que importa es
la imagen y el ilustre la ilustra. Ésa es su trampa, ése es su eslogan. Censuran suministro
para todos los que se drogan con mi música. Zaragoza es única. Guardan mi lengua de
trapo ante la opinión pública. ¡Y no van a parar el movimiento, esto es lo que siento,
Zaragoza nos oye y saben que no miento! Ven, hay mucho que ver en Aragón, ye nación,
autodeterminación. Multinacionales extranjeras destruyen las empresas, la gente está
parada, pero el dinero corre por las mesas de los ejecutivos, destruyen la propia ciudad
en la que vivo. Soy de Aragón, y como maño que soy tengo mi orgullo y lo manifiesto en
esta canción. Quizá sería baturro si supiera cantar la jota. Admiro al que la canta, pero mi
tiempo se agota. Yo no hablo fabla pero admiro al que lo habla. Y el que pasa no sabe por
qué a los del gobierno endiabla, y maldigo a los políticos, porque a costa del mío su
bolsillo se hace rico. Y soy de Aragón, tío. El viento que sopla es el cierzo y en invierno
hace frío. Yo por eso enchufo la calefacción, porque Kase.o y Paco “the brut” han llegado
desde…

Estribillo

Such

I am thinking it´s a sign that the freckles
in our eyes are mirror images and when
we kiss they´re perfectly aligned
and I have to speculate that God himself
did make us into corresponding shapes like
puzzle pieces from the clay
and true, it may seem like a stretch, but
its thoughts like this that catch my troubled
head when you´re away when I am missing you to death
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when you are out there on the road for
several weeks of shows and when you scan
the radio, I hope this song will guide you home

they will see us waving from such great
heights, "come down now," they´ll say
but everything looks perfect from far away,
"come down now," but we´ll stay...

I tried my best to leave this song on your
machine but the persistent beat it sounded
thin upon listening and
that frankly will not fly. you will hear
the shrillest highs and lowest lows with
the windows down when this is guiding you home

they will see us waving from such great
heights, "come down now," they´ll say
but everything looks perfect from far away,
"come down now," but we´ll stay...

Te he echado de menos hoy

Tanto tiempo caminando
y aún no sé dónde voy
estoy siguiendo cada paso
y me olvidé de quien soy

Oigo el viento que en tus manos
Una razón para crecer.

Te he echado de menos hoy
exactamente igual que ayer
confío que siempre estaré,
contigo aunque no estés.

Sólo el tiempo que he soñado
recordó el amanecer
días grises y olvidados
vuelven una y otra vez.

Fue aquel río que cruzamos
Y nunca más cruzaré.

Te he echado de menos hoy
exactamente igual que ayer
confío que siempre estaré,
contigo aunque no estés.

Oigo el viento que en tus manos
Una razón para crecer.

Te he echado de menos hoy
exactamente igual que ayer
confío que siempre estaré,
contigo aunque no estés.

Castellà

Temporada Alta

Tants anys treballant
per un somni que ja has oblidat
ni a mitges t’has quedat
amb ben poc ja et conformes

Mira que jo et respecto
tot i que m’has decebut
anant a les rebaixes
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votant un trist estatut, o hipotecant el meu futur.

Mai no malvendrem el somni
mai no ho deixarem estar
respecto que et rendissis
però jo no et vull imitar

Mai no malvendrem el somni
mai no ho deixarem estar
respecto que et rendissis
però no et vull imitar

Esquerres i dretes centralistes
regionalistes de pa amb oli sucat
ecopijos que viuen a Pedralbes
i es creuen l’“Espanya plural”!

No ets com ells i bé que ho saps
sempre mantindrem la dignitat
ens vénen a les rebaixes
però nosaltres... TEMPORADA ALTA, tot l’any!

Mai no malvendrem el somni
mai no ho deixarem estar
respecto que et rendissis
però jo no et vull imitar

Mai no malvendrem el somni
mai no ho deixarem estar
respecto que et rendissis
però no et vull imitar

Temps difícils

A les nits del poble que dorm el demà,
que calla i espera el que ha d´arribar.
Als matins de boira que llauren els camps,
d´antigues cadenes que no vam segar.
Als vespres de pluja que aplenen ciutats,
de cares callades i cors inundats.
En l´antiga llengua on vaig heretar,
de cada paraula un món per triar.

Als teus ulls de vidre, que m´estan mirant.
Al teu trist somriure que estàs ofegant.

Obrim tots els fronts, alcem  les cançons,
només l´esperança pot vèncer la por.
Tornen temps difícils, tornen temps de por.
Tornen temps de lluita, de ràbia i amor.

A les nits del poble que dorm el demà,
que calla i prepara un nou despertar.
Als matins de boira que llauren els camps,
de braços que sagnen de tant esmolar.
Als vespres de pluja que aplenen ciutats,
de cares que porten l´hora del combat.
En l´antiga llengua d´on vam heretar,
de cada paraula un món per guanyar.

Als teus ulls de vidre, que m´estan mirant.
Al teu trist somriure que estàs ofegant.

Obrim tots els fronts.
Obrim tots els fronts.
Obrim tots els fronts.
Tornen temps de lluita, de ràbia i amor.
Obrim tots els fronts.

Català
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Temps Mort

TM

Tot en el que havíem cregut s’ha fos
S’ha perdut, s’ha escapat com un gos
No ho podem controlar
Res és nostre
El món s’enfonsa!!!

Tu,tu que has estat al meu costat
No,no t’ho creguis no és veritat
Com m’han pogut enganyar?!
Això no pot ser aixì
Això no és x mi!

Tornada

Agafa’m la mà, hem de lluitar
Tu al meu costat no hem pots fallar
Junts lluitarem, junts vencerem
La unió fa la força ho aconseguirem
I si això es així, ho podrem aconseguir
mirar al passat es obligar
Per obtenir la llibertat

Hem trencat barreres i grans murs d’acer
Vencent febleses, vencent el poder
Ja no ens poden aturar!
L’hora s’acosta, el món és nostre

Ens, ens vam prometre no sortir del joc
Com molts d’altres que ara ho han perdut tot
Realment que és la veritat
El meu destí és ser aquí
El teu intentar-ne fugir

Tornada

Agafa’m la mà, tornem a  lluitar
Tu al meu costat no hem pots fallar
Junts lluitarem, junts vencerem
La unió fa la força ho aconseguirem
I si això es així, ho podrem aconseguir
mirar al passat es obligar
Per obtenir la llibertat

On no ho has buscat no m´has trobat
On no m´has buscat no m´has trobat
On no ho has buscat no m´has trobat
On no m´has buscat no m´has trobat NO!!!!!!!
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This is the new shit

Everything has been said before
There´s nothing left to say anymore
When it´s all the same
You can ask for it by name

Babble, Babble, Bitch, Bitch
Rebel, Rebel, Party, Party
Sex, sex, sex, and don´t forget the violence
Blah, blah, blah
Got your lovey-dovey sad and lonely
Stick your stupid slogan in
Everybody sing along
Babble, Babble, Bitch, Bitch
Rebel, Rebel, Party, Party
Sex, sex, sex, and don´t forget the violence
Blah, blah, blah

Anglès

Got your lovey-dovey sad and lonely
Stick your stupid slogan in
Everybody sing

Are you motherfuckers ready for the new shit?
Stand up and admit, tomorrow´s never coming
This is the new shit
Stand up and admit
Do we get it? NO!
Do we want it? YEAH!
This is the new shit
Stand up and admit

Babble, Babble, Bitch, Bitch
Rebel, Rebel, Party, Party
Sex, sex, sex, and don´t forget the violence
Blah, blah, blah
Got your lovey-dovey sad and lonely
Stick your stupid slogan in
Everybody sing along
Everything has been said before
There´s nothing left to say anymore
When it´s all the same
You can ask for it by name

Are you motherfuckers ready for the new shit?
Stand up and admit, tomorrow´s never coming
This is the new shit
Stand up and admit
Do we get it? NO!
Do we want it? YEAH!
This is the new shit
Stand up and admit

Now it´s you-know-who
I got the you-know-what
I stick you-know-where
You know why, you don´t care
Now it´s you-know-who
I got the you-know-what
I stick you-know-where
You know why, you don´t care
Now it´s you-know-who
I got the you-know-what
I stick you-know-where
You know why, you don´t care
Now it´s you-know-who
I got the you-know-what
I stick it you-know-where
You know why, you don´t care

Babble, Babble, Bitch, Bitch
Rebel, Rebel, Party, Party
Sex, sex, sex, and don´t forget the violence
Blah, blah, blah
Got your lovey-dovey sad and lonely
Stick your stupid slogan in
Everybody sing

Are you motherfuckers ready for the new shit?
Stand up and admit, tomorrow´s never coming
This is the new shit
Stand up and admit
Do we get it? NO!
Do we want it? YEAH!
This is the new shit
Stand up and admit

So Let us
entertain you
So Let us
entertain you
So Let us
entertain you
So Let us
entertain you
So Let us
entertain you
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TORNAR A NÉIXER - JUNTS

TORNAR A NÉIXER - JUNTS
MÚSICA I LLETRA: MANUEL DOPICO
Col·laboració a la veu de: RAQUEL XIBERTA
Tu ets aquest somni que sempre he tingut,
els dies són tant llargs quan estic lluny de tu...
només els teus ulls em fan veure
que no estic perdut...
Ets la promesa que mai em van fer
que els àngels existeixen, que no cal anar al cel...
i és que el teu somriure fa que torni a ser nen...
Voldria entrar al laberint del teu cor
sentir-te a prop, ser part del teu cor, cada moment,
cada sospir, cada batec del teu cor...

NÉIXER,
TU FAS QUE JO TORNI A NÉIXER,
NÉIXER
QUAN PENSO EN TU TORNO A NÉIXER.

Quan estem sols amb la nostra cançó,
el temps ens deixa viure i oblidem el món
però si ha de marxar pots endur-te el meu cor...
Voldria entrar al laberint del teu cor
sentir-te a prop, ser part del teu cor, cada moment,
cada sospir, cada batec del teu cor...

NÉIXER...

I encara que no sé com acabarà, guardaré tots els records
i somiaré fins al final, que estàs bé amb mi,
que m´agafes la mà, recorda´t d´aquest boig
per què ell mai t´oblidarà...

NÉIXER...
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UNA VEU PER AL MÓN

Obrim serens la mostra parla
als mil parlars del món amic
amb les clarors d´un verb antic
vora la mar i al peu dels cims
dus el treball per terra endins
solquen el pla que colem lliure
oberts a tots, viure i conviure
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Verigut

Allargat a sa vorera amb es peus mig en ramui, hofagant sa son enrera es sol me deixava
cuit. Entre es fulls d’aquell diari que hem servia de capell, espiava qual corsari de llevant
fins a ponent. La vaig veure i no m’ho creia ,tremola sa meva pell, desprès d’una
repassada des turmell fins as clotell. Un pessic a cada galta, pot ser no estava despert, i
quant per es costat passava com un llamp ja estava dret.  Li vaig dir una picardia
amollada en menorquí i girant de cop i volta em va respondre aixuxi: my  darling english,
pitinglish ,menorquin don´t understandand an my holliday is little, it is hoy y yo bye bye.
Beautiful is you are island ,se fini, only today, Latin lover espavila o good bye, no hi ha
remei. Com sa cosa perillava mes vaig prendre posicions, poc a poc me l’atracava per sa
primera lliçó: verigut vol dir peput, veriwell vol dir que ets mel ,foc i foc i ja as rebut, nyaca
nyaca som al cel. Si problemes hi ha de llengua men enfot mes ben igual, podem fer
l’amor per senyes que es mes internacional. Amb la mar per testimoni, el cel feia de
cobert, unes quantes rebolcades amb ses manyes d’un expert. Nedant com una sirena va
partit cap as seu iot, mentres tant jo li cantava una segona versió: Verigut mas ben fetut,
veary well necessit gel, foc i foc i so ha retut, nyaca nyaca lo que hem perd. Com tenim
temps i paciència mos veurem s’ estiu qui ve, si ho fem per correspondència tal vegada
ens pot na be: My darling
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english, pitinglish ,menorquin don´t understandand an my holliday is little, it is hoy y yo bye
bye. Beautiful is you are island, se fini, only today. Latin lover espavila o good bye, no hi
ha remei.  Vearigud mas ben fetut, veary well necessit gel, foc i foc i so ha retut, nyaca
nyaca lo que hem perd. Com tenim temps i paciència mos veurem s’ estiu qui ve, si ho
fem per correspondència talvegada ens pot anar be, si ho fem per correspondència o si
no, o si no, o si no per internet.

VULL TORNAR A TENIR-TE -JUNTS

VULL TORNAR A TENIR-TE
MÚSICA: JONATHAN ARGÜELLES i MANUEL DOPICO
LLETRA: JONATHAN ARGÜELLES

Les hores passen i no saps adonar-te
que cada cop estàs més lluny
t´estic perdent a cada mirada
i cada cop sé menys de tu...
Sembla que el teu somriure
s´ha trencat
i tot el temps que hem passat
de cop s´ha esborrat...

VULL TORNAR A TENIR-TE
VULL TORNAR A SENTIR LA TEVA VEU
VULL ENTRAR A LA TEVA VIDA...
COM ABANS...

T´escric mil cartes per poder regalar-te
un petit troç del meu passat...
els dies passen, ja no sé com mirar-te
avui la lluna s´ha amagat...
Cada cop que em recorden
el teu nom
penso en el temps que hem viscut
que ara és un record...

VULL TORNAR A TENIR-TE...
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When you say nothing at all

R           L         S                       L            R    L S L
It´s amazing how you can speak right to my heart
R          L          S                     L                R   L S L
Without saying a word, you can light up the dark
S                               L
Try as I may, I could never explain
R         L                    S               L
What I hear when you don´t say a thing

CHORUS:
         R                     L            S                    L
The smile on your face lets me know that you need me
               R                 L                S               L
There´s a truth in your eyes saying you´ll never leave me
        R                   L                      S                        L S L
The touch of your hand says you´ll catch me wherever I fall
         S                    L                                  R L S L
Now, you say it best when you say nothing at all

R	L         S                     L             R    L S L
All day long I can hear people talking out loud
R             L         S  	    L
But when you hold me near, you drown out the crowd
S		          L
Try as they may, they can never define
R          L                     S                       L
What´s being said between your heart and mine

 CHORUS:
         R                     L            S                    L
The smile on your face lets me know that you need me
               R                 L                S               L

Anglès
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No ho sé

There´s a truth in your eyes saying you´ll never leave me
        R                   L                      S                        L S L
The touch of your hand says you´ll catch me if ever I fall
         S                    L                                  (Intro)
Now, you say it best when you say nothing at all

(La cançó és d´en Ronan Keating)

No Nem Bé

Autòmat o l´home de la màquina

Màquines articulant rígides extremintat
Màquines accelerant sota el contol de l´evolució.
Robots de carn. Robots que actuen com humans
Robots de carn. Homes mecànics.
Màquines deactivant impulsos irracionals
Màquines retrocedint sota el control de l´evolució.
Robots de carn. Robots que actuen com humans.
Robots de carn. Homes mecànics.
Com esclaus dins de la civilització
Són autòmats vivint dins de la civilització.

Català

Idiota

Fotografies grogues pel temps
que em reconeixen com un idiota:
Presència inepte
d´aspecte grotesc
de membres deformes que em determinen
Faccions fingides
somriure forçat
identiques formes
que em distingeixen
Paraules absurdes (sense cap valor)
Incloses em l´aire
que jo respiro
Oh! oh! oh! que idota sóc
oh! oh! oh! que depriment
oh! oh! oh! que idiota sóc!
Postures rares adopta el meu cos
que em defineixen com un idiota
presència inepte
d´aspecte grotesc
de mebres deformes
que em determinen
Cervell fictici
ingeni obligat
idèntiques formes
que em distingeixen
Conducta jutjada (per ser deficient)
Sentència adquirida
per ser un idiota
Oh! oh! oh! que idiota sóc
oh! oh! oh! que depriment
oh! oh! oh! que idiota sóc oh! oh! oh!
Monstruositat extravagant
mediocritat impertinent
Vulgaritat impressionant

Català

identitat insuficiant
Fotografies de relitat
que em demostren que sóc humà
certesa exacte puntual
indiscutible humanitat
Fotografies de relalitat
que em demostren que sóc humà
certesa exacte puntual
irrefutable, inqüestionable
SÓC UN HOME

Oxigen

Sons dibuixats absorvint
notes, olors, lletres...
Dimensions flotant a l´aire.
Dimensions sorgint, buscant-me.
Llums de colors descobrint
una nova esfera.
Viatge de llums, de colors,
d´infinites formes.
Cels inhalats despullant núvols,
espais, hores...
Dimensions flotant a l´aire.
Dimensions sorgint, trobant-me.
Llums de colors descobrint
una nova esfera.
Viatge de llums, de colors,
d´infinites formes.

Català

Parets verdes

Parets de pedra ferma s´alcen davant meu
immòbils sempre intactes truncades pel record
Estàtues deruïdes que no volen morir
Ansioses per l´espera sotmeses pel temor
Murs que no es mouen de presència constant
Constants en l´enyorança, en l´enyorança

ulls tancats desitjats sons desfets
missatges gravats a la pell dits marcats
desitjats obstacles fets de pedra

Murs de pedra inerta alimentats per pors
Tupides reixes verdes tapiades pel dolor
Columnes suprimides que no volen morir
Immerses en la ira truncades pel record
Parets atormentades de pensaments distants
Distans amb l´espeança amb l´esperança
ulls tancats desitjats...
Verds els murs alçats que el present no pot tapiar
Perquè mai ningú podrà destruir el meu passat
Vedes flors que no podràs matar
Verd el groc que ningú no destruirà.

Català

Punts suspensius

Frases que es pronuncien per no tornar a ser mai dites.
Anuncis de cotxes un sofà i cintes de video.
Llocs que la distància ha obligat a deixar enrere:
Retalls de diari enganxats a les parets del món.

Música de fons acompanya nits en blanc
Entre llibres vells i coixins i taules buides.
Pàgines que es perden arrencades per la vida,
Pel temps que transcorre per la gent que camina en el món.

Frases que es pronuncien per no tornar a ser mai dites.
Anuncis de cotxes un sofà i cintes de video.
Cartes que s´escriuen per no arrivar a ser enviades

Català
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Pensaments ingenus i preguntes que no acaben en el món.

Seda

Somnis que tanquen un món.
Per obrir una porta estreta
que inicia una il.lusió en una exòtica terra.
Habítada per éssers fantàstics d´increibles facultats.
Plena de camins insòlits i de boscos encantats;
d´arbres que ploren i riuen
en una exòtica terra.
Habítada per éssers fantàstics d´increïbles facultats.
Habitants amagats en un paisatge sorprenent i fabulós.
Capturats en un domini on regna el misteri i la màgia.
Homes de cossos immensos convivint amb dracs i ninfes,
amb cavalls alats que volen en una exòtica terra.
Criatures ideals en un regne fascinant.
Habitants amagats en un paisatge sorprenent i fabulós.
Capturats en un domini on regna el misteri i la màgia.

Català

Skalariak - Sociedad Canníbal

A un immigrante no le hace mucha gracia
cuando se le rien en una democrácia
no cobra nada por un puto trabajo
después lo deportan porque hace mucho el vago

Odio a estos paises tan desarrollados
los que en el pasado trataban con esclavos
Explotacion colonialista!!
ahora cierran las fronteras para perderlos de vista

Sociedad Canníbal Capitalista!!!

Presumen de vida en un pais libre
grandiosa su bandera manipulan en el cine
todos son felices aman la paz
defienden su patria aplastando a las demás

Es la libertad, adorar al capital, presumir
y hundir las ideas de Marx
Votar para escupir al esclavo de tu pais
luego propagar igualdad en la humanidad

Castellà

Sobre els dies

Dies blancs, amb tons blavosos,
plens de llum i de silenci
en els quals el mar està tranquil.
Dies blaus fets de rutina,
ennuvolats i fets de boira
on la monotonia omple tot.
Imaginem ones al cel.
Imaginem cels de cotó.
Dies que passen sense deixar empremta.
Dies que esborren mil troços d´estrella
i apilen llàgimes quan el cel plora.
Dies blancs, amb tons blavosos,
ensucrats per núvols roses
que pinten la pluja a l´horitzó.
Imaginem ones al cel.
Imaginem cels de cotó.
Dies que passen sense deixar empremta.
Dies que esborren mil troços d´estrella
i apilen llagrimes quan el cel plora.

Català

Tobogan

Realitat o ficció?
Traspassem la frontera
oblidem els límits
I creem rodones quadrades

Busca´m t´espero somiant
entre núvols t´estic esperant
t´estic esperant

Vine segueix-me i vitjarem
al centre de la terra
Torna i segueix-me i trobarem
un espai per nosaltres

Relaitat o ficció?
Intentem aturar el temps
Calculem l´Infinit
I cerquem imatges sonores

Busca´m t´espero somiant
Enre núvols t´estic esperant
t´estic esperant

Vine segueix-me i viatjarem...

Cercles i cubs triangulars
entre núvols i núvols volant
Busca´m t´espero somiant
entre núvols t´estic esperant,
t´estic esperant.

Català

NOFX

Champs Elysées

Je m´baladais sur l´avenue, le cœur ouvert a l´inconnu.
J´avais envie de dire bonjour a n´importe qui
N´importe qui et ce fut toi, je t´ai dit n´importe quoi,
Il suffisait de te parler, pour t´apprivoiser.

Aux Champs-élysées, aux Champs-élysées
Au soleil, sous la pluie, a midi ou a minuit,
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-élysées

Tu m´as dit "J´ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous,
Qui vivent la guitare a la main, du soir au matin".
Alors je t´ai accompagné, on a chanté, on a dansé
Et l´on n´a même pas pense -- a s´embrasser

Aux Champs-élysées, aux Champs-élysées
Au soleil, sous la pluie, a midi ou a minuit,
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-élysées

Francès

Nogueras, Pep
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Vola

Vola, vola ocell
i no paris
fins trobar
la llibertat
dins del teu cor.

Corre, corre fort,
corre i no tinguis por
i porta en el bec
la paraula "Pau"
i no et caçaran.

Vola dins del cor dels homes,
busca en ells una esperança,
cerca el fruit de la nova vida,
adona´t dels estels que et miren.

Mira, mira els homes,
i veuràs que molts d´ells
no són dolents,
que n´hi ha de bons.

Digues, digues-los
que no es deixin vèncer
per la por,
ni per l´engany
ni per la mort.

Vola dins del cor...

Català

nohosé

Carnaval

Avui per fi regna la disbauxa,
el carnestoltes ja ha arribat!
Cap n´hi haurà que no vagi borratxo,
cap n´hi haurà que no vagi torrat.

Puja la temperatura al poble,
calent és poc, tothom va cremat.
Puja la tempratura al poble,
calent és poc, tots cremats!

Sallent! Això és el Carnaval!
De tots el més animal
de la Catalunya Central!

M´han dit que el pobre Carnestoltes
ell és un home molt eixerit.
Que a tots ens escura les butxaques,
i que en fa anar correguts al llit!

No ploris pas no ploris minyona,
que ell tornarà i nosaltres no!

No ploris pas no ploris minyona,
que ell tornarà i tu no!

Sallent! Això és el Carnaval!
De tots el més animal
de la Catalunya Central!

Català

Desgracia humana

Figures enfosquides
per l’ombra de la por
cares que somriuen
per amagar el dolor

Titelles que caminen
buides de llibertat
esclaves i submises
de la falsa societat.

Surt de la mentida
que t’havia ogefat
enmig d’hipocresia
i un món falsificat

L’ombra de la codicia
Jugant amb la supèrbia
Com as de la pardida
La fam i la misèria

La gana del diner
Tant llunt de la igualtat
Avanaça com una ombra
pagant amb cueltat

I l’aire que circula
Per aquest gris horitzó
Només porta desgràcies
Marees de tristor.

Català

Festa Estranya

M’he despertat a la gespa del parc,
ben segur que mi he colat.
No recordo pas que m’ha passat,
els esparsos m’han despertat.

Que potser vam muntar una festa,
que potser ens vam emborratxar,
potser la vam “pillar” molt grossa
i ja està.
Que potser vam fumar molts petes
que potser vam fer l’animal,
que potser vaig conèixer una rossa
i ens vem acabar enrotllant!

Però ara estic sol
i ni sols se que es la realitat.
Tot em roda i tinc mal de cap.
Tot el meu cos sembla com si hagués estat aixafat
pel monument franquista del parc.

Desprès de fer una llarga reflexió,
he pensat que res millor,
Que treure el que em queda de marró
i calmar la depressió!

Que potser vam muntar una festa,
que potser ens vam emborratxar,
potser la vam pillar molt grossa
i ja està.
Que potser vam fumar molts petes
que potser vam fer l’animal,
que potser vaig conèixer una rossa
i ens vam acabar enrotllant!

Faig cap a casa que qualsevol nit pot sortir el sol,
es massa tard per donar un vol.
Les meves cames no suporten el pes del meu cos,

Català
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travessar la tanca es perillós.

Que potser ...

Però de cop i volta al sofà de casa me trobat,
els colegues m’estaven mirant.
La festa que muntat a casa ha estat genial
Va a parir quin somni mes estrany.

Llibertat

Ja n’estaves fart,
No sabies que fer,
però veies que allò no rutllava.
Que la teva relació,
poc a poc,
s’havia anat desfent.
No tenies temps,
no hi veies futur,
no tenies il·lusions.
Però el que no esperaves es que això
acabés en un mal son...

Li vas dir ven clar
el que pensaves tu
no volies pas ferir-la.
Però el que sembla ser es que ella
s’ho va prendre malament.
Ja que et va girar la cara
i et va dir molt emprenyada
que la vostra relació
per ella s’havia acabat.

I crida llibertat!
Que ara totes les coses han canviat,
tornes a ser el mateix d’abans.
Que ara tot s’ha acabat,
que tornes a ser lliure per mirar
la primera tia que et passi pel costat.

Però ara ja ho veus!
la teva llibertat
s’ha convertit en abstinència
quan els teus colegues
als concerts
van desapareixent
i et quedes sol
i penses que no trigaran gaire en tenir
aquella independència
que tan vas trigar a aconseguir.

I crida llibertat! ...

Català

Tu

Vaig passar-me tota la nit intentant
que et fixessis amb mi d’una vegada,
però l’únic que vaig obtenir
es que t’allunyessis encara mes de mi.

Ni em vas mirar,
et vas girar
i te’n vas anar
i jo quiet
mirant-te
no vaig fer res per aturar-te.

Sols recordo els teus ulls,
recordo els teus cabells
i el teu somriure

Català

que no oblido en cap moment,
el tinc guardat dins la meva ment.

Ha passat molt de temps
des d’aquell cop
i encara no he oblidat el teu somriure.
Cada nit somio amb el teu cos
I que per fi podem estar junts tu i jo.

Amagats,
ben abraçats,
enamorats,
esperant
que el nostre amor
poc a poc es vagui madurant.

Sols recordo els teus ulls,
recordo els teus cabells
i el teu somriure
que no oblido en cap moment,
el tinc guardat dins la meva ment.

Nou Romancer

A la ciutat dels moixos

A la ciutat dels moixos
un anell de fum em ferma,
em fa pres del sentiment
amb una cadena blanca.

Som el jardí salvatge
que ha crescut al teu terrat.
Som una ombra, penombra
que la pluja ha gastat.

Som carrer de Santa Clara,
on vull viure el meu amor,
i encisar les balconades
amb flors de tots els colors.

A la ciutat dels moixos
cada dia la conquesten;
Si som pobre, on vols que vagi,
si he nascut en aquesta illa.
Si som pobre, on vols que vagi,
si aquesta és sa meva vida.

Som el fanal que vacil·la,
que canta de pensament.
Som la bruixa que es pentina
i vetlla el carrer del Vent.

Carrer del Vent... carrer del Sol...

Català

A la vorera de l´hort

Estava adormideta
a la vorera de l´hort.
Com mentre adormida estava
va passar el seu xicot.

Li alça la maneta,
li posa un anell d´or,
li alça el davantal
i la brandeja un poc.

Català
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Li alça la faldilla,
troba un pompón de flors.
-Ai! noia, si et despertaves,
jugaríem un poc.

Des cap de nou mesos,
li portaren un xicot;
era més blanc que la neu
i més rosset que un fil d´or.

-Jo no vull esser pare,
no conèixer-lo tampoc...!
Però, noia, hi tornaria,
a la vorera de l´hort!

Amants

A una taula, a un racó
no deien res, es miraven als ulls.
Eren uns ulls embruixats d’amor
parlant-se de tu a tu, sense por, sense embulls.

Eren les boques tan tímides
que la conversa era una remor.
Es deien paraules màgiques
amb una flor, amb un vers o amb una cançó.

Un gest senzill, sense gens d’esforç,
va descobrir el que era evident.
Discretament, una carícia al tors
i els llavis es van unir com per encantament.

Amb el desig sorgí la passió.
Passaren nits atiant aquell foc.
Les mans, la pell, la seva suor
s’entrellaçaven al llit, testimoni del joc.

Eren els dies humits d’estiu
quan decidiren no anar més enllà.
Ningú va entendre per quin motiu.
Elles sabien per què, ningú mai no ho sabrà.

Català

Amor clandestí

Al carrer
hi ha una dona aturada
qui sap que està esperant

sembla que
a qui espera impacient
és al seu jove amant

ara arriba, l´han venguda a cercar
dues besades i se´n van caminat...

dos homes
han creuat el semàfor
per anar en aquell bar

seuen junts
a una taula de marbre
just devora els gelats

les mirades tenen significat
ells oculten aquest amor entre iguals...

al quart pis
ben enfront de ca nostra
no s´hi veu gaire llum

han deixat
tot sol un jove al.lot

Català

fins molt tart no vendran

cerca amants connectat a internet
mira fotos d´una pàgina web...

Amor petit

Ai, amor!
Mostra’m tots els misteris
guardats en la foscor...
Mostra-me’ls
que si no els tenc m’ofeguen
els batecs del meu cor.

Vine aquí,
fes curta la distància
que et separa de mi...
Més a prop!
Vull ensumar-te els llavis:
són flor de gessamí.

El desig
m’ensorra i m’arrossega
com turmenta del desert...
Amor petit
entre ombres de falgueres;
que plores si m’esperes
si encara no ets amb mi.

Per tu, amor,
capturaré el silenci,
s’amaga en un racó.
Confident,
el farem testimoni
de tot el nostre amor.

Per tu, amor,
recorreré el paisatge
pintant en el teu cos.
Agredolç;
expiraran les hores,
el temps serà un segon.

Vine amb mi
que sota d’una estrella
et cobriré d’amor.
Amor petit
entre ombres de falgueres;
que plores si m’esperes
—l’enyor em desespera—
si encara no ets amb mi.

Vencedors,
plens d’humitat salvatge,
el foc arran de pell.
I, per favor, guarda cada besada
que no les robi el vent.

Català

Aquesta remor...

Aquesta remor que se sent
no és de pluja,
ja fa molt temps que no plou;
s’han eixugat les fonts
i la pols s’acumula
als carrers i les cases.

Aquesta remor que se sent
no és de vent,
han prohibit el vent perquè no s’alci
la pols que hi ha pertot
i l’aire no esdevingui, diuen,
irrespirable.

Català
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Aquesta remor que se sent
no és de paraules,
han prohibit les paraules perquè
no posin en perill
la fràgil immobilitat
de l’aire.

Aquesta remor que se sent
no és de pensaments,
han estat prohibits
perquè no engendrin la necessitat de parlar.
I sobrevingui inevitablement
la catàstrofe.

I tanmateix, la remor persisteix...

Cafè amb llet

L’olor de cafè amb llet
desperta els meus sentits
en aquest món urbà,
en aquest món on visc.

L’olor de fum i asfalt,
que es fuma en el carrer
treu del seu cobriment
tot el meu sentiment.

Així com bufa el vent,
producte de l’atzar,
jo avui faig com bramar
i tu sents el meu cantar.

Però el cant surt del meu cor
i ara el meu cor no riu;
i ofegada en el plor,
la melangia hi viu.

Alça la teva veu,
contagia’m del teu alè
i eixuga el meu cor,
que, de tristor, n’és ple.

Fes fora l’amargor,
desprèn els teus perfums,
fes que se’m banyi el cos
del riure dels niguls.

Català

Don Blasco

Don Enric surt amb Don Blasco,
a caçar se’n van los dos
i en Blasco, amb traïdoria,
tira i mata el seu senyor.

I així que el té mort en terra
se’n va a veure Blancaflor
i la troba que plorava
guaitant dalt del mirador.

—Què teniu, vós, dona bella?
Per què plorau, Blancaflor?
—Plor que veig tornar Don Blasco
i no torna el meu senyor.

—Estès està damunt terra,
en bosc de gran espessor,
marts i genetes se’l mengen

Català

i los cucs de faraó.

—Ai, callau, callau, Don Blasco,
lo mateix faran de vós.
—Callau, callau, dona bella,
que no faci amb vós pitjor.

—I no ho fareu, no, Don Blasco,
que heu de ser lo meu senyor.
L’agafa per les mans blanques
i la baixa al dormidor.

—Desvestiu-vos, gentil dona,
despullau-vos, Blancaflor.
—Vós, desvestiu-vos, Don Blasco,
com solia el meu senyor.

Ell se deslliga l’espasa,
ell se descorda el gipó,
i en llevar-se les sabates,
desfent el nus del cordó,
ella l’espasa mateixa
li clava sul mig del cor.

Don Blasco, això és la revenja,
així es maten els traïdors.
L’endemà el cap d’en Blasco
penjava en el mirador.

Don Francisco

— Bona nit, esposa bella,
sopa i colga´t de jorn.
Jo me´n vaig a la caçada,
fins demà vespre no torn.
Ella sopa i se colga,
fa lo que son marit li diu
i mentre se despullava
a les portes sent: «Obriu!»

— ¿Quién es que toca a la puerta,
que no me deja dormir?
— Senyora, soy Don Francisco,
que la vengo a divertir.
— Ahora bajan mis criadas
y le vendrán a obrir.
— Yo no quiero tus criadas,
yo solo te quiero a ti.

Davalla amb camisa blanca,
sabates xuquiu xuquiu,
i mentre li obre la porta
li apaga el candelí.

— Hala, hala, Don Francisco!
Que no ho solíeu fer així!
— Calla, que n´he mort un homo,
que seria el teu marit.
— Ah, benhaja, Don Francisco!
Ja n´haurem sortir d´un pic!
L´agafa per la mà blanca
i la tira en el jardí.

— Crida ton pare i ta mare
si et volen veure morir.
També crida Don Francisco
si l´estimes més que a mi.
— Ai, maridet, no em matis!
Tres paraules vull dir;
dones viudes i casades,
preneu exemple de mi:
si teniu el marit a fora
no vos aixequeu a obrir,
perquè jo en som aixecada
i m´ha costat es morir.

Català
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El comte Flor

A Portugal tot són penes
i a França altre tant...
Ja ha començada la guerra
de França i de Portugal.
Demanen al comte Flor
els pobles en general...

—Per quants anys se’n va, comte?
Comte, per quants anys se’n va?
—Per set me’n vaig, Florinda,
per set o per no tornar.

—Si a los set anys no tornava,
Florinda, et podràs casar.
En passen set, passen vuit
i es comte no torna ja.

Un dia estant a la mesa
son pare d’ell li parlà:
—Per què no et cases, ma filla,
per què no te cases ja?

—No me puc casar, mon pare,
que el comte en el món està.
—Donau-me sa bendició
i jo l’aniré a cercar.

—Demana-la a Déu del cel
i no et desempararà.
Se vestí de pelegrina
i el món se’n va a trescar.

Quan sortia d’Itàlia
i entrava dins Portugal
se’n va encontrar un patge
amb un cavall ensellat:

—Me voldríeu dir, lo patge,
de qui és aquest cavall?
—Senyora, del comte Flor,
que demà se casarà.

—Aquest comte que me diu,
me vol dir on està?
M’ha costat venir-lo a veure
set anys de pelegrinar.

—Una llimosna em don,
comte,
que bé me la pot donar,
que som venguda de la Itàlia
i no tenc res per menjar.

—Si et venguda d’Itàlia
una nova em pots donar:
si la princesa Florinda
fadrina encara està.

—Sí, senyor, que ho és donzella
i a ell l’esperarà.
—Així la podria veure
i amb ella poder parlar.

—Vostè la coneixeria?
En què la coneixerà?
—En ses roses de les galtes
i un senyal que té en es braç.

—Ses roses a mi m’han fuites,
comte, de tant de plorar.
Ses roses a mi m’han fuites
i es senyal aquí està.

Català

L’agafà per la mà blanca
i la se’n dugué a l’altar.

—Maria, et tancaràs monja
i aprendràs a resar;
que me’n vaig amb ma comtessa
que m’ha vengut a cercar.

El titella

assegut a una terrassa,
entabanat per la llum del sol,
ni el cafè amb gel em fa efecte,
bad, totalment gat de son.
Dos senyors juguen a dòmino
a la taula del costat,
m´eclipsa el blau de les fitxes
tot desprèn tranquilitat

quin bon estar que fa ara
sembla que el mon s´ha aturat
ja han partit els meus veïnats
no sé tan sols qui ha guanyat

el cambrer recull la taula
passa un pedaç ben banyat
el client que s´hi seu ara
ha quedat com aferrat
una al.lota un poc hippiosa
just aquí, en aquest cantó
fa ballar amb delicadesa
un titella de cartró

per peresa a girar el cap
em qued mirant aquest ball
dominat per quatre fils
sembla tot tan natural?

Català

Groc

Groc...
groc com la llimona que tens a les mans.
Treu...
treu-li tot el suc que ella et pugui donar.
No la deixis mai oblidada,
que les fruites
si ara són madures
el vent i les pluges
sols les podriran.

Fresc...
fresc com l’aire que entra i que ve de la mar.
Suau...
com el cant que es canta per dormir un infant.
Avui no vull que tanquis les portes,
a l’aire no impedeixis passar,
que en sentir-lo xiular jo ja em vull despertar.

Riu...
i ensenya’m allò que ja estic desitjant.
Umpl...
tot un riu de roses que em segueixi el pas.
Jo estaré amb els braços oberts
esperant que m’arribi el teu aire
i quan véngui tancaré els ulls
per gaudir-lo només amb el tacte...

Català

Pàgina 1459 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Nou Romancer

Jo vull una rosa

Mira’m fixament,
clava’t als meus ulls
i digues-me si veus
el color d’un vidre
banyat de llum.
Escolta’m el front
i digues-me si et diu
que el que vendrà ara
és un mur de pedra
o és un fràgil niu.

Jo vull una rosa
amb el teu perfum
que quan jo l’olori
de tots els meus dubtes
en faci fum.
Que tiri per terra
el que umpl el meu cap;
que aturi els rellotges
i em deixi un espai
per no pensar.

Em dius que no som
capaç d’ordenar-me,
que quan tenc un nu,
en lloc de desfer-lo,
me’n faig un altre.
Que pens massa temps
ses mateixes coses,
que no deix que res
passi sense haver
donat cent voltes.

Em veus caminar
coix-coix d’una cama
cercant un bastó
que asseguri el meu pas,
sense por de caure.
Has tastat el gust
de la meva llàgrima,
l’has vista baixar
com si fos rosada
cap a la galta.

Català

La carta

Benvolgut amic, fa molt temps que no ens hem vist. Crec que amb aquesta cançó puc
substituir les cartes que no t’he escrit. Em disculpes que no ho hagi fet? El correu és
massa lent i no tenia segells.

He estat ocupat perquè m’he mudat de casa. El teu telèfon, l’he perdut. Volia escriure’t un
e-mail, però m’he temut que no sé la teva adreça. Aprofitaré aquest disc per dir-te: que
vaig estressat per la feina i tot plegat. Crec que me convé anar de viatge. Sort que he
trobat unes noves amistats amb qui compartir festes i desigs. Ja te’n contaré, vell amic,
més detalls.

Benvolgut amic, m’han dit que encara festeges. Saps perfectament que jo en qüestions de
dones som un cas, un cas perdut, i no sé com posar-hi remei per no anar a dormir tot sol,
com sempre, tot solet. En coneixes cap que no sigui molt triada? Tant me fa si és
matemàtica o si no sap anglès. Ja saps prou bé que no em puc permetre ser exigent,
perquè un ja té una edat: trenta-cinc.

El que t’he dit de l’estrès i tot plegat, no n’hi ha per tant: esborra aquesta imatge. La veritat
és que no me puc queixar. En realitat no em va malament. Ara no te vull avorrir amb
detalls.

Català

Tenc la sensació que no t’he contat res nou. Seria millor que un dia quedàssim per sopar:
en tres minuts no puc dir-te gaire cosa.

Una abraçada cordial, adéu, ja ens veurem.

La caseta blanca

I una caseta blanca,
un hort de llimoners,
el sol a la terrassa,
l´estiu damunt les eres.

Tres pins a la carrera,
geranis i rosers,
i una palmera llarga
convidarà que entrem.

Que ens asseguem a taula,
l´estona fruïrem,
que menjarem formatge,
panades i vinet.

I un glop d´aigua gelada,
que és un bé de Déu!
I per començar la gresca
un glopet d´aiguardent.

A una caseta blanca
una guitarra plora,
la garriga és adormida
i les xigales grinyolen.

De lluny el vent ens porta
l´empenta de les ones.
Per les cortines blanques
la frescoreta s´escola.

La cambreta a les fosques
—a fora cau l´horabaixa—,
el cor ple de besades
de la floreta estimada.

A una caseta blanca
la Lluna s´engalana,
al jardí un mussol canta,
la nit encisa l´aire.

Català

La dansa de la mort

Jo som la Mort
i duc corona.
Jo som senyora
de tota persona.

És ben cert que som cruel i som prou dura i som prou forta
per travessar qualsevol mur o porta.

Jo som la figura
que el món fa tremolar.
Voltant la meva dalla,
no faig més que girar.

No coneixeràs senyor ni madona ni vassall
que no acabi entrant en aquest ball.

I no ofenguis Déu per témer la mort,
que l’ànima anirà al Judici Final.
I així com tu en vida hauràs treballat,
després de mort tu seràs pagat.

Io sont la Morte che porto corona
Sonte signora de ognia persona

Català
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Et cossi son fiera, forte et dura
Che trapasso le porte et ultra le mura

La donzella i el mariner

A la vorera del mar
hi ha una donzella
que brodava un mocador
que és per la reina.
Quan el té a mig brodar
li mancà seda:
—Mariner, bon mariner,
que portau seda?
—De quin color la voleu:
blanca o vermella?
—Vermelleta la vull jo,
que és millor seda.
—Pujau, pujau dalt la nau,
triareu d’ella.
Mentre va mercadejant
la nau pren vela.

Mariner es posa a cantar
cançons novelles
i amb el cant del mariner
s’és dormideta.
I amb els aires de la mar
ella es desperta.
Quan ella s’ha despertat
fou lluny de terra;
—Mariner, bon mariner,
tornau-me a terra;
que a mi els aires de la mar
me donen pena.
—Això sí que no ho faré,
que heu de ser meva:
set anys fa que vaig pel món
per vós, donzella.

—De tres germanes que som,
som la més bella:
l’una porta vestit d’or,
l’altra de seda;
l’una és casada amb un duc,
l’altra és princesa;
i jo, pobreta de mi...
marinereta!
—No en sou marinera, no,
que en sereu reina:
que jo en som el fill del rei
de l’Anglaterra.

Català

La filla del cant

De pare musulmà
i de mare cristiana,
va néixer en aquest món
una nineta encantada.

Sortien dels seus cabells
sons perfectament brodats,
com qui feia un vestit
d’ornaments engalanat.

Tots els estels ballaven
en sentir aquell infant,
les hores captivades
no gosaven passar.

Català

Quan la sentien cantar
feien grans festes i danses.
De cants i de bon humor
omplia allò que ella mirava.

La força d’aquells sons
estirava mar i terra
i el Sol, al firmament,
tampoc s’ho volia perdre.

I la seva veu resta
dins un estel guardat.
I diuen que, de vespre,
es pot sentir el seu cant.

La lluna i la dama

Na Margalida somniava
a dalt la cambra més alta,
de dia el Sol la vetllava,
de nit la Lluna li canta.

De nit la Lluna li canta
amb veueta tremolada,
al cor li xiuxiuejava:
—On sou, flor enamorada?

—On sou, flor enamorada?
On sou, estel que al cel manca?
Despertau-vos, estimada,
obriu el cor a qui us canta.

—Obriu el cor a qui us canta,
que de vós tenc enyorança,
que sou la dama més bella
que enlloc pugui trobar-se.

La dama al balcó ja guaita
amb llençols que la tapaven.
La Lluna, rodona i clara,
es despenja per besar-la

Es despenja per besar-la
i el balcó torna de plata.
Per la galta de la dama
llàgrimes regalimaven.

Llàgrimes regalimaven;
ell s’estranya d’aquest plor:
—Què teniu, ai, dama bella?
—Ai, plor pel nostre amor.

—Ai, plor pel nostre amor,
Lluna meva i estimada,
però per molt que us estimi
vós sou Lluna i jo som dama.
L’un és Lluna i l’altra és dama,
però és tan gran el seu amor...
cada nit es despenjava
per cantar i conversar els dos.

Per cantar i conversar els dos,
fins que a l’alba neix el dia;
la Lluna es despedeix,
el Sol crema gelosia.

El Sol crema gelosia,
d’enveja no entra en raó.
—Margalida, heu de ser mia
tant si voleu com si no.

—Tant si voleu com si no;
no teniu altre remei...
—Sol, abans que estar amb vós
dins la cambra em tancaria.

El Sol s’enfadà molt:

Català
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—Jove, ja us podeu tancar,
que amb ningú més estareu
si amb mi no voleu estar.

Si amb mi no voleu estar,
tants niguls faré venir
que no sabreu distingir
quan és dia i quan és nit.

Quan és dia i quan és nit,
i set anys va estar tapat
que la dama emmalaltí
de no veure s’estimat.

De no veure s’estimat
na Margalida n’és morta,
i en haver-la enterrat
la Lluna plora a la tomba.

La Lluna plora a la tomba,
de plata tota llueix,
i amb una besada dolça
en estel la converteix.

La porquerola

El Rei n’ha fetes fer crides, que crides n’ha fetes fer
que tots los més galants homes a la guerra els ha mester.

—Jo que tenc la muller jove, a qui la deixaré?
La deixaré a ca ma mare, que la’m guardarà molt bé.
—Ves-te’n, mon fill, a la guerra com pertoca a cavaller.
Ves-te’n, ves-te’n descansat, que molt bé la’t guardaré.

Al cap de les set setmanes, porquerola la va fer.
I, del cap de los set anys, veu venir un cavaller.

—Déu vos guard, la porquerola. —Que mantenga el cavaller.
—Voleu dir-me, porquerola, quin hostal hi ha vinent?
—A casa la mia sogra trobareu tot lo mester.
—Déu vos guard, bona hostalera. —Déu mantenga el cavaller.
—No em diríeu, hostalera, quin sopar anit trobaré?
—Tenc capons i tenc gallines, que és sopar de cavallers.
—Voleu dir-me, hostalera, anit amb qui jauré?
—No jauràs amb la meva filla, que no la hi comportaré;
jauràs amb la porquerola, que és més bona de ginyer.
Porquerola, porquerola, vols dormir amb el cavaller?
—Si Don Joan vos sentia, vos en guardaríeu bé.
Set anys fa que no tenc home, anit tampoc no en tendré.

L’agafà per la mà blanca i a la cambra la dugué.
—Ja que no m’has conegut, ara jo em descobriré.
Catalina, Catalina, tu n’ets la meva muller!
La porquerola en sos braços tan alegre romangué.

—A on són les robes bones que tu tenies primer?
—Vostra mare les m’ha preses, vostra germana les té.
—Aixeca’t, dona bellaca, que dorms amb un foraster!
—Que s’aixec la vostra filla, que jo jec amb ma muller!

—Si no fóssiu mare mia, de vós faria un cendrer,
i la cendra ventaria en el puig més alt que sé.

Català

La sal

La carta que m’enviares
avui l’he llançat al foc
i un aroma de tristesa
per tot l’aire s’ha escampat
com les llàgrimes aquelles
que salaren tot el mar.

Un canari a la finestra
ens despertava pel matí:
era el gust de les besades,
la calentor del teu pit.
I els cabells com teranyines
que enredaven els meus dits.

Ballarem la lluna boja.
Mentre, ens romprem els vestits.
Amb la mar com a companya
lladrarem a l’horitzó
i ens riurem dels dies agres.
Sí, serem ben lluny de tot.

I amb l’hivern a la finestra
un dia diré el teu nom...
Veuré el Sol i les estrelles
i les aigües del teu port.
Però no voldré engatar-me
del record de tant amor.

Català

Mediterrània

Onades tranquil·les,
aigües del meu cap,
mirada fresca i viva,
font de les gavines.

Tremoles de vegades
quan el vent et besa,
i quan el vent es calma
tornes a ser esplanada.

Aire, aire.

Onades tranquil·les,
reflex del cel,
humitat salada,
blau de les gavines.

Una ciutat
d’algues marines
i peixos de vidre
que neden i riuen.

Aire, aire.

Onades tranquil·les
que em banyau els peus,
veniu a besar-me;
jo us esperaré.

Mediterrània.

Català

Prendrem un te

Una barba blanca
camina segura
per terres d´arena
travessa les dunes

Català
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ballen amb les mans
dues daurades dones
amb vestits de plata
amb mirades fortes

vine, prendrem un te qus sigui amarg com la vida
vine prendrem un te que sigui dolç com l´amor
vine prendrem un te que sigui suau com la mort

ànimes músties
vides exiliades
oracions a Déu
per tornar a casa.

Quatre

Per la meva finestra, hi entren quatre vents
i fan entrar a ca meva, quatre olors diferents

A mi m´agrada el vent quan ve a besar-me les galtes
i fa ballar amb melangia les cortines blanques

ai! si no vénen sols
tots volen entrar a la vegada
les olors tornen aspres
i jo he de tancar persianes

Per la meva finestra hi entren quatre lums
i fan entrar a ca meva quatre colors diferents

A mi m´agrada la llum quan il.lumina la sala
i va pintant suament les parets de l´entrada

ai! si no vénen sols
tots volen entrar a la vegada
els color acaben mesclats
i jo he de tancar persianes

Que s´en vagi el vent
que he de mester un poc de calma
llum, parteix ben lluny,
deixa ben fosca la cambra.

Català

Sa grega

Jo sé que hi ha una estrella
dins la llavor dels meus ulls
i ella surt a mirar-te
amb timidesa i amb orgull.
Només surt quan hi ets tu.

Pren força de la Lluna,
la que li dóna color.
Quan veu que tu ets enfora
perd la seva lluentor.
És un sentiment d’enyor.

I avui vull abraçar-te i ballar amb tu com ningú,
i després engatar-me del licor que em dónes tu.
Vull una copa d’amor.

M’agrada besar la teva,
la teva viciada pell
de la preciosa galta,
la part de color vermell.
Feta de seda i mel.

Català

Sant Joan

Avui és nit de Sant Joan,
vestirem amb robes velles.
Nit de màgia, nit de foc,
dimonis i fogateres.

Acaba sa primavera,
s’estiu comença a guaitar.
En aquest vespre de juny,
de festa hem de rebentar.

És dia de meravelles,
moltes llegendes genera;
mirau que es Sol surt ballant
i es giren fulles d’olivera.

També conten d’aquesta festa
que ses fadrines troben marit;
ben cert és això que us dic
des amants, d’aquesta nit.

És fort es so des tambors,
marca sa tensió des vespre,
i aquest ritme escandalós
ens llevarà totes ses penes.

Botarem es foguerons
i riurem tota sa festa.
I es dimonis sortiran
i entre tots muntarem gresca.

Català

S´aventura

Això és el que em succeí
quan anava d’aventures,
travessant llocs molt llunyans
de la terra coneguda.

Perdut entre grans muntanyes,
caminoi de s’aigua blava,
vaig topar amb un jai arrugat
que em deixà ses fites clares.

Travessant el gran portal
vaig saber que hi havia arribat.

Allà, dins aquella cova,
eren set els que sonaven.
Eren set dimonis bojos,
xeremies i samfoines.

Allà, dins aquella cova,
—allò era cosa de màgia—
amagat a un petit racó,
aquesta cançó vaig trobar-me.

Català

Ulls de moixa

Ulls de moixa que em captiven
em confonen, però m’agrada.
Enigmàtics i prohibits,
misteriosos i subtils.

Miralls nítids, pur reflex
del meu riure i del meu plor;
mars de somnis, mars profunds,
són mars plens de sentiment.

Humits i lluents,
menuts i atrevits...

Català
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Ulls de moixa, lladres hàbils
que em furten el seny,
atractius com el perill,
perillosos com l’atracció.

NoWayOut

A lo perdido

Siento que el tiempo que tubimos ya no volverá
solo el recuerdo de los años en que no importaba
cómo cuándo ni qué
sentimiento irracional que no cambio
ni sabiendo que no iba a durar por siempre jamás

Y si esto es el fin
me siento tan extraño
y si esto es el fin
se que va a hacerme daño
y si esto es el fin
vais a comprobar que soy uno más
no os ha de extrañar si esta vez me veis llorar

Pienso y lamento
que las cosas hayan ido así
miento si cuento
que no tiemblo con la sensación
de ya no poder hacer mas viajes sin pensar
de gastar lo que tenemos
de mirar atrás y saber que no vais a estar
y tenerlo que afrontar

Y si esto es el fin
me siento tan extraño
y si esto es el fin
se que va a hacerme daño
y si esto es el fin
vais a comprobar que soy uno más
no os ha de extrañar si esta vez me veis llorar

No me importa si al final
quedamos en no hablarnos
por que se que el tiempo
nos hará pensar en nuestros fallos
No me importa si fue irracional
si al fin este viaje
llegó a ninguna parte

Y si esto es el fin
me siento tan extraño
y si esto es el fin
se que va a hacerme daño
y si esto es el fin
no os ha de extrañar si esta vez me veis llorar

Y si esto es el fin
me siento tan extraño
y si esto es el fin
se que va a hacerme daño
y si esto es el fin
vais a comprobar que soy uno más
no os ha de extrañar si esta vez me veis llorar

Castellà

lejos de aki

suena el despertador me visto igual q ayer se lo q hay q hacer echarle un poko de valor xq
todo sigue igual no lo puedo soportar piso el acelerador xo hoy no voy a trabajar

quiero volar lejos de aki kiero sentir q nadie me controla voy a estallar voy a escapar voy a
kemar las ruedas si hace falta mañana no impota mañana no existe mñana me va a dar
igual...

empiezas a pensar en mil formas de escapar sabes q esta situacion algun dia cambiara y
si todo sigue igual y si este es mi final no tengo otra solucion q luchar un poko mas

quiero volar lejos de aki kiero sentir q nadie me controla voy a estallar voy a escapar voy a
kemar las ruedas si hace falta
hoy voy a ser como kiero ser ya no hay ayer todo keda a tras no os preocupeis por mi hoy
me marcho a otro lugar a miles de años luz dfe esta estupida ciudad lo dejo todo atras q
todo vuelva su redal sera mi propio destierro lo q me dara por fin la paz
quiero volar lejos de aki kiero sentir q nadie me controla voy a estallar voy a escapar voy a
kemar las ruedas si hace falta
quiero volar lejos de aki kiero sentir q nadie me controla voy a estallar voy a escapar voy a
kemar las ruedas si hace falta.hoy voy a ser como kiero ser ya no hay ayer todo keda a
tras(quiero volar lejos de aki kiero sentir q nadie me controla voy a estallar voy a escapar
voy a kemar las ruedas si hace falta)

Castellà

Mírame

Otro dia solo al despertar
desde hace ya tiempo esto es igual
solos tu y yo en la habitación
y ya no hay calor entre los dos
lo vamos dejando arrastrar otro día más
miro hacia atrás las horas pasan sin parar

Mírame y dime que
no puedes estar sin mi
sin ti no quiero vivir
sin ti dejo de existir
mírame

Gira un momento, vuelve atrás
camina a mi lado una vez más
si ha habido algo malo olvídalo
esta vez será mucho mejor
daría lo que fuera por volver a sentir
tu aliento, tus caricias, verte sonreir

Mírame y dime que
no puedes estar sin mi
sin ti no quiero vivir
sin ti dejo de existir

Mírame y dime que
no puedes estar sin mi
sin ti no quiero vivir
sin ti dejo de existir
mírame

Pierdo el sentido de mi vida
pierdo todo por lo que luché
en un instante quiero ver
como las dudas de ayer
se borran sin más
y estoy cerca de ti

Mírame y dime que
no puedes estar sin mi
sin ti no quiero vivir
sin ti dejo de existir
Mírame y dime que
no puedes estar sin mi
sin ti no quiero vivir

Castellà
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sin ti dejo de existir
mírame mírame mírame...

No Voy A Salir

Enciendo la televisión a ver qué se cuentan
hago zapping desde el sillón es la misma mierda
tengo lleno el ordenador de pornografía
y no me hace ya ilusión
no hay ganas de fiesta
no hay ganas de fiesta
me llaman por si quiero salir

Pero hoy va a ser que no
saldré de mi rincón
me quedo aquí
no me vais a convencer
Hoy mejor
me quedo en mi rincón
no quiero ir
quizás salga la próxima vez
Hoy no va a poder ser

Tres horas mirando el reloj esto es deprimente
la ventana es mucho peor me aburre la gente
juego a Jack el Destripador con fotografías
y describo un presentador
que nadie no entiende
que nadie no entiende
que todo el mundo quiere salir

Pero yo no
saldré de mi rincón
me quedo aquí
no me vais a convencer
Hoy mejor
me quedo en mi rincón
no quiero ir
quizás salga la próxima vez

Hoy me quedo aquí
a mirar las paredes
me quedo aquí
aunque no hay nadie más
hoy yo me quedo aquí
viendo anuncios a solas
matar el presente
dejar pasar las horas

Hoy no
saldré de mi rincón
me quedo aquí
no me vais a convencer
Hoy mejor
me quedo en mi rincón
no quiero ir
quizás salga la próxima vez

Hoy no
saldré de mi rincón
me quedo aquí
no me vais a convencer
Hoy mejor
me quedo en mi rincón
no voy a salir
hasta que el mundo esté mejor
avisa cuando esté mejor
tu hazme ese favor

Castellà

Sin ti

Contando los días en mi memoria
las noches son frías si tú no estás
tumbado en la cama, recuerdo su cara.
la sueño despierto...

Me paso los días...
¡ Sin ti!

Sin ti dejo de vivir
Sin ti dejo de existir

Cada minuto que pasa
se me hace eterno
porque tu no estás

¡ Sin ti!

Sin ti dejo de vivir
Sin ti dejo de existir

Tú eres el centro de mi vida

No viviré...
No viviré...
¡ Sin ti!

Sin ti dejo de vivir
Sin ti dejo de existir

No voy a vivir sin ti
Tú eres la razón
de que yo esté aquí

Sin ti dejo de vivir
Sin ti dejo de existir

No viviré...
No viviré...
¡ Sin ti!

Castellà

Nua (Marc Grasas)

CRIDA

Avui s´ha despertat com cada dissabte
i s´ha pres el tallatper anar a plaça;
però s´ha d´afanyar per fer el dinar
abans que arribi l´home
que la cridarà si ha fet tard.

Després trucarà les seves amigues, dissimularà els blaus i les ferides
que ara amaga sota del braç
fent veure que treballa masssa
en aquella empresa on va a ajudar

Gira al seu voltant, massa temps callada.
Crida al teu davant
i no pots escoltar el que diu.
Espantada ja no riu, no viu.

Ell ha anat al bar a jugar a les cartes, però avui no hi ha sort i arribarà a les tantes
i un altre cop s´ho gasta tot,
com sempre ha begut massa
i així comença el malson.

Gira al seu voltant...

Català
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Ja fa dies que sent dins
una veu trencada
que li ofega l´esperit
una altra vegada.

Lluny

Lluny d´aquella ciutat
t´he vingut a cercar.
I ara vull saber perquè t´he vist
tan lluny del meu costat,
istant i misteriosa.
Absència dolorosa.

I ara no sé si quedar-me sentat
amb els braços ben creuats.
O potser és millor dibuixar una cançó,
i desitjar-te el millor.

I que el vent quan bufi amb força
et porti vells records;
I el cel farcit d´estrelles
et doni la claror.

I que el teu camí retrobi
el nord a l´hortitzó;
i els dies et retornin
la joia dins del cor.
Dins del cor (x3)

Sol, potser és molt millor,
però sense sentir-me sol;
i vull tenir els dies plens de llum.
Però només veig miralls,
imatges retocades,
paraules mig gastades.

I aquest matí acabo de decidir
que potser em quedaré aquí.
Masses camins, i només un destí,
i poques ganes de partir.

I que el vent quan bufi amb força
et porti vells records;
i el cel farcit d´estrelles
et doni la claror.

I que el teu camí retrobi
el nord a l´hortitzó;
i els dies et retornin
la joia dins del cor.
Dins del cor (x6)

I que el vent quan bufi amb força
et porti vells records;
i el cel farcit d´estrelles
et doni la claror.

I que el teu camí retrobi
el nord a l´hortitzó;
i els dies et retornin
la joia dins del cor.
Dins del cor (x3)

NUA és el nou projecte de Marc Grasas, exguitarrista dels Pets. I "Lluny" és el single del
seu primer disc. Us el recomano!

Català

O'Sullivan, Gilbert

Alone Again (Naturally)

In a little while from now
If I? not feeling any less sour
I promise myself to treat myself
And visit a nearby tower
And climbing to the top will throw myself off
In an effort to make it clear to who
Ever what it? like when you?e shattered
Left standing in the lurch at a church
Where people saying: "My God, that? tough
She's stood him up"
No point in us remaining
We may as well go home
As I did on my own
Alone again, naturally

To think that only yesterday
I was cheerful, bright and gay
Looking forward to well wouldn? do
The role I was about to play
But as if to knock me down
Reality came around
And without so much, as a mere touch
Cut me into little pieces
Leaving me to doubt
Talk about God and His mercy
Or if He really does exist
Why did He desert me in my hour of need
I truly am indeed Alone again, naturally

It seems to me that there are more hearts
broken in the world that can? be mended
Left unattended
What do we do? What do we do?

Alone again, naturally
Now looking back over the years
And whatever else that appears
I remember I cried when my father died
Never wishing to hide the tears

And at sixty-five years old
My mother, God rest her soul,
Couldn? understand why the only man
She had ever loved had been taken
Leaving her to start with a heart so badly broken
Despite encouragement from me
No words were ever spoken
And when she passed away
I cried and cried all day
Alone again, naturally
Alone again, naturally

Anglès

Claire

Claire. The moment I met you, I swear.
I felt as if something, somewhere,
Had happened to me, which I couldn't see.
And then, the moment I met you, again.
I knew in my heart that we were friends.
It had to be so, it couldn't be no.

But try as hard as I might do, I don't know why.
You get to me in a way I can't describe.
Words mean so little when you look up and smile.
I don't care what people say, to me you're more than a child.

Anglès
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Oh Claire. Claire ...

Claire. If ever a moment so rare
Was captured for all to compare.
That moment is you in all that you do.
But why in spite of our age difference do I cry.
Each time I leave you I feel I could die.
Nothing means more to me than hearing you say,
"I'm going to marry you. Will you marry me? Oh hurray!"

Oh Claire. Claire...

Claire, I've told you before "Don't you dare!"
"Get back into bed."
"Can't you see that it's late."
"No you can't have a drink."
"Oh allright then, but wait just a minute."

While I, in an effort to babysit, catch up on my breath,
What there is left of it.
You can be murder at this hour of the day.
But in the morning the sun will see my lifetime away.
Oh Claire. Claire ...
Oh Claire.

What's In a Kiss

What's in a kiss
Have you ever wondered just what it is
More perhaps than just a moment of bliss
Tell me what's in a kiss.
What's in a dream
Is it all the things you'd like to have been
All the places that you haven't yet seen
Tell me what's in a dream.
I know it's really rather stupid of me
But I honestly don't know
Every time I try to find a solution
I'm surprised at how quickly I become so slow.
What's in a kiss
Have you ever wondered just what it is
More perhaps than just one moment of bliss
Tell me what's in a kiss.

And any time you need a light refreshment
Baby you can count on me
I am your very own delicatessen
Well equipped to supply you with your every need.
Well what's in a kiss
Have you ever wondered just what it is
More perhaps than just one moment of bliss
Tell me what's in a kiss.

Anglès

OASIS

Champagne Supernova

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you when we were getting high?
Slowly walking down the hall
Faster than a cannon ball
Where were you while we were getting high?

Anglès

Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova in the sky

Wake up the dawn and ask her why
A dreamer dreams she never dies
Wipe that tear away now from your eye
Slowly walking down the hall
Faster than a cannon ball
Where were you when we were getting high?

Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova in the sky

Cos people believe that they´re
Gonna get away for the summer
But you and I, we live and die
The world´s still spinning round
We don´t know why
Why, why, why, why

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you when we were getting high?
Slowly walking down the hall
Faster than a cannon ball
Where were you while we were getting high?

Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova in the sky

Cos people believe that they´re
Gonna get away for the summer
But you and I, we live and die
The world´s still spinning round
We don´t know why
Why, why, why, why

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you when we were getting high?
We were getting high
We were getting high
We were getting high
We were getting high

Don´t go away

Cold and frosty morning there´s not a lot to say
About the things caught in my mind
And as the day was dawning my plane flew away
With all the things caught in my mind

I don´t wanna be there when you´re ...
Coming down
I don´t wanna be there when you hit the ground

So dont go away, say what you say
Say that you´ll stay
Forever and a day ... In the time of my life
Cos I need more time, yes I need more time
just to make things right

Damn my situation and the games I have to play

Anglès
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With all the things caught in my mind
Damn my education I can´t find the words to say
With all the things caught in my mind

Me and you whats going on?
All we seem to know is how to show
The feelings that are wrong

Go let it out

Intro - A

A
Make no illusion, try to click with what you got
A
Taste every potion as if you like yourself a lot
          D               F G          A
Go let it out, go let it in, go let it out

(Bring the Bass)
A
Life is precocious in the most peculiar way
A
Sister psychosis don´t got a lot to say
              D                    F G              A
She go let it out, she go let it in, she go let it out
              D                    F G              A
She go let it out, she go let it in, she go let it out

D         F          A           C
Is it any wonder why princes and kings
D               F              A       C
Are clowns that caper in their sawdust rings
D               F        A            C
Ordinary people that are like you and me
G                        D
We´re the keepers of our destiny
G                        D
We´re the keepers of our destiny

A
I´m gonna live in the city, I´m gonna drive in out of town
A
And you´re coming with me, the right time is always now
             D                  F G              A
So go let it out, so go let it in, so go let it out
             D                  F G               A
So go let it out, so go let it in, and go let it out
D         F          A           C
Is it any wonder why princes and kings
D          F             A             C
Are clowns that caper in their sawdust rings
D               F            A        C
Ordinary people that are like you and me
G                           D
We´re the builders of their destiny
G                           D
We´re the builders of their destiny
G                           D
We´re the builders of their destiny
G                           D
We´re the builders of their destiny

Break - D(1) D(2) D(3) D(2)

D                           C   G  D
So go let it out, go let it in, go let it out
             C   G  D
Don´t let it in, and go let it out, don´t go let
   C G D
it in, and go let it out
              C G
Don´t let it in, don´t let in, don´t let in

Anglès

Outro - D C G

Let there be love

Who kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me?
Who stole the soul from the sun in a world come undone at the seams?
Let there be love - Let there be love
I hope the weather is calm as you sail up your heavenly stream
Suspended clear in the sky are the words that we sing in our dreams
Let there be love - Let there be love - Let there be love - Let there be love

Come on baby blue
Shake up your tired eyes
The world is waiting for you
May all your dreaming fill the empty sky

But if it makes you happy
Keep on clapping
Just remember I´ll be by your side
And if you only go, it´s gonna pass you by

Who kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me?
Who stole the soul from the sun in a world come undone at the seams?
Let there be love - Let there be love - Let there be love - Let there be love

Anglès

Live forever

Maybe I don´t really want to know
How your garden grows
I just want to fly
Lately did you ever feel the pain
In the morning rain
As it soaks it to the bone

Maybe I just want to fly
I want to live I don´t want to die
Maybe I just want to breath
Maybe I just don´t believe
Maybe you´re the same as me
We see things they´ll never see
You and I are gonna live forever

Maybe I don´t really want to know
How your garden grows
I just want to fly Lately did you ever feel the pain
In the morning rain
As it soaks it to the bone

Maybe I will never be
All the things that I want to be
But now is not the time to cry
Now´s the time to find out why
I think you´re the same as me
We see things they´ll never see
You and I are gonna live forever
We´re gonna live forever
Gonna live forever
Live forever
Forever

Anglès

Sad Song

Sing a sad song
In a lonely place
Try to put a word in for me
It´s been so long
Since I found this place

Anglès
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You better put in two or three
We as people, are just walking ´round
Our heads are firmly fixed in the ground
What we don´t see
Well it can´t be real
What we don´t touch we cannot feel

Where we´re living in this town
The sun is coming up and it´s going down
But it´s all just the same at the end of the day
And we cheat and we lie
Nobody says it´s wrong
So we don´t ask why
Cause it´s all just the same at the end of the day
We´re throwing it all away
We´re throwing it all away
We´re throwing it all away at the end of the day

If you need it
Something I can give
I know I´d help you if I can
If your honest and you say that you did
You know that I would give you my hand
Or a sad song
In a lonely place
I´ll try to put a word in for you
Need a shoulder? well if that´s the case
You know there´s nothing I wouldn´t do

Where we´re living in this town
The sun is coming up and it´s going down
But it´s all just the same at the end of the day
When we cheat and we lie
Nobody says it´s wrong
So we don´t ask why
Cause it´s all just the same at the end of the day

Don´t throw it all away
Don´t throw it all away
Don´t throw it all away
Don´t throw it all away
Throwing it all away
Throwing it all away
Throwing it all away

Throwing it all away
Throwing it all away
You´re throwing it all away at the end of the day

Stand By me

Made a meal and threw it up on Sunday
I´ve got a lot of things to learn
Said I would and I believe in one day
Before my heart starts to burn.

So what´s the matter with you?
Sing me something new... Don´t you know
The cold and wind and rain don´t know
They only seem to come and go, away

Times are hard when things have got no meaning
I´ve found a key upon the floor
Maybe you and I will not believe in the things we find behind the door

Stand By Me -- Nobody knows the way it´s gonna be
Stand By Me -- Nobody knows the way it´s gonna be
Stand By Me -- Nobody knows the way it´s gonna be

If you´re leaving will you take me with you
I´m tired of talking on my phone
But there is one thing I can never give you
My heart will never be your home

Anglès

Talk tonight

-MIm-
Sittin´ on my own
Chewin´ on a bone
-LA-
A thousand million
Miles from home
     -DO-      -SOL-
When Something hit me
-LA-                        -DO-
Somewhere right between the eyes

Sleepin´ on a plane
You know you can´t complain
You took your last chance
Once again
I landed, stranded
Hardly even knew your name
                -SOL-RE-MIm-
I wanna talk tonight
          -DO-    -SOL-RE-MIm-
Until the mornin´ light
              -DO-     -SOL-RE-MIm-
´Bout how you saved my life
                      -LA-DO-
You and me see how we are
                      -LA-DO-
You and me see how we are

All your dreams are made
Of Strawberry lemonade
And you make sure
I eat today
You take me walking
To where you played
When you were young

I´ll never say that I
Won´t ever make you cry
And this I´ll say
I don´t know why
I know I´m leavin´
But I´ll be back another day

I wanna talk tonight
Until the mornin´ light
´Bout how you saved my life
(You saved my life)
I wanna talk tonight
(I wanna talk tonight)
´Bout how you saved my life
(I wanna talk tonight)
´Bout how you saved my life
(I wanna talk tonight)
´Bout how you saved my life
(I wanna talk tonight)
´Bout how you saved my life

I wanna talk tonight

Anglès

Wanderwall

Today is gonna be the day
that they´re gonna throw it back to you
By now you should a somehow realized what you gotta do
I don´t believe that anybody feels
the way I do about you now
Back beat, the word is on the street
that the fire in your heart is out
I´m sure you´ve heard it all before
but you never really had a doubt
I don´t believe that anybody feels
the way I do about you now
And all the roads we have to walk are winding

Anglès
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And all the lights that lead us there are blinding
There are many things that I would like to say to you
But I don´t know how
Because maybe
You´re gonna be the one that saves me
And after all
You´re my wonderwall
Today was gonna be the day
but they´ll never throw it back to you
By now you should a somehow realized
what you´re not to do
I don´t believe that anybody feels
the way I do about you now
And all the roads that lead you there were winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I would like to say to you
But I don´t know how
I said maybe
You´re gonna be the one that saves me
And after all
You´re my wonderwall
I said maybe
You´re gonna be the one that saves me
And after all
You´re my wonderwall
I said maybe
You´re gonna be the one that saves me
You´re gonna be the one that saves me
You´re gonna be the one that saves me

wonderwall

Wonderwall  (Oasis)

Em7           G		 	 Dsus4	                      A7sus4
  Today is gonna be the day that they´re gonna throw it back to you
Em7	     G			   Dsus4	           A7sus4
  By now you should´ve somehow realized what you gotta do
Em7		     G       Dsus4	     A7sus4
I don´t believe that anybody feels the way I do
                   Em7	   G       Dsus4	     A7sus4
About you now

Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out
I´m sure you´ve heard it all before but you never really had a doubt
I don´t believe that anybody feels the way I do about you now

    Cadd9                 Dsus4	                 Em7
And all the roads we have to walk are winding
    Cadd9		Dsus4		  Em7
And all the lights that lead us there are blinding
Cadd9               Dsus4
There are many things that I
      G       Dsus4/F#  Em7           G            A7sus4
would like to say to    you but I don´t know how

	Cadd9  Em7   G    Em7   		             Cadd9    Em7   G
Because maybe	             You´re gonna be the one that saves me
   Em7       Cadd9   Em7   G         Em7          Cadd9  Em7   G  Em7
And after all	                 You´re my wonderwall
(hold Em7, then silence)

Today was gonna be the day but they´ll never throw it back to you
By now you should´ve somehow realized what you´re not to do
I don´t believe that anybody feels the way I do about you now

And all the roads that lead you there were winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I would like to say to you,
but I don´t know how

I said maybe

Anglès

You´re gonna be the one that saves me
And after all
You´re my wonderwall

EADGBe
Em7	(022033)
G	(320033)
Dsus4	(xx0233)
A7sus4	(x02033)
Cadd9	(x32033)
Dsus4/F#  (2x0233)

Wonderwall

Today is gonna be the day
That they´re gonna throw it back to you
By now you should´ve somehow
Realized what you gotta do
I don´t believe that anybody
Feels the way I do about you now

Backbeat the word was on the street
That the fire in your heart is out
I´m sure you´ve heard it all before
But you never really had a doubt
I don´t believe that anybody feels
The way I do about you now

And all the roads we have to walk along are winding
And all the lights that lead us there are blinding
There are many things that I would
Like to say to you
I don´t know how

Because maybe
You´re gonna be the one who saves me?
And after all
You´re my wonderwall

Today was gonna be the day
But they´ll never throw it back to you
By now you should´ve somehow
Realized what you´re not to do
I don´t believe that anybody
Feels the way I do
About you now

And all the roads that lead to you were winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I would like to say to you
I don´t know how

I said maybe
You´re gonna be the one who saves me?
And after all
You´re my wonderwall

I said maybe
You´re gonna be the one who saves me?
And after an
You´re my wonderwall

Said maybe
You´re gonna be the one that saves me
You´re gonna be the one that saves me
You´re gonna be the one that saves me

Anglès

WONDERWALL (versió en castellà)

-------------------------------------------------
------------VERSIÓ EN CASTELLÀ PER OXO-----------
-------------------------------------------------
->Anteriorment vaig enviar els acords i la lletra en anglès de Wonderwall. Solc posar-hi
lletres meves a cançons de grups com Oasis,

Castellà

Pàgina 1470 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

OASIS

Travis, Bon Jovi, No Doubt... En endavant, i si veig que me les accepteu, seguiré enviant-
ne tantes com en tingui...i son moltes, eh! I amb els acords també!(^_^)Bé, aquí teniu la
cançó, espero que us agradi ...FINS AVIAT KUMBES!<
---------------------------------------------------
->1a. ESTROFA:

Hoy puede ser un dia más
si no pasa nada en especial,
buscar y nunca encontrar
la manera de poder llegar,
quieres vivir eternamente,tú crees en no parar
hasta el final.

->2a ESTROFA:

Así que vete a vestir
que mo queda tiempo que esperar,
el sol, que ya se alejó,
va directo rumbo a aquel lugar,
quieres volar eternamente, tú crees en no parar
hasta el final...

->BREADGE:

Y todos los caminos se entrecruzan
y todas las palabras se entrelazan,
ten mi mano y mi verdad,
cegados, vamos juntos hacia aquel lugar,
hacia aquel lugar...

->CHORUS:

Y, talvez, quizás seas tú quien me salve,
después irás rumbo a aquel lugar...(PARADA)...

->3a. ESTROFA:

Hoy puede ser un dia más
si no pasa nada en especial,
buscar y nunca encontrar
la manera de poder llegar,
quieres tenerme eternamaente, tú crees en no parar
hasta el final...

->BREADGE:

Y todos los caminos se entrecruzan
y todas las palabras se entrelazan,
ten mi mano y mi verdad,
cegados, vamos juntos hacia aquel lugar,
hacia aquel lugar...

->CHORUS:

Puede que, talvez, quizás seas tú quien me salve,
después irás rumbo a aquel lugar,
puede que, talvez, quizás seas tú quien me salve,
después irás rumbo a aquel lugar,
puede que, talvez, quizás seas tú quien me salve,
quizás seas tú quien me salve,
quizás seas tú quien me salve.

---------------------------------------------------
---------Bona cantada i LIVE FOREVER!!!------------
---------------------------------------------------

Obrint pas

1939

Als nostres avis i àvies

Em vas contar com els mataren
a les presons d’oblit i horror
amb l’esperança afusellada
escrita en llàgrimes de foc.

Vas marxar en llargues columnes
pels camins de fred i dolor;
cames i cors plens de ferides
aquell mil nou-cents trenta-nou.

Renaix la memòria.
Renaix la consciència.
Renaix l’esperança.
Renaix la victòria.

Em vas parlar del llarg exili
a les presons del teu record
amb l’enyorança derrotada
escrita en llàgrimes de foc.

Vas tornar amb cara envellida,
sense renúncies ni remors,
amb la ferida en la mirada
d’aquell mil nou-cents trenta-nou.

Renaix la memòria.
Renaix la consciència.
Renaix l’esperança.
Renaix la victòria.

Català

1939

1939

sim         la               sim
Em vas contar com els mataren
sim             la             re
a les presons d’oblit i horror
sim         la               sim
amb l’esperança afusellada
sim         la               re
escrita en llàgrimes de foc.

Vas marxar en llargues columnes
pels camins de fred i dolor;
cames i cors plens de ferides
aquell mil nou-cents trenta-nou.
sim

sim		la
Renaix la memòria.
sim		la
Renaix la consciència.
sim		la
Renaix l’esperança.
sim		la
Renaix la victòria.

Em vas parlar del llarg exili
a les presons del teu record
amb l’enyorança derrotada
escrita en llàgrimes de foc.

Vas tornar amb cara envellida,
sense renúncies ni remors,
amb la ferida en la mirada
d’aquell mil nou-cents trenta-nou.

Renaix la memòria.
Renaix la consciència.
Renaix l’esperança.

Català
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Renaix la victòria.

A València

A València   - Obrint Pas
----------

A D F#m c#m D A E  x2

[1] A D F#m c#m D A E E x2

    A                  E             F#m
[2]Els carrers són bruts i tu tens tant de
     C#m
maldecap
D           A                E         E
gires un carrer i tornes a girar

[2]No trobes ningú amb qui poder-te orientar
no saps on vas ni quan tornaràs.

          D        A          E              F#m
[3] A València viuràs apalancat en qualsevol bar
      D         A           E        E
i callat esperaràs el teu final
     D        A                 E             F#m
A València moriràs ni el de la barra et farà cas.
      D          A   E                      E
Oh valència ciutat! Tu m´has condemnat

[4 bridge]  D    A     E   F#m   D   A   E E  x2

[2]Els carrers són bruts i tu tens tant de maldecap
i la resignació del teu suïcidi qüotidià.

[2]No trobes ningú amb qui poder-te orientar
ningú et guiarà cap a la llibertat.

[3]A València viuràs apalancat en qualsevol bar
i callat esperaràs el teu final
A València moriràs, ni el de la barra et faràs cas.
Oh valència ciutat! Tu m´has condemnat

...i a València viuràs apalancat en qualsevol bar
i callat esperaràs el teu final
A València moriràs, ni el de la barra et faràs cas.
Oh valència ciutat! Tu m´has condemnat

--
- Tocar els acords amb quintes
- Fer el F#m al 9è trast

Jordi TM - fes.me.un.peto@gmail.com

Català

Àfrica

Pensem-ho bé, Àfrica mor assassinada
pels països rics, països assassins.
16 milions d´orfes pel SIDA a l´any 2000!
I ara què? I ara què penseu fer?

Un món en lluita per canviar el seu destí.
Dues paraules: lluitar o morir.
Milers de pobles al límit de subsistir.
I ara què, i ara què penseu fer?

Ens seguiu parlant del nou ordre mundial,
lleis del mercat i estat del benestar.
Però el vostre sistema és una màquina assassina:
si les números fallen, fallen milions de vides.

Català

Les danses de guerra escolte sonar,
els udols trencats dels cossos alçats.
Les destrals no parlen si no les fan parlar
corre, salta, balla, la dansa del condemnats!!

Alça´t

"Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: Don´t give up the fight!"
                                 Bob Marley
Quan s´acaben les paraules
i els silencis m´acompanyen
quan les mans ja no em responen
a les cordes que m´abracen
és llavors quan me n´adone
que són els núvols entre gàbies
els records que sempre tornen
les cançons que sempre calle

Alça´t, alça´m
obre les gàbies dels teus anys
alça´t i comença a volar
Alça´t, alça´m
és l´hora de seguir endavant
alça´t i tornem a volar

Quan pense en les mil batalles
que han escrit les nostres vides
quan em perd entre les selves
de les llunes clandestines
és llavors quan me n´adone que són núvols entre gàbies
els records que sempre tornen
les cançons que ara acaben

Alça´t, alça´m
obre les gàbies dels teus anys
alça´t i comença a volar
Alça´t, alça´m
és l´hora de seguir endavant
alça´t i tornem a volar

Català

Alça´t

INTRO: Sim

Re			La
Quan s´acaben les paraules
Fa#m			Sol
i els silencis m´acompanyen
Re			La
quan les mans ja no em responen
Fa#m			Sol
a les cordes que m´abracen

Mim			La
és llavors quan me n´adone
Fa#m			Sim
que són els núvols entre gàbies
Mim			La
els records que sempre tornen
Sol			La
les cançons que sempre calle

TORNADA:

Re	     La
Alça´t, alça´m
Sim			Sol
obre les gàbies dels teus anys

Català
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Re	    La		Sol
alça´t i comença a volar

Re	     La
Alça´t, alça´m
Sim			Sol
és l´hora de seguir endavant
Re	    La		Sol
alça´t i tornem a volar

Quan pense en les mil batalles
que han escrit les nostres vides
quan em perd entre les selves
de les llunes clandestines

és llavors quan me n´adone
que són núvols entre gàbies
els records que sempre tornen
les cançons que ara acaben

Alça´t, alça´m
obre les gàbies dels teus anys
alça´t i comença a volar
Alça´t, alça´m
és l´hora de seguir endavant
alça´t i tornem a volar

Amb la meua gent

Ja ho sents: baixant pels carrers
la gent i el seu moviment
mostrant tot el seu poder
alçant les veus contra el vent

Si al teu barri la resposta creix
l´avantguarda seràs tu mateix
balla al ritme del seu moviment
i baixa als teus carrers
a trobar-te amb la gent

Amb la teua gent!

Ja ho sents: Gasolina i foc
incendis a dins del teu cor
pedrades als contenidors
de les il·lusions

Si al teu barri la resposta creix
l´avantguarda seràs tu mateix
balla al ritme del seu moviment
i baixa als teus carrers
a trobar-te amb la gent

Amb la teua gent!

Venim de la muntanya,
de la vall i la marjal
De l´horta i la ribera,
de la mar i del secà
Venim amb melodies
que sonen tradicionals
que ens transformen en vent
que fa nàixer huracans
Venim amb voluntat
perquè ens cal recuperar...
Escolta la consigna:
Crida-la, crida-la!

Venim de la muntanya,
de la vall i la marjal
De l´horta i la ribera,
de la mar i del secà
Venim amb melodies

Català

que sonen tradicionals
que ens transformen en vent
que fa nàixer huracans

Venim de la muntanya,
de la vall i la marjal
De l´horta i la ribera,
de la mar i del secà
Venim de tots els barris
de les viles i ciutats
i baixem a València
la volem recuperar

No es tracta d´una fugida
només és un punt de partida
qui avisa no es traïdor
i nosaltres ja no tenim por
No us espereu la resposta
va creixent i es va fent mes forta
i quan baixeu al carrer
trobareu la meua gent

Amb la teua gent!

ara

Quan la ràbia és qui guia els meus passos
I la incertesa desfà caminar
L´esperança sembla enderrocar-se
Darrere dels dies de lluita i asfalt

Quan el gris és l´únic color
Que dibuixa i omple futurs inmediats
És el pànic , l´olor a dolor
El que et sembla sentir
El que et sembla palpar

No, no pot ser
Quant de temps haurem d´esperar més?
No, no pots més
I saps que tot depén de tu mateix

Quan la pluja transforma els paisatges
I la foscor engoleix els teus mars
Les mirades semblen no trobar-se
Perdudes als límits on hem arribat

I quan corres i crides al vent
I les llàgrimes omplen de fred els estels
Es la ràbia, l´odi i la tristesa
Les que et fan sentir tantes voltes rebel?

No, no pot ser
Quant de temps haurem d´esperar més?
No, no pots més
I saps que tot depén de tu mateix

Català

Avui com ahir

Va ser a la tardor del 1707
i encara volen cendres pels mateixos carrers,
les classes populars contra les tropes del rei
les pedres ho recorden quan avui les prenem.

Avui com ahir
avui com demà
el mateix camí,
el mateix combat...

Va ser la primavera dels anys que hem viscut
i encara veig com brillen avui els teus ulls,
quan prenem els carrers escenaris del teu temps,
revoltes que han tancat les ferides dels teus punys.

Català
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Avui com ahir
avui com demà
el mateix camí,
el mateix combat...

I la nostra revolta mai no podran aturar,
els nostres punys alçats mai no podran abaixar,
els nostres somriures mai no podran esborrar,
la nostra actitud sempre serà de combat.
I mai no deixes mai de lluitar contra el poder,
mai no deixes mai de plantar cara al poder.
Ahir, avui, demà, sempre contra el poder!!

Avui com ahir

Intro: La   Fa   Sol   Re

Fa                      La
Va ser a la tardor  de 1707
Fa                                   La
i encara volen cendres pels mateixos carrers,
Fa                                         La
les classes populars contra les tropes del rei
Fa                                  SOl
les pedres ho recorden quan avui les prenem.

Do
Uohohohoh!
Sol
Avui com ahir
Do
Uohohohoh!
Sol
avui com demà
La
Uohohohoh!
Sol
el mateix camí,
La
Uohohohoh!
Sol
el mateix combat...

Do- sol- La- Fa
Do- Sol- Fa

Va ser la primavera dels anys que hem viscut
i encara veig com brillen avui els teus ulls,
quan prenem els carrers, escenaris del teu temps,
revoltes que han tancat les ferides dels teus punys

Do                  Sol
I la nostra revolta mai no podran aturar,
Do                  Sol
els nostres punys alçats mai no podran abaixar,
La                   Sol
els nostres somriures mai no podran esborrar,
La                   Sol
la nostra actitud sempre serà de combat.

Do                      Sol
I mai no deixes mai de lluitar contra el poder,
DO                     Sol
mai no deixes mai de plantar cara al poder.
La                    SOl
mai no deixes mai de lluitar contra el poder,
La                    Sol
Ahir, avui i demà sempre contra el poder!

Català

Avui com ahir

AVUI COM AHIR

Intro: Sim Sol  RE LA SIm

SOL SIm
Va ser a la tardor de 1707
SOL SIm
i encara volen cendres pels mateixos carrers,
SOL SIm
les classes populars contra les tropes del rei
SOL 		LA
les pedres ho recorden quan avui les prenem.

Re
Uohohohoh!
LA
Avui com ahir
RE
Uohohohoh!
LA
avui com demà
SIm
Uohohohoh!
LA
el mateix camí,
Sim
Uohohohoh!
LA
el mateix combat...

RE-LA-SIm-SOL

Va ser la primavera dels anys que hem viscut
i encara veig com brillen avui els teus ulls,
quan prenem els carrers, escenaris del teu temps,
revoltes que han tancat les ferides dels teus punys

(igual que la tornada)
I la nostra revolta mai no podran aturar,
els nostres punys alçats mai no podran abaixar,
els nostres somriures mai no podran esborrar,
la nostra actitud sempre serà de combat.

I mai no deixes mai de lluitar contra el poder,
mai no deixes mai de plantar cara al poder.
mai no deixes mai de lluitar contra el poder,
Ahir, avui i demà sempre contra el poder!

Català

Barricades

A la barricada antifeixista
la por entra als portals de la derrota i la ferida
Però amagada al calaix de la història
guardares el record de la teua antiga memòria
Una vella bandera
que al teu cor oneja
amb tres frases pintades:

Tornarem a lluitar
Tornarem a sofrir
Tornarem a vèncer!

A la barricada d´avui dia
la nit torna als carrers de la renúncia i la mentida
Però amagada al calaix de la història
hem trobat el record de la teua antiga memòria
Una vella bandera que al teu cor oneja
amb tres frases pintades:

Tornarem a lluitar
Tornarem a sofrir
Tornarem a vencer!

Català
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Benvingut al Paradís

    Benvingut al Paradís
        Obrint Pas
 Benvingut al Paradís (2007)

Intro:
mi m    la m  si m

mi m                     la m   si m
Cares tristes al teu barri,
mi m                     la m   si m
butxaques buides als matins,
mi m                     la m   si m
somnis perduts entre naufragis, entre naufragis.
mi m                     la m   si m
Silencis als parcs de l´oblit.

mi m                     la m   si m
Promeses als telediaris,
mi m                     la m   si m
més dones mortes al seu pís,
mi m                     la m   si m
cotxes cremats a l´extraradi, a l´extraradi!
mi m                     la m   si m
Sirenes i trets a les nits!
Benvinguts al paradís!

mi m      la m   si m
Uoo! Benvinguts al paradís!
Uoo!
Uoo! Benvinguts al paradís!
Uoo!

Tristes creuant les frontes,
murs i helicòpters als deserts,
somriures compartint faveles,
racisme i odi als teus carrers.

Notícies bomba a la pantalla,
misèries que no es poden dir,
terroristes al pentagon,
pistolers a Wall Street.

mi m      la m   si m
You are welcome, uoh, welcome to paradise,
you are welcome, uoh, welcome to paradise..(x2)

Do M     Re M     mi m         si m
Desperta la fera que portes sempre dins del cor.
Do M     Re M     si m
No et falles, no te calles, no deixes que et guanye la por.
Do M     Re M     mi m         si m
Apunta, dispara! Ets massa jove per morir.
Do M     Re M     si m
La selva t´espera, benvingut al paradís!

Cares tristes al teu barri,
butxaques buides als matins,
somnis perduts entre naufragis, entre naufragis.
Silencis als bars de l´oblit.
Benvingut al paradís!

Uoo! Benvinguts al paradís!
Uoo!
Uoo! Benvinguts al paradís!
Uoo!

Desperta la fera que portes sempre dins del cor.
No et falles, no te calles, no deixes que et guanye la por.
Apunta, dispara! Ets massa jove per morir.
La selva t´espera, benvingut al paradís!

Català

BENVINGUT AL PARADÍS!

Benvingut al paradís

Cares tristes al teu barri
butxaques buides als matins
somnis perduts entre naufragis [entre naufragis]
silencis als parcs de l´oblit

Promeses als telediaris
més dones mortes al seu pis
cotxes cremats a l´extraradi [ a l´extraradi]
sirenes i trets a les nits

Benvingut al paradís oOh
Benvingut al paradís oOh
oOh Benvingut al paradís
oOh..

Tristeses creuen les fronteres
murs i helicòpters als deserts
somriures compartint faveles
racisme i odi als teus carrers

Noticies bomba a la pantalla
misèries que no es poden dir
terroristes al Pentàgon
pistolers a Wall Street

Benvingut al paradís

[...]

Desperta la fera
que portes sempre dins del cor
No falles, no t´enganyes
no deixes que et guanye la por
Apunta, dispara,
ets massa jove per  morir
La selva t´espera...
Benvingut al paradís

[...]

Cares tristes al teu barri
butxaques buides als matins
somnis perduts entre naufragis [entre naufragis]
silencis als parcs de l´oblit

Benvingut al paradís oOh
oOh Benvingut al paradís
oOh..

[...]

Desperta la fera
que portes sempre dins del cor
No falles, no t´enganyes
no deixes que et guanye la por
Apunta, dispara,
ets massa jove per morir
La selva t´espera...
Benvingut al paradís
Benvingut al paradís

Benvingut al paradís !!!

Català

Benvinguts al paradís

Cares tristes al teu barri,
butxaques buides als matins,
somnis perduts entre naufragis, entre naufragis.
Silencis als parcs de l´oblit.

Català
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Promeses als telediaris,
més dones mortes al seu pís,
cotxes cremats a l´extraradi, a l´extraradi!
Sirenes i trens a les nits!
Benvinguts al paradís!

Uoo! Benvinguts al paradís!
Uoo!
Uoo! Benvinguts al paradís!
Uoo!

Tristes es creuen les frontes,
murs i helicòpters als deserts,
somriures compartint barreres,
racisme i odi als teus carrers.
Notícies bomba a la pantalla,
miséries que no es poden dir,
terroristes al pentagon,
pistolers a Wall Street.

You are welcome, uoh, welcome to paradise,
you are welcome, uoh, welcome to paradise..(x2)

Desperta, la fera, el que portes sempre dins del cor.
No et falles, no te calles, no deixes que et guanyi la por.
Apunta, dispara! Ets massa jove per morir.
La selva t´espera, benvingut al paradís..!

Cares tristes al teu barri,
butxaques buides als matins,
somnis perduts entre naufragis, entre naufragis.
Silencis als bars de l´oblit.
Benvingut al paradís!

Uoo! Benvinguts al paradís!
Uoo!
Uoo! Benvinguts al paradís!
Uoo!

Desperta, la fera, el que portes sempre dins del cor.
No et falles, no te calles, no deixes que et guanyi la por.
Apunta, dispara! Ets massa jove per morir.
La selva t´espera, benvingut al paradís..!

BENVINGUTS AL PARADÍS!

Caça de bruixes

Avui tampoc he despertat,
avui encara no he parlat,
lluny de València,
rumb clandestí,
t’he recordat a prop del mar.

Avui també han assassinat les veus,
avui també han bombardejat els cors,
avui també en nom de la llibertat
avui tot és soledat...

La caça de bruixes ha començat,
ballem tots la dansa dels condemnats.

Avui tampoc has descansat,
avui encara no has callat,
lluny de Nabulús,
rumb clandestí,
t’han disparat a prop del mar.

Avui també han encadenat les mans,
avui també han reconstruït els murs,
avui també en nom de la veritat
avui tot és soledat...

Català

La caça de bruixes ha començat,
ballem tots la dansa dels condemnats.

Caça de bruixes

CAÇA DE BRUIXES

lam           rem         mi
Avui tampoc he despertat,
lam           rem         mi
avui encara no he parlat,
rem		lam
lluny de València,
mi 		lam
rumb clandestí,
rem         lam            mi
t’he recordat a prop del mar.

lam         rem                    mi
Avui també han assassinat les veus,
lam            rem                 mi
avui també han bombardejat els cors,
lam             rem                mi
avui també en nom de la llibertat
rem                   mi
avui tot és soledat...

lam		rem			mi
La caça de bruixes ha començat,

ballem tots la dansa dels condemnats.

Avui tampoc has descansat,
avui encara no has callat,
lluny de Nabulús,
rumb clandestí,
t’han disparat a prop del mar.

Avui també han encadenat les mans,
avui també han reconstruït els murs,
avui també en nom de la veritat
avui tot és soledat...

La caça de bruixes ha començat,
ballem tots la dansa dels condemnats.

Català

Cada cop

      CADA COP

Cada cop que et mire,
cada cop que escric,
cada cop que et parle
ja no sé el que em dic.

He intentat canviar,
he intentat marxar,
he intentar fumar
i el fum m´ha fet plorar.

He perdut tot enllaç
entre jo i el meu voltant
i ara estic trist, pàl.lid i callat,
sempre esperant el meu final,
el meu final...

Català
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Cada cop

CADA COP - Obrint Pas
--------

[1]Tros de dolçaina, acords:  Bm    D     G      D A x2

   Bm
[2]Cada cop que et mire,
D
cada cop que escric,
G
cada cop que parle
D                   A
ja no sé el que em dic.

[2]He intentat canviar,
he intentat marxar,
he intentar fumar
i el fum m´ha fet plorar.

    G
[3]He perdut tot enllaç
        A
entre jo i el meu voltant
               F#m               Bm
i ara estic trist, pàl.lid i callat,
             G            A
sempre esperant el meu final,  el meu final...

[1]

[2]Cada cop que et mire,
cada cop que escric,
cada cop que parle
ja no sé el que em dic.

[2]He intentat canviar,
he intentat marxar,
he intentar fumar
i el fum m´ha fet plorar.

[3]He perdut tot enllaç
entre jo i el meu voltant
i ara estic trist, pàl.lid i callat,
sempre esperant el meu final,  el meu final...

[1] Solo de guitarra en to D Major
[1] Tros de dolçaina ( tocar els acords amb palm mute)

[3]He perdut tot enllaç
entre jo i el meu voltant
i ara estic trist, pàl.lid i callat,
sempre esperant el meu final
...pàl.lid i callat,
sempre esperant el meu final,  el meu final...

----
rectificacions: fes.me.un.peto@gmail.com

Català

Camins

intro [re la re sol re la]

re
Ple està el camí de solitud

Català

la
entre els barrancs d´albades tristes
mim
allà on la nit canta als estels
la
versos robats del teu somriure

re
davant del mar em vas deixar
la
penes de sal i un trist esguard
sim
seguint els fars dels horitzons
sol la
vas navegant perdut
re
perseguint el teu rumb
sol la
vas navegant perdut

re
una nit més t´he navegat
la
entre barrancs d´albades tristes
mim
allà on el mar escriu al far
la
cartes d´amor en versos lliures

re
a la vall blanca em vaig deixar
la
fermes arrels i un trist record
sim
sembrant la terra amb les cançons
sol la
vaig caminar perdut
re
perseguint el meu rumb
sol la
vaig caminar perdut

re
i aquesta nit la soledat
la
del vell camí ens ha retrobat
sim
collint els fruits de les cançons
sol la
hem cantat junts
re
al vent que assola el nostre món
sol la
hem cantat junts al vent

[sempre venies darrere
sempre venies darrere...]

re
i aquesta nit la soledat
la
del vell camí ens ha retrobat
sim
collint els fruits de les cançons
sol
hem cantat junts
la re
al vent que assola el nostre món
sol la
hem cantat junts al vent

Camins

Ple està el camí de solitud
entre els barrancs d´albades tristes,
allà on la nit canta als estels
versos robats del teu somriure

Català
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Davant del mar et vas deixar
penes de sal i un trist esguard,
seguint els fars dels horitzons
vas navegant perdut,
perseguint el teu rumb...

...vas navegant perdut

Una nit més t´he navegat
entre els barrancs d´albades tristes,
allà on el mar escriu al fang
cartes d´amor en versos lliures

A la vall blanca em vaig deixar
fermes arrels i un trist record,
sembrant la terra amb les cançons
vaig caminar perdut
perseguint el meu rumb...

...vaig caminar perdut

i aquesta nit la soledat
del vell camí ens ha retrobat
collint els fruits de les cançons,
hem cantat junts al vent
que assola el nostre món...

...hem cantat junts al vent

Sempre venies darrere
a que t´ensenyara cançons
i ara que en saps de boniques
t´amages pels carrerons...

i aquesta nit la soledat
del vell camí ens ha retrobat
collint els fruits de les cançons,
hem cantat junts al vent
que assola el nostre món...

...hem cantat junts al vent

Cançó de bressol

La mare canta noneta
per a dormir totes les nits,
i de matí sembrar la terra
i recollir tots els seus fruits.

Que la xiqueta és la flama
d´un poble i d´uns carrers,
de la llimera i la parra
i de la flor dels tarongers.

Català

Cante

Cante i cante trist
i al color despert del teu somrís
Cante a la incertesa
que em desperta a mig matí
Cante a aquelles nits
que no esborren els oblits
Cante a la tendresa del teu cor
i a l´amor que es canta amb tres acords
Cante i no m´espante que cantant no se patir
cante a l´esperança de veure´t créixer amb mi

I ara jo et cante aquesta cançó
i te la cante amb el cor encès
perquè estic fart de mirar al món
de mirar al món i no entendre res

Català

(x2)

Cante i cante trist
i al color despert del teu encís
Cante a les paraules
dels versos que mai t´he dit
cante al raig de Sol
que ja no troba al teu llit
Cante a les tempestes del teu món
i als camins que han pres els teus timons
Cante a les fronteres que s´esborren amb els dits
cante a els banderes que hem cremat aquesta nit

I ara jo et cante aquesta cançó
i te la cante amb el cor encès
perquè estic fart de mirar al món
de mirar al món i no entendre res
(x6)

Cau la nit

Cau la nit

Cau la nit al gran circ dels miserables del món
Cau la nit entre els silencis de plom
Cau la nit al gran circ dels somniadors de cançons
Cau la nit als barris dels perdedors

Cau la nit al gran circ dels invisibles
Cau la nit entre els silencis de plom
Als carrers les ombres tornen al seu lloc
El gran circ prepara una nova funció

Cau la nit al gran circ dels miserables,
al gran circ dels invisibles,
al gran circ dels traficants d´il·lusions...

Català

Continuant avançant

Vaig neixer en un mes de maig,
va ser el millor que em va passar;
vaig creixer amb els ulls tancats,
fins que algu em va despertar.

Vaig veure el que m´estaven fent,
vaig veure el que era el meu present;
i ara no cante per cantar,
si ara cantes per fer pensar.

Trencant esquemes que ens han fixat,
creant nous espais per poder pensar.
Obrint-nos pas, continuant avançant,
recuperant el somni que tots hem somiat.

Somiat!

Ells tenen poder,
ells son omnipresents,
ells et controlen,
t´identifiquen.
Ells et jutgen,
ells condemnen,
ells torturen
i assassinen!
Ells controlen,
ells vigilen,
ells torturen
i assassinen!
Un rera l´altre,
ens assassinen,
dia a dia

Català
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ens assassinen!

Vaig neixer en un mes de maig,
va ser el millor que em va passar;
vaig creixer amb els ulls tancats,
fins que alg em va despertar.

Vaig veure el que m´estaven fent,
vaig veure el que era el meu present;
i ara no cante per cantar,
si ara cantes per fer pensar.

Trencant esquemes que ens han fixat,
creant nous espais per poder pensar.
Obrint-nos pas, continuant avanant,
recuperant el somni que tots hem somiat. (x2)

Somiat!

Continuant Avançant

Mim           Do
Vaig nàixer en un més de maig,
Sol              Re
va ser el millor que em va passar,
Mim            Do
vaig créixer amb els ulls tancats
Sol            Re
fins que algú em va despertar.

Vaig veure el que m´estaven fent,
vaig veure el que era el meu present,
i ara no cante per cantar
si ara cante és per fer pensar.

Do            Sol
Trencant esquemes
Re           Mim
que ens han fixat,
Do            Sol
creant nous espais
Re
per poder pensar.
Obrint-nos pas
continuant avançant,
recuperant el somni
que tots hem somniat.

Acords del tros rap
Mim Mim Do Do Re Re Re Re Mim
Mim Sol Re Re Re Re Mim

Ells tenen el poder,
ells són omnipresents,
ells et controlen
t´identifiquen.
Ells et jutgen,
ells condemnen,
ells torturen
i assassinen
un rera altre
ens assassinen
dia a dia
ens assassinen

Do            Sol
Trencant esquemes
Re           Mim
que ens han fixat,
Do            Sol
creant nous espais
Re

Català

per poder pensar.
Obrint-nos pas
continuant avançant,
recuperant el somni
que tots hem somniat.

Dakar

Al desert de la tristesa
a les dunes dels teus ulls
a les aigües dels riu Níger
entre Bamako i Tumbuctú

Al rally de la vergonya
al Llac Rosa de Dakar
a les tanques de Melilla
a les nits de Gibraltar

A les mans entrellaçades
a les nits sense salpar
en el fred de les mirades
en la pluja dins del mar

En la mort sense memòria
en la vida sense existir
als matins de Barcelona
als suburbis de París

No t´oblide, no t´oblide
en la vida i en la mort
no et vull perdre, no em vull perdre
en la tristesa del meu cor

Català

Del Sud

Del sud, d´alla on la terra mor, d´alla on la calor, no em deixa veure el sol.
Sóc del sud i el meu caminar, s´ha fet tant complicat, que ja no veig el nord.
Del sus, la terra dels enganys, la terra d´amargors que sempre assequen plors.
Sóc del sud, país que ja no hi és, que s´amaga del temps, dens el cor de la gent.

Sóc del sud del meu cor, sóc del sud del meu món soc del sud del record, d´uns països
sense nom.
Sóc del sud dels sentiments, Sóc del sud de les arrels sóc del sud i porte als ulls,
llàgrimes de lluita i futur.

Del sud, d´alla on la terra mor, d´alla on la calor, no em deixa veure el sol.
Sóc del sud i el meu caminar, s´ha fet tant complicat, que ja no veig el nord.
Del sus, la terra dels enganys, la terra d´amargors que sempre assequen plors.
Sóc del sud, país que ja no hi és, que s´amaga del temps, dens el cor de la gent.
Sóc del sud, del front meridional, del parlar refugiat del somni exiliat.

Sóc del sud del meu cor, sóc del sud del meu món soc del sud del record, d´uns països
sense nom.
Sóc del sud dels sentiments, Sóc del sud de les arrels sóc del sud i porte als ulls,
llàgrimes de lluita i futur.
Sóc del sud del meu cor, sóc del sud del meu món soc del sud del record, d´uns països
sense nom.
Sóc del sud dels sentiments, Sóc del sud de les arrels sóc del sud i porte als ulls,
llàgrimes de lluita i futur.
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Del Sud

Acords by: Gus Bertolo
Poquet a poquet.... recuperant el somni que tots hem somiat  //*//

Nota: l´acord de Sol és el típic: (320033) i el que està marcat com Sol* és: (244322)

INTRO [Sim La Re La]x8 (els quatre primers son d´una passada, els quatre últims ja amb
el ritme de la cançó)

[Sim La Sol Sim]
Del sud, d´alla on la terra mor, d´alla on la calor, no em deixa veure el sol.

[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud i el meu caminar, s´ha fet tant complicat, que ja no veig el nord.

[Sim La Sol Sim]
Del sud, la terra dels enganys, la terra d´amargors que sempre assequen plors.

[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud, país que ja no hi és, que s´amaga del temps, dens el cor de la gent.

[Sol Re Mim Sim]
Sóc del sud del meu cor. Sóc del sud del meu món.
[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud del record, d´uns països sense nom.
[Sol Re Mim Sim]
Sóc del sud dels sentiments. Sóc del sud de les arrels.
[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud i porte als ulls, llàgrimes de lluita i futur.

[Sim La Re La] x4

[Sim La Sol Sim]
Del sud, d´alla on la terra mor, d´alla on la calor, no em deixa veure el sol.

[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud i el meu caminar, s´ha fet tant complicat, que ja no veig el nord.

[Sim La Sol Sim]
Del sud, la terra dels enganys, la terra d´amargors que sempre assequen plors.

[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud, del front meridional, del parlar refugiat del somni exiliat.

[Sol Re Mim Sim]
Sóc del sud del meu cor. Sóc del sud del meu món.
[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud del record, d´uns països sense nom.
[Sol Re Mim Sim]
Sóc del sud dels sentiments. Sóc del sud de les arrels.
[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud i porte als ulls, llàgrimes de lluita i futur.

[Sol Re Mim Sim]
Sóc del sud del meu cor. Sóc del sud del meu món.
[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud del record, d´uns països sense nom.
[Sol Re Mim Sim]
Sóc del sud dels sentiments. Sóc del sud de les arrels.
[Sol Re Mim Sol*]
Sóc del sud i porte als ulls, llàgrimes de lluita i futur.

Català

Des de la nit

Desde la nit
------------

Mim                              Sim
Avui no t´escric per a parlar de pau

Mim                              Si7
Avui no són dies de mirar-se als ulls, i callar

Mim                               Sim
S´obren ferides als camps dels vençuts

SolM                              Lam    Si7
Creixen els murs que em separen a mi, de tu

L´horta de València tocada de mort
1000 anys de història arrasats en segons
Terra, treball, cultura, sentiment
Paraules mortes per la supèrbia del poder

Mim
Però aquí neix la resitència

Negació del seu oblit

                  Si7
Armes de raó i conciència

                        Mim
Alçant teixits de comprimís

Avui t´escric des de la nit
Encerclat per l´enemic
Convocat per la memòria
I disposat a no morir

Solidari
Solidària

Avui no t´escric per a parlar de pau
Avui no són dies de mirar-se als ulls, i callar
S´esperen tempests als camps dels vençuts
S´apuntalen els murs que em separen a mi, de tu

Les terres de l´Ebre tocades de mort
Pobles i comarques disposats a tot
Aigua, treball, cultura, sentiment
Paraules mortes per la supèrbia del poder

Però aquí neix la resitència
Negació del seu oblit
Armes de raó i conciència
Alçant teixits de comprimís

Avui t´escric des de la nit
Encerclat per l´enemic
Convocat per la memòria
I disposat a no morir

Solidari
Solidària
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Des de la nit

Avui no t’escric per a parlar de pau,
avui no són dies de mirar-se als ulls i callar.
S’obren ferides als camps dels vençuts.
Creixen els murs que ens separen a mi, de tu.

L’Horta de València tocada de mort,
1000 anys d’història arrasats en segons.
Terra, treball, cultura, sentiments:
paraules mortes per la supèrbia del poder.

Però aquí creix la resistència,
la negació del seu oblit,
armats de raó i consciència,
creant teixits de compromís.

Avui t’escric des de la nit,
encerclat per l’enemic,
convocat per la memòria
i disposat a no morir.

Solidari,
solidària,
solidari.

Avui no t’escric per a parlar de pau,
avui no són dies de mirar-se als ulls i callar.
S’esperen tempestes als camps dels vençuts
i s’apuntalen els murs que ens separen a mi, de tu.

Les terres de l’Ebre tocades de mort,
pobles i comarques disposats a tot.
Aigua, treball, cultura, sentiments:
paraules mortes per la supèrbia del poder.

Però aquí creix la resistència,
la negació del seu oblit,
armats de raó i consciència,
creant teixits de compromís.

Avui t’escric des de la nit,
encerclat per l’enemic,
convocat per la memòria
i disposat a no morir.

Però aquí creix la resistència,
la negació del seu oblit,
armats de raó i consciència,
creant teixits de compromís.

Avui t’escric des de la nit,
encerclat per l’enemic,
convocat per la memòria
i disposat a no morir.

Solidari,
solidària,
solidari.

Català

El cant dels Maulets

Eixiu tots de casa
que la festa bull,
feu dolços de nata
i coques de brull.
Polimenteu fustes,
i emblanquineu murs,
perquè Carles d&#8217;Àustria
ha jurat els furs.

Enrameu la murta

Català

places i carrers,
abastiu de piules
xavals i xiquets.
Aclariu la gola
amb vi moscatell,
que no hi ha qui pare
el pas dels maulets.

Vine pilareta
que et pegue un sacsó,
els peixos en l&#8217;aigua
i els amos al clot.
I si no l&#8217;empara
el Nostre Senyor,
tallarem la cua
Felip de Borbó.

Si l&#8217;oratge es gira
en el mal dels maulets,
vindran altres dies
que bufe bon vent.
Quan més curt ens lliguen
més perill tindran,
passeu-me la bota
i seguiu tocant.

el cant dels maulets

eixiu tots de casa
que la festa bull
feu dolços de nata
i coques de brull
polimenteu fustes i
emblanquineu fulls
perque carles d´austria
a jurat els furts

entra el meu de multa
places i  carrers
i abastiu de piules
xavals i xikets
aclariu la gola amb vi moscatell
que no hih ha qui pare
el pas dels maulets

vine pilareta
quet pegue un saccsó
els peixos en l´aigua
i els amos al clot
i sino l´emparà el nostre senyor
tallarem la cua,
a felip de borbó

si loragesia
el pas dels maulets
vindran altres dies
que bufa bon vent
quant mes cues lliguen
mes perill tindran
passeume la bota
i seguiu tocan

Català

EL CANT DELS MAULETS

Sol  Do    Re
Do   Sol   Re     Sol
Sol  Do    Sol    Re
Do   Sol   Re     Sol
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Eixiu tots de casa que la festa bull,
feu dolços de nata i coques de brull.
Polimenteu fustes, emblanquineu murs
perquè Carles d’Àustria, ha jurat els Furs.

Enrrameu de murta, places i carrers,
abastiu de piules, xavals i xiquets.
Aclariu la gola, amb vi i moscatell
que no hi ha qui pare, el pas dels maulets.

Vine Pilareta, que et pegue un sacsó,
els peixos en l’aigua i els amos al clot,
i si no l’empara, el Nostre Senyor,
tallarem la cua, a Felip de Borbó.

Si l’oratge es gira, en mal dels maulets
vindran altres dies que bufe bon vent.
Quant més curt ens lliguen, més perill tindran,
passeu-me la bota, i segui tocant.

El foc i la paraula

Dins el cor de la muntanyes
on la història ja no creix,
armats de foc i paraules
la guerrilla resisteix!!
Dins la nit de les mirades,
on la boira oculta el cel,
armats de foc i paraules
l’esperança resisteix!!

Van robar els somriures,
van esborrar la història,
van cosir-nos els llavis
negant-nos la memòria.
Van talar tots els arbres,
van cremar les muntanyes,
van assecar les terres
prohibint-nos les onades.

Però mai van poder conquerir la llibertat
amagada sota els estels.
Però mai van poder conquerir la dignitat
la dignitat de ser rebels.

Van incendiar les cases,
van disparar als pares,
van violar les mares
segrestant-nos les cares.
Van confiscar les pedres,
van forjar les cadenes,
van desplegar banderes
ferint-nos amb fronteres.

Però mai van poder conquerir la llibertat
amagada sota els estels.
Però mai van poder conquerir la dignitat
la dignitat de ser rebels.
El foc i la paraula: armes de llibertat
amagades sota els estels.
Mai conqueriran la nostra dignitat,
la dignitat de ser rebels.

Català

El foc i la paraula

EL FOC I LA PARAULA

Dins el cor de la muntanyes
on la història ja no creix,
armats de foc i paraules
la guerrilla resisteix!!
Dins la nit de les mirades,
on la boira oculta el cel,
armats de foc i paraules
l’esperança resisteix!!

mim			re
Van robar els somriures,
mim			re
van esborrar la història,
mim			re
van cosir-nos els llavis
lam			re
negant-nos la memòria.
mim			re
Van talar tots els arbres,
mim			re
van cremar les muntanyes,
mim			re
van assecar les terres
lam			re
prohibint-nos les onades.

do		re	   sim          mim-re-do
Però mai van poder conquerir la llibertat
do               re        si
amagada sota els estels.
do		re	   sim          mim-re-do
Però mai van poder conquerir la dignitat
do               re        si
la dignitat de ser rebels.

(vers)
Van incendiar les cases,
van disparar als pares,
van violar les mares
segrestant-nos les cares.
Van confiscar les pedres,
van forjar les cadenes,
van desplegar banderes
ferint-nos amb fronteres.

(tornada)
Però mai van poder conquerir la llibertat
amagada sota els estels.
Però mai van poder conquerir la dignitat
la dignitat de ser rebels.

(igual que la tornada)
El foc i la paraula: armes de llibertat
amagades sota els estels.
Mai conqueriran la nostra dignitat,
la dignitat de ser rebels.

VISCA LA TERRA LLIURE, 33!

Català

El gran circ dels invisibles

El circ ha començat (x2)

S´obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més als carrers dels oblidats,
els oblidats que es passen mitja vida naufragant,
creuant els mars de la seua soledat,

Català
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la soledat que viu de fer equilibris als carrers
sense res més que la vida que li han pres,
com aquell pres que escriu cançons d´amor a les parets
per somniar un món sense carcellers.

El circ ha començat (x2)

S´obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més als carrers dels silenciats,
els silenciats que engreixen les misèries de l´estat,
d´uns grans lleons, de la seua dignitat,
la dignitat que espera entre els pallassos del poder
fent malabars amb els propis sentiments,
els sentiments que es moren a les portes dels bordells,
dels domadors, dels somriures presoners.

Però a les nits dels nostres barris
han tornat a sonar
les velles cançons de guerra
que havíem oblidat.
Al Gran Circ dels Invisibles
no podrem escapar
però avui hem pres
l´humil decisió de lluitar.

El circ ha començat (x3)

S´obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més als carrers dels oblidats,
els oblidats que es passen mitja vida naufragant,
creuant els mars de la seua soledat,
la soledat que viu de fer equilibris als carrers
sense res més que la vida que li han pres,
com aquell pres que escriu cançons d´amor a les parets
per somniar un món sense carcellers.

Però a les nits dels nostres barris
han tornat a sonar
les velles cançons de guerra
que havíem oblidat.
Al Gran Circ dels Invisibles
no podrem escapar
però avui hem pres
l´humil decisió de lluitar.

El circ ha començat

El gran circ dels invisibles

S´obre el teló
del gran circ de la mentida que han alçat
un dia mes als carrers dels oblidats

Els oblidats
que es passen mitja vida naufragant
creuant els mars de la seua soledat

La soledat
que viu de fer equilibris als carrers
sense res mes que la vida que li han pres

Com aquell pres
que escriu cançons d´amor a les parets
per somniar un món sense carcellers

El circ ha començat!

S´Obre el teló
del gran circ de la mentida que han alçat
un dia mes als carrers dels silenciats

Els silenciats
que engreixen les misèries de l´estat
entre els lleons de la seua dignitat

Català

La dignitat
que es perd entre els pallassos del poder
fent malabars amb els propis sentiments

Els sentiments
que moren a les portes dels burdells
dels mercaders dels somriures presoners

Però a les nits dels nostres barris
han tornat a sonar
les velles cançons de guerra
que havíem oblidat
Al gran circ els invisibles
no podrem escapar
però avui hem pres
l´humil decisió de lluitar:
El circ ha començat!

El Gran Circ dels Invisibles

El Gran Circ dels Invisibles

El circ ha començat
El circ ha començat

S’obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més al carrer dels oblidats.
Els oblidats que es pasen mitja vida
naufragant creuant dels mars de la seva soledat.
La soledat que viu de fer equilibris
als carrers sense res més que la vida li han pres.
Com aquell pres que escriu cançons d’amor a les parets
per somiar un món sense cancellers.

El circ ha començat.
El circ ha començat.

S’obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més al carrer dels silenciats.
Els silenciats que engreixen les miseries
I el estat dentre els lleons de la seva dignitat.
La dignitat que es perd entre els pallassos
Per poder fer mal·labars amb els propis sentiments.
Els sentiments que es moren a les portes
Del poder dels domadors i al somriure deshonest.

Però a les nits dels nostres barris
han tornat a sonar
les velles cançons de guerra
que haviem oblidat.
Al Gran Circ dels Invisibles
no podem escapar,
Però avui em pres (x3) l’humil decisió de lluitar.

El circ ha començat.
El circ ha començat.
El circ ha començat.

S’obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més al carrer dels oblidats.
Els oblidats que es pasen mitja vida
naufragant creuant dels mars de la seva soledat.
La soledat que viu de fer equilibris
als carrers sense res més que la vida li han pres.
Com aquell pres que escriu cançons d’amor a les parets
per somiar un món sense cancellers.

Però a les nits dels nostres barris
han tornat a sonar
les velles cançons de guerra
que haviem oblidat.
Al Gran Circ dels Invisibles
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no podem escapar,
Però avui em pres (x3) l’humil decisió de lluitar.

Però a les nits dels nostres barris
han tornat a sonar
les velles cançons de guerra
que haviem oblidat.
Al Gran Circ dels Invisibles
no podem escapar,
Però avui em pres (x3) l’humil decisió de lluitar.

El circ ha començat.
El circ ha començat.
El circ ha començat.

El gran circ dels invisibles

El Gran Circ dels Invisibles

intro i tornada : sim  solM fa#M

El circ ha començat
El circ ha començat

sim            laM
S’obre el teló del circ de la gran mentida
sim            laM
que han alçat un dia més al carrer dels oblidats.
sim            laM
Els oblidats que es pasen mitja vida
sim            laM
naufragant creuant dels mars de la seva soledat.
sim            laM
La soledat que viu de fer equilibris
sim            laM
als carrers sense res més que la vida li han pres.
sim            laM
Com aquell pres que escriu cançons d’amor a les parets
sim            la M
per somiar un món sense cancellers.

El circ ha començat.
El circ ha començat.

S’obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més al carrer dels silenciats.
Els silenciats que engreixen les miseries
I el estat dentre els lleons de la seva dignitat.
La dignitat que es perd entre els pallassos
Per poder fer mal·labars amb els propis sentiments.
Els sentiments que es moren a les portes
Del poder dels domadors i al somriure deshonest.
solM
Però a les nits dels nostres barris
reM
han tornat a sonar
mim
les velles cançons de guerra
sim
que haviem oblidat.
solM
Al Gran Circ dels Invisibles
reM
no podem escapar,
mim                    sim
Però avui em pres (x3) l’humil decisió de lluitar.

El circ ha començat.
El circ ha començat.
El circ ha començat.

Català

S’obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més al carrer dels oblidats.
Els oblidats que es pasen mitja vida
naufragant creuant dels mars de la seva soledat.
La soledat que viu de fer equilibris
als carrers sense res més que la vida li han pres.
Com aquell pres que escriu cançons d’amor a les parets
per somiar un món sense cancellers.

Però a les nits dels nostres barris
han tornat a sonar
les velles cançons de guerra
que haviem oblidat.
Al Gran Circ dels Invisibles
no podem escapar,
Però avui em pres (x3) l’humil decisió de lluitar.

Però a les nits dels nostres barris
han tornat a sonar
les velles cançons de guerra
que haviem oblidat.
Al Gran Circ dels Invisibles
no podem escapar,
Però avui em pres (x3) l’humil decisió de lluitar.

El circ ha començat.
El circ ha començat.
El circ ha començat.

El gran circ dels invisibles

El Gran Circ dels Invisibles

sim solM fa#M

El circ ha començat
El circ ha començat

sim laM
S’obre el teló del circ de la gran mentida
sim laM
que han alçat un dia més al carrer dels oblidats.

sim laM
Els oblidats que es passen mitja vida
SolM Fa#M
naufragant creuant els mars de la seua soledat.

sim laM
La soledat que viu de fer equilibris
sim laM
als carrers sense res més que la vida li han pres.

sim laM
Com aquell pres que escriu cançons d’amor a les parets
SolM Fa#M
per somiar un món sense carcellers.

El circ ha començat.
El circ ha començat.

S’obre el teló del circ de la gran mentida
que han alçat un dia més als carrers dels silenciats.

Els silenciats que engreixen les misèries de l´estat entre els lleons de la seua dignitat.

La dignitat que es perd entre els pallassos del poder fent malabars amb els propis
sentiments.

Els sentiments que moren a les portes
dels burdells dels mercaders dels somriures presoners.

Català
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solM
Però a les nits dels nostres barris
reM
han tornat a sonar
mim
les velles cançons de guerra
sim
que havíem oblidat.
solM
Al gran circ dels invisibles
reM
no podrem escapar
mim sim
Però avui em pres l’humil decisió de lluitar:

El circ ha començat.
El circ ha començat.
El circ ha començat.

sim laM
S’obre el teló del circ de la gran mentida
sim laM
que han alçat un dia més al carrer dels oblidats.

sim laM
Els oblidats que es passen mitja vida
SolM Fa#M
naufragant creuant els mars de la seua soledat.

sim laM
La soledat que viu de fer equilibris
sim laM
als carrers sense res més que la vida li han pres.

sim laM
Com aquell pres que escriu cançons d’amor a les parets
SolM Fa#M
per somiar un món sense carcellers.

solM
Però a les nits dels nostres barris
reM
han tornat a sonar
mim
les velles cançons de guerra
sim
que havíem oblidat.
solM
Al gran circ dels invisibles
reM
no podrem escapar
mim sim
Però avui em pres l’humil decisió de lluitar:

solM
Però a les nits dels nostres barris
reM
han tornat a sonar
mim
les velles cançons de guerra
sim
que havíem oblidat.
solM
Al gran circ dels invisibles
reM
no podrem escapar
mim sim
Però avui em pres l’humil decisió de lluitar:

El circ ha començat.
El circ ha començat.

El circ ha començat.

El ritme de la gent

Escolta el ritme d´aquesta melodia,
escolta el ritme que marquen dia a dia.
Escolta i sent que no es pot acabar,
que no es pot acabar amb els sentiments.

La indústria del rock ens dona per morts.
La indústria del rock: mafiosos, cabrons.
Però no acabaran amb els sentiments,
sempre presents en el ritme de la gent.

Sempre presents,
sempre més forts
amb el ritme de la gent.

Totes i tots,
sempre presents
sempre més forts.

Català

Els crits de la terra

Sim    ReM Sonen les festes arreu de les comarquesSim                ReM
Sonen a ritme de les nostres danses
Sim     ReMdanses de guerra: tabals i dolçaines
LaM   Fa#MSonen les festes arreu de les comarques.
Balla la gent en les nostres places,en els carrers i en les cases ocupades,espai
d´un somni que creix amb nosaltresballa la gent arreu de les comarques.Parla la
gent i parla de viurede viure i créixer en una terra lliureParla la gent i només
parla de viurei de construir un futur més digne.Aquí i allà una cançó de
guerramarquen tabals el ritme de la terrade nord a sud crits d´esperança i
guerracriden dolçaines els crits de la terra. Sim
ReM "Venim del nord, venim del sud Sim       ReM de terra endins, de mar
enllà"Aquesta melodia és una dansa popularAquest és el raggamuffin que ens
marquen els Obrint pas per animar la festa perquè cal seguir lluitant per
defensar la terra ja podeu seguir ballant. Volem que el poble s´alce comencem
tots a cridar. Que el carrer siga nostre que no ens el tornen a llevar. Ballem
tothom al ritme d´aquesta cançó de guerra. Ballem tots amb el ritme d´aquest
reaggue de la terra!!

Català

Els crits de la terra

Sonen les festes arreu de les comarques
Sonen a ritme de les nostres danses
Danses de guerra: tabals i dolçaines
Sonen les festes arreu de les comarques.
Balla la gent en les nostres places,en els carrers I en les cases ocupades,
espai d´un somni que creix amb nosaltres
balla la gent arreu de les comarques.

Parla la gent i parla de viure
de viure i créixer en una terra lliure
Parla la gent i només parla de viure
de construir un futur més digne.

Català
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Aquí i allà una cançó de guerra
marquen tabals el ritme de la terra
de nord a sud crits d´esperança i guerra
criden dolçaines els crits de la terra.

Esperant

* La mare cantanoneta per dormir totes les nits
i de matí sembrar la terra
i recollir tots els seus fruits
Que la xiqueta és la flama del poble i del carrer
de la (llimera) i la parra, la flor del taronger

Esperant verue la mare, espernt q arribe el pare,
esperant que algú t´escolte,
esperant que no es barallen,
Esperant anar a classe, esperant passar l´examen,
esperant els primers crits,
esperant dormir les nits.
Esperant...
Esperant a que el cos cresca,
esperant ser una tempesta
esperant que ell et mire,
esperant que ella et cride
esperant a fer-te dona, esperant ser una persona
esperant a viure plana, esperant véncer la pena
esperan...

I quan arribe l´hora de la fugida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia
I nugaré la ferida de la vida
i ballaré la melodia de la dansa d´un nou dia
I quan arribe l´hora de la fugida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia
Em faré fort en l´àrea de la mentida
i encendré dins la pupil·la
el somriure d´un nou dia

Esperant a ser la mare,
esperant que arribe el pare
esperant el primer fill, esperant a ser l´espill
esperant a l´enyorança esperant tenir esperança
esperant amor i plena, esperant véncer la pena
Esperant...

I quan arribe l´hora de la partida
trencaré amb aquesta nit....

Català

Esperant

Esperant veure la mare.
Esperant que arribe el pare.
Esperant que algú t’escolte.
Esperant que no es barallen.
Esperant anar a classe.
Esperant passar l’examen.
Esperant els primers crits.
Esperant dormir les nits.
Esperant que el cos cresca.
Esperant ser una tempesta.
Esperant que ell et mire.
Esperant que ella et cride.
Esperant a fer-te dona.
Esperant a ser persona.
Esperant a viure plena.
Esperant vèncer la pena.
Esperant a ser la mare.
Esperant que arribe el pare.
Esperant el primer fill.
Esperant a ser l’espill.
Esperant l’enyorança.

Català

Esperant tenir esperança.
Esperant a morir plena.
Esperant vèncer la pena.
Esperant.
Tota una vida
esperant.

I quan arribe l’hora de la fugida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia,
em curaré la ferida de la vida
i ballaré la melodia de la dansa del nou dia.
I quan arribe l’hora de la partida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia,
faré foc en la llar de la mentida
i encendré dins la pupil·la el cel lliure del nou dia

Esperant

ESPERANT

Esperant veure la mare.
Esperant que arribe el pare.
Esperant que algú t’escolte.
Esperant que no es barallen.
Esperant anar a classe.
Esperant passar l’examen.
Esperant els primers crits.
Esperant dormir les nits.
Esperant que el cos cresca.
Esperant ser una tempesta.
Esperant que ell et mire.
Esperant que ella et cride.
Esperant a fer-te dona.
Esperant a ser persona.
Esperant a viure plena.
Esperant vèncer la pena.
Esperant a ser la mare.
Esperant que arribe el pare.
Esperant el primer fill.
Esperant a ser l’espill.
Esperant l’enyorança.
Esperant tenir esperança.
Esperant a morir plena.
Esperant vèncer la pena.
Esperant.
Tota una vida
esperant.

I quan arribe l’hora de la fugida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia,
em curaré la ferida de la vida
i ballaré la melodia de la dansa del nou dia.
I quan arribe l’hora de la partida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia,
faré foc en la llar de la mentida
i encendré dins la pupil·la el cel lliure del nou dia

Català

Esperant

Esperant veure la mare.
Esperant que arribe el pare.
Esperant que algú t’escolte.
Esperant que no es barallen.
Esperant anar a classe.
Esperant passar l’examen.
Esperant els primers crits.
Esperant dormir les nits.
Esperant que el cos cresca.
Esperant ser una tempesta.
Esperant que ell et mire.
Esperant que ella et cride.
Esperant a fer-te dona.
Esperant a ser persona.
Esperant a viure plena.
Esperant vèncer la pena.
Esperant a ser la mare.

Català
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Esperant que arribe el pare.
Esperant el primer fill.
Esperant a ser l’espill.
Esperant l’enyorança.
Esperant tenir esperança.
Esperant a morir plena.
Esperant vèncer la pena.
Esperant.
Tota una vida
esperant.

I quan arribe l’hora de la fugida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia,
em curaré la ferida de la vida
i ballaré la melodia de la dansa del nou dia.
I quan arribe l’hora de la partida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia,
faré foc en la llar de la mentida
i encendré dins la pupil·la el cel lliure del nou dia

Esperant

Esperant veure la mare.
Esperant que arribe el pare.
Esperant que algú t´escolte.
Esperant que no es barallen.
Esperant anar a classe.
Esperant passar l´examen.
Esperant els primers crits.
Esperant dormir les nits.
Esperant.
Esperant.

Esperant que el cos cresca.
Esperant ser una tempesta.
Esperant que ell et mire.
Esperant que ella et cride.
Esperant a fer-te dona.
Esperant a ser persona.
Esperant a viure plena.
Esperant vèncer la pena.
Esperant.
Esperant.

I quan arribe l´hora de la fugida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia,
em curaré la ferida de la vida
i ballaré la melodia de la dansa del nou dia.
I quan arribe l´hora de la fugida
trencaré amb aquesta vida i amb la seua hipocresia,
faré foc en la llar de la mentida
i encendré dins la pupil.la el cel lliure del nou dia.

Esperant a ser la mare.
Esperant que arribe el pare.
Esperant el primer fill.
Esperant a ser l´espill.
Esperant l´enyorança.
Esperant tenir esperança.
Esperant a morir plena.
Esperant vèncer la lpena.
Esperant.
Tota una vida esperant

I quan arribe l´hora de la fugida...

__________

Núria Lliure!
Lliures tots i totes!
__________

Català

Girona.

Kolore bizia

KOLORE BIZIA,
ARRAZAKERIAREN KONTRA.
KOLORE GUZTIAK,
FAXISMOAREN KONTRA.
KOLORE BIZIA,
XENOFOBIAREN KONTRA.
KOLORE GUZTIAK,
FALTSUKERIAREN KONTRA.

HAUXE DA ARRAZAKERIAREN KONTRA
MANIFESTAZIOA ZEREN ETA
LUCRECIARI ESKAINI NAHI IZAN NION
OLERKI XAMUR ETA LABUR BAT.
ETA ESTATUAREN
SEGURTASUN INDARREN KONTRA
PANFLETO BAT ATERA ZITZAIDAN
POLITIKARI GUZTIAK
FALTSUAK BAITIRA.

KOLORE BIZIA,
ARRAZAKERIAREN KONTRA.
KOLORE GUZTIAK,
FAXISMOAREN KONTRA.
KOLORE BIZIA,
XENOFOBIAREN KONTRA.
KOLORE GUZTIAK,
FALTSUKERIAREN KONTRA.

HAINBESTE KOLORE IKUSI ETA GERO
INORK ERRAN ZUEN: KOLORE BATUA!
DESPISTATU BATEK ORDUAN BENETTON
JERTSEI BAT EROSI ZUEN BENETAN.
ETA GALDETZEN BADIDAZU
ZEIN KOLORE NAHIAGO DUDAN
BADAKIZU NIRE ERANTZUNA:

TXANPONA BOTATZEA BEZALA BALITZ
IPARRA ALA HEGOA,
GERLA KULTURALA.
ANAI-ARREBAK DEFENDATUKO DITUGU
AFRO-EUSKALDUNAK GARELA,
EZ AHAZTU.
ALI, MOHAMED, KEPA, ISMAEL
ETA ZIMBAWEKO TRIBU GUZTIAK,
MIXERIA ERASOTUKO DUGU.

KOLORE BIZIA,
ARRAZAKERIAREN KONTRA.
KOLORE GUZTIAK,
FAXISMOAREN KONTRA.
KOLORE BIZIA,
XENOFOBIAREN KONTRA.
KOLORE GUZTIAK,
FALTSUKERIAREN KONTRA.

Euskera

La Flama

No et limites a contemplar
aquestes hores que ara venen
baixa al carrer i participa.
No podran res davant un poble
unit alegre i combatiu.

Amb l´espurna de la història
i vançant a pas valent
fem estels dinsla memòria
la flama d´un sentiment

Viure sempre corrent, avançant amb la gent
rellevant contra el vent, transportant sentiments

Català
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Viure i mantenir viva la flama a través del temps,
la flama de tot un poble en moviment x2

Amb columnes de paraules
travessant la llarga nit
hem fet estels mars i montanyes
vells escenaris d´un nou crit

Viure sempre corrent, avançant amb la gent
rellevant contra el vent, transportant sentiments
Viure i mantenir viva la flama a través del temps,
la flama de tot un poble en moviment x2

La flama

No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa.
No podran res davant d´un poble
unit, alegre i combatiu"
Vicent Andrés Estellés

Amb l’espurna de la història
i avançant a pas valent,
hem encès dins la memòria
la flama d’un sentiment.

Viure sempre corrent,
avançant amb la gent,
rellevant contra el vent,
transportant sentiments.
Viure mantenint viva
la flama a través dels temps,
la flama de tot un poble
en moviment.

Amb columnes de paraules
i travessant la llarga nit,
hem fet de valls, mars i muntanyes,
vells escenaris d’un nou crit.

Viure sempre corrent,
avançant amb la gent,
rellevant contra el vent,
transportant sentiments.
Viure mantenint viva
la flama a través dels temps,
la flama de tot un poble
en moviment.

Català

La Flama

LA FLAMA

"No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa.
No podran res davant d´un poble
unit, alegre i combatiu"
Vicent Andrés Estellés

Amb l’espurna de la història
i avançant a pas valent,
hem encès dins la memòria
la flama d’un sentiment.

Viure sempre corrent,
avançant amb la gent,
rellevant contra el vent,
transportant sentiments.

Català

Viure mantenint viva
la flama a través dels temps,
la flama de tot un poble
en moviment.

Amb columnes de paraules
i travessant la llarga nit,
hem fet de valls, mars i muntanyes,
vells escenaris d’un nou crit.

Viure sempre corrent,
avançant amb la gent,
rellevant contra el vent,
transportant sentiments.
Viure mantenint viva
la flama a través dels temps,
la flama de tot un poble
en moviment.

La flama

Intro: Do, Sol Lam (x4)

Lam                      Fa Sol
Amb l´espurna de la història

Lam               Fa Sol
abançant a pas valent

Lam                   Fa Sol
hem encès dins la memòria

Lam                  Sol
la flama d´un sentiment.

(tornada)
Do                 Sol                  Lam
Viure sempre corrents, avançant amb la gent,

                     Fa        Sol           Do
rellevant contra el vent, transportant sentiment,

                 Sol               Lam
viure i mantenim viva,la flama a través del temps,

     Fa            Sol           Do
la flama de tot un poble en moviment.

Amb columnes de paraules,
travessant la llarga nit,
en fet de cels mars i muntanyes,
vells escenaris d´un nou crit.

(tornada)

Català

La flama

Amb l´espurna de la història
avançant a pas valent
hem encés dins la memoria
la flama d´un sentiment.

Viure sempre corrents
avançant amb la gent
revellant conta el vent
transportant sentiments
viure mantenint viva
la flama a través del temps
la flama de tot un poble en moviment.

Amb columnes de paraules

Català
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travessant la llarga nit
hem fet de cels, mars i muntanyes
vells escenaris d´un nou crit.

Viure sempre corrents
avançant amb la gent
revellant conta el vent
transportant sentiments
viure mantenint viva
la flama a través del temps
la flama de tot un poble en moviment.

La Flama - acords

La Flama

G/D/Am/%/Em/D/C/ (x4)

Em/%/C/D/ (x3)
Em/%/D/%/ (x1)

G/D/Am/C,D/ (x4)

Em/%/D/%/C/%/D/%/ (x2)

(Pels qui en sapiguen una mica)

Català

La Revolta de l´ànima

La Revolta de l´ànima,
ritmes de vides que creixen
aferrades als arbres
arbres de les grans arrels.

Les grans arrels,
les ànimes fortes.
Les grans arrels,
de l´esperit rebel.

Salam alaïkum
alaïkum salam

És la història dels pobles la que parla,
és la història de les vides maltractades,
és la història de la terra i de l´aire,
és la història que mai ens contaren.
Respira fort, esperit rebel, respira fort,
que fins i tot ens prenen l´aire,
que ens roben la terra i l´aire.

Salam alaïkum
alaïkum salam.

Hi ha algú que viu
d´arrancar-nos lànima.
Arreu del món hi ha algú que viu
d´arrancar-nos l´ànima.
Saludant des d´aqui,
la revolta de l´ànima al món.
Saludant des d´aquí,
la victòria dels pobles del món.

Salam alaïkum
Alaïkum salam.

Català

Lluna de plata

Cauen les bombes
en les cendres del meu cor
porten escrites
les misèries del meu món

Tristos son els dies
que porten els anys
esperant no tindre fred
esperant no tindre fam

Tristes son les cendres
que t´han fet callar
recorrent el teu carrer
recorrent el teu passat

Tristes son els barris
que han bombardejat
els avions de la llibertat
en la nit dels oblidats

Tristos son els anys
que avui has celebrat
sense espelmes ni fanals
i amb la lluna de regal...

Il·lumina la lluna de plata
les barriades del món
que lluita i no dirm
il·lumina la pluja de plom
la tristesa del món

Cauen les bombes
en les cendres del meu cor
porten escrites
les miseries del meu món

Tristes son les cares
de la soledat
a les veles sense vent
ales platges sense mar

Tristos son els ulls
que no saben plorar
em la cua del mercat
sense ventre ni menjar

Tristes son les armes
que t´has preparat
amb les teus pròpies mans
per si tornen els soldats

Tristes son les bales
que tan disparat
Helicòpters de combat
contra pistoles de fang

Il·lumina la lluna de plata
les barriades del món
que lluita i no dorm
il·lumina la pluja de plom
la tristesa del món

Lluna de plata
Pluja de plom...

Català

Lluny d´aqui

Desperta i remunta el riu.
L´aigua que baixa es com es destí.
Vigila i no tinguis por,
tota la ràbia creix al teu cor.
Espera, cap il·lusió

Català
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no creu la vida, no creu la mort.
Escapa a un món millor
amb tota la misèria escrita al teu nom.

Lluny dels teus ulls, lluny del meu cor
la meua terra ja no entén d´amor.
Lluny dels meus anys, de tot record
mira com s´escapa, mira com...

Intenta fugir amb la llum
quan tot s´apaga res sembla lluny.
Tremola amb la remor
quan ningú parla, ningú mor.
Rebel·la´t amb l´horitzó,
qui busca l´aire evita la mort.
Quant de temps haurem de patir
tan lluny de casa, tan lluny de mi...

Lluny dels teus ulls, lluny del meu cor
la meua terra ja no entén d´amor.
Lluny dels meus anys, de tot record
mira com s´escapa, mira com...

Lluny d´aquí, lluny d´aquí
la meua terra no té fi.
Lluny d´aquí, lluny d´aquí
recorrent el meu destí.

Lluny dels teus ulls, lluny del meu cor
la meua terra ja no entén d´amor.
Lluny dels meus anys, de tot record
mira com s´escapa,
mira com s´escapa tota solució.

L´últim combat

Hem passat tota la vida
amb la sal en la ferida
mai no h acurat.

Hem viscut un llarg viatge
i encara ens queda coratge
per avançar.

Hem rigut, també hem plorat
hem parlat, també hem callat
hem lluitat i hem fracassat
però encara ens queda un combat.
Un altre dia a començat…

I ara hem pres la iniciativa
plantant cara a la mentida
no fallarem!!

I amb les cartes de la vida
juguem la seua partida
no ens rendirem!!

La victòria ens sorprendrà
si la continuem buscant
i amb les nostres propies mans
preparem un nou combat.
Un altre dia ha començat…

No vull ser més ningú
quan passe pel teu costat
ni sentir-me lluny de tu
quan em torne a equivocar.

Vull que fem el camí junts
acabar el que hem començat
per quan vinga un altre juny

Català

preparem l´últim combat…

L´últim combat!

Hem viscut els nostres dies
amb velles alegries
que ens han deixat.

A vegades les recordes
com si foren velles ombres
que no han marxat.

Hem rigut, també hem plorat
hem parlat, també hem callat
hem lluitat i hem fracassat
però encara ens queda un combat.
Un altre dia a començat…

I si al final de la partida
va i resulta divertida
ho agrairem.

Hem passat tota la vida
plantant cara a la utopia
no callarem!

La victòria ens sorprendrà
si la continuem buscant
i amb les nostres propies mans
preparem un nou combat.
Un altre dia ha començat…

No vull ser més ningú
quan passe pel teu costat
ni sentir-me lluny de tu
quan em torne a equivocar.

Vull que fem el camí junts
acabar el que hem començat
per quan vinga un altre juny
preparem l´últim combat…

L´últim combat!

L´últim combat

L´ÚLTIM COMBAT

INTRO
Mi	Do#m

Mi
Hem passat tota la vida
Mi
amb la sal en la ferida
	Do#m
mai no h acurat.

Mi
Hem viscut un llarg viatge
Mi
i encara ens queda coratge
	Do#m
per avançar.

La			Mi
Hem rigut, també hem plorat
La			Mi
hem parlat, també hem callat
La			Fa#m
hem lluitat i hem fracassat
			La
però encara ens queda un combat.
Si
Un altre dia a començat…
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Pàgina 1490 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Obrint pas

(igual)
I ara hem pres la iniciativa
plantant cara a la mentida
no fallarem!!

I amb les cartes de la vida
juguem la seua partida
no ens rendirem!!

La victòria ens sorprendrà
si la continuem buscant
i amb les nostres propies mans
preparem un nou combat.
Un altre dia ha començat…

TORNADA

Mi		Si
No vull ser més ningú
Do#m		La
quan passe pel teu costat
Mi		Si
ni sentir-me lluny de tu
Do#m		La
quan em torne a equivocar.

Mi		Si
Vull que fem el camí junts
Do#m		La
acabar el que hem començat
Mi		Si
per quan vinga un altre juny
Do#m	  La		Si
preparem l´últim combat…

L´últim combat!

(dolçaina)
Do#m  La   Mi  Si (x2)

Hem viscut els nostres dies
amb velles alegries
que ens han deixat.

A vegades les recordes
com si foren velles ombres
que no han marxat.

Hem rigut, també hem plorat
hem parlat, també hem callat
hem lluitat i hem fracassat
però encara ens queda un combat.
Un altre dia a començat…

I si al final de la partida
va i resulta divertida
ho agrairem.

Hem passat tota la vida
plantant cara a la utopia
no callarem!

La victòria ens sorprendrà
si la continuem buscant
i amb les nostres propies mans
preparem un nou combat.
Un altre dia ha començat…

No vull ser més ningú
quan passe pel teu costat
ni sentir-me lluny de tu
quan em torne a equivocar.

Vull que fem el camí junts
acabar el que hem començat

per quan vinga un altre juny
preparem l´últim combat…

Mentides

Mentides

Españoles todos,
ya esta a la venta
la obra definitiva sobre la guerra civil.
La guerra civil contada por mi.
Una obra objetiva en la que se muestra
sin maniquerismos
quienes fuimos los buenos,
y quienes fueron los malos.
(Franco de Polonia)

Mentides als dies,
mentides als anys.
És temps de silenci
sense soledat.

Mentides als barris, places i mercats,
al futur dels pobles i a la gent del camp.

Mentides als joves, obrers i estudiants,
a les seues lluites i als vells milicians.

Mentides als presos i als represaliats,
i a les esperances dels afusellats.

Tot era mentida al país dels farsants,
fins que la veritat ens esclata a les mans.
Van fer eleccions i la van derrocar,
i la gran mentida torna a començar.

Trencant el mur de les mentides al seu món,
obrirant noves escletxes a mes que les ilusions,
seran les cordes que empresonen el teu cor,
ballarem el moviment que ens disparen les cançons.

I aqui estem, i aqui estem, i seguim i seguirem,
combatent la hipocresia i encenent les emocions.
I aqui estem, i aqui estem, i seguim i seguirem,
atacant sempre a les forces de les mentides al seu món.

Mentides de guerres, mentides de mons.
als llibres d´historia i als televisors.

Mentides de llengües, banderes i noms,
mentides al poble, mentides al món.

Mentides als comptes dels ajuntaments,
i a les grans potrones dels seus parlaments.

Mentides en forma d´urbanitzacions,
petjades de luxe entre camps de golf.

Tot era mentida al país dels farsants,
fins que la veritat ens esclata a les mans.
Van fer eleccions i la van derrocar,
i la gran mentida torna a començar.

Trencant el mur de les mentides al seu món,
obrirant noves escletxes a mes que les ilusions,
seran les cordes que empresonen el teu cor,
ballarem el moviment que ens disparen les cançons.

I aqui estem, i aqui estem, i seguim i seguirem,
combatent la hipocresia i encenent les emocions.
I aqui estem, i aqui estem, i seguim i seguirem,
atacant sempre a les forces de les mentides al seu món.
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Mentides

Mentides als dies mentides als anys
als temps de silenci i als de soledat
mentides als barris, places i mercats
al futur dels pobles i a la gent del camp

Mentides als joves, obrers i estudiants
a les seues lluites i als vells milicians
mentides als presos i als represaliats
i a les esperances dels afusellats

Tot era mentida al país dels farsants
fins que la veritat els esclatà a les mans
van fer eleccions i la van derrocar
i la gran mentida tornà a començar

Trencant el mur de les mentides del seu món
Obrirem noves escletxes on cresquen les il·lusions
Segant les cordes que empresonen el teu cor
Tallarem al moviment que es disparen les cançons
I aquí estem, aquí estem, i seguim i seguirem
combatent la hipocresia i encenent les emocions
I aquí estem, aquí estem, i seguim i seguirem
Atacant sempre de front les mentides del seu món

Mentides de guerres mentides de morts
als llibres d´història i als televisors
mentides de llengües, banderes i noms
mentiren al poble mentiren al món

mentides als comptes dels ajuntaments
i a les grans poltrones dels seus parlaments
mentides en forma d´urbanitzacions
i xalets de luxe entre camps de golf

Tot era mentida al país dels farsants
fins que la veritat els esclatà a les mans
van fer eleccions i la van derrocar
i la gran mentida tornà a començar

Trencant el mur de les mentides del seu món
Obrirem noves escletxes on cresquen les il·lusions
Segant les cordes que empresonen el teu cor
Tallarem al moviment que es disparen les cançons
I aquí estem, aquí estem, i seguim i seguirem
combatent la hipocresia i encenent les emocions
I aquí estem, aquí estem, i seguim i seguirem
Atacant sempre de front les mentides del seu món

Català

Mentides

Mentides

(sol	re 	mim)

Españoles todos,
ya esta a la venta
la obra definitiva sobre la guerra civil.
La guerra civil contada por mi.
Una obra objetiva en la que se muestra
sin maniquerismos
quienes fuimos los buenos,
y quienes fueron los malos.
(Franco de Polonia)

Català

sol		re
Mentides als dies,
		mim
mentides als anys.
sol		re
És temps de silenci
	   mim
sense soledat.

do		re		mim
Mentides als barris, places i mercats,
do		re		sol
al futur dels pobles i a la gent del camp.

sol		re		mim
Mentides als joves, obrers i estudiants,
sol		re		mim
a les seues lluites i als vells milicians.

do		re		mim
Mentides als presos i als represaliats,
do		re		sol
i a les esperances dels afusellats.

mim		do		sol		re
Tot era mentida al país dels farsants,
mim		do		sol		re
fins que la veritat ens esclata a les mans.
mim		do		sol		re
Van fer eleccions i la van derrocar,
do		re		sol
i la gran mentida torna a començar.

Trencant el mur de les mentides al seu món,
obrirant noves escletxes a mes que les ilusions,
seran les cordes que empresonen el teu cor,
ballarem el moviment que ens disparen les cançons.

I aqui estem, i aqui estem, i seguim i seguirem,
combatent la hipocresia i encenent les emocions.
I aqui estem, i aqui estem, i seguim i seguirem,
atacant sempre a les forces de les mentides al seu món.

Mentides de guerres, mentides de mons.
als llibres d´historia i als televisors.

Mentides de llengües, banderes i noms,
mentides al poble, mentides al món.

Mentides als comptes dels ajuntaments,
i a les grans potrones dels seus parlaments.

Mentides en forma d´urbanitzacions,
petjades de luxe entre camps de golf.

Tot era mentida al país dels farsants,
fins que la veritat ens esclata a les mans.
Van fer eleccions i la van derrocar,
i la gran mentida torna a començar.

Trencant el mur de les mentides al seu món,
obrirant noves escletxes a mes que les ilusions,
seran les cordes que empresonen el teu cor,
ballarem el moviment que ens disparen les cançons.

I aqui estem, i aqui estem, i seguim i seguirem,
combatent la hipocresia i encenent les emocions.
I aqui estem, i aqui estem, i seguim i seguirem,
atacant sempre a les forces de les mentides al seu món.
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més lluny

Recorrent el temps que ens ha tocat viure
Burlant fornteres que ens han imposat
Pels camins que uneixen la memòria
I aclareixen la veritat

Per la Marina, la Ribera, Vall d´Albaida, la Safor
De la plana al Vinalopó
I el Maresme i l´Osona, les Illes i el Penedés
Com el Vallès no hi ha res!

Mira, mira si hem recorregut terres
Que hem anat fins a Felanitx
A Manacor i a l´Aucúdia
A Sóller, Sant Francesc i ací

Mira, mira si hem recorregut terres
Que hem anat fins a Pedreguer
Vall de Laguart, la Vall de Gallinera
A la Font, Pego i ací

On tour
Recorrent els front del meu temps
On tour
Amb la revolta traçada en la ment
On tour
Per les rutes de la memòria
On tour
La geografia escrita en la gent

Més lluny
Haurem d´anar més lluny
Més lluny
Més lluny que el demà
Més lluny
Lluitant per a conseguir
Més lluny
Un futur per tu i per mi

Català

Més Lluny

ACORDS= G/C/Em/D

   G                            C
Recorrent el temps que ens ha tocat viure
  Em                     D (i a partir daki =)
Burlant fornteres que ens han imposat
Pels camins que uneixen la memòria
I aclareixen la veritat

Per la Marina, la Ribera, Vall d´Albaida, la Safor
De la plana al Vinalopó
I el Maresme i l´Osona, les Illes i el Penedés
Com el Vallès no hi ha res!

Mira, mira si hem recorregut terres
Que hem anat fins a Felanitx
A Manacor i a l´Aucúdia
A Sóller, Sant Francesc i ací

Mira, mira si hem recorregut terres
Que hem anat fins a Pedreguer
Vall de Laguart, la Vall de Gallinera
A la Font, Pego i ací

On tour
Recorrent els front del meu temps
On tour

Català

Amb la revolta traçada en la ment
On tour
Per les rutes de la memòria
On tour
La geografia escrita en la gent

Més lluny
Haurem d´anar més lluny
Més lluny
Més lluny que el demà
Més lluny
Lluitant per a conseguir
Més lluny
Un futur per tu i per mi

No hem oblidat

Com el vent tu vas marxar
Com el vent tu van esborrar
Tot el que tu ens vas deixar

Amb la nit han fet callar
Tot el que ens vas ensenyar
El preu de no renunciar

Oblidat
Renunciat

Assumint el teu esguard
Hem escollit avançar
Decidits a no oblidar

Que allò que val és la conciència
De no ser res si no s´ és poble
De no ser res si no s´ és lliure

Oblidat
Renunciat

Català

no hem oblidat

Com el vent tu vas marxar
com el vent van esborrar
tot el que tu ens vas deixar.

Amb la nit han fet callar
tot el que ens vas ensenyar
el preu de no renunciar.
Uooo Oblidat,
Uooo silenciat.

Assumint el teu esguard
hem escollit avançar,
decidits a no oblidar,
que allò que val
és la consciència de no ser res
si no s´és poble,
de no ser res si no s´és lliure.

Uooo Oblidat,
Uooo silenciat.
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No hem oblidat

No hem oblidat!

Uooo Oblidat,
Uooo silenciat.(x2)

Com el vent tu vas marxar
com el vent van esborrar
tot el que tu ens vas deixar.

Amb la nit han fet callar
tot el que ens vas ensenyar
el preu de no renunciar.

Uooo Oblidat,
Uooo silenciat.(x2)

Et portem en la memòria!!

Assumint el teu esguard
hem escollit avançar,
decidits a no oblidar,
que allò que val
és la consciència de no ser res
si no s´és poble,
de no ser res si no s´és lliure.

Uooo Oblidat,
Uooo silenciat.(x2)

Català

No hi ha demà

Camí del front, hivern del 39:
avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres de la nit i l’enyor
entre camins gelats, de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc ni pensar,
se’m trenquen les paraules als papers mullats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
i espere que recordes el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
i dic les paraules que em vas ensenyar...

No hi ha demà
si no és amb tu.
No hi ha demà
si no el fem junts.

Camí a la mort, hivern del 39:
avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres fugint de l’últim front
entre camins gelats, de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc recordar,
se’m trenquen les imatges als meus ulls cansats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
i espere que recordes tot el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
i dic les paraules que em vas ensenyar...

No hi ha demà
si no és amb tu.
No hi ha demà
si no el fem junts

Català

No hi ha demà

Camí del front, hivern del 39:
Avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres de la nit i l’enyor
Entre camins gelats de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc ni pensar,
Se’m trenquen les paraules als papers mullats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
I espere que recordes el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
I dic les paraules que em vas ensenyar...

No hi ha demà
Si no és amb tu.
No hi ha demà
Si no el fem junts.

Camí a la mort, hivern del 39:
Avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres fugint de l’últim front
Entre camins gelats, de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc ni pensar,
Se’m trenquen les imatges als meus ulls cansats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
I espere que recordes el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
I dic les paraules que em vas ensenyar...

No hi ha demà
Si no és amb tu.
No hi ha demà
Si no el fem junts.

Català

No hi ha demà

No hi ha demà  (Obrint pas)

Lam              Sol
Camí del front, hivern del 39:
Fa                     Sol
Avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres de la nit i l’enyor
Entre camins gelats de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc ni pensar,
Se’m trenquen les paraules als papers mullats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
I espere que recordes el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
I dic les paraules que em vas ensenyar...

No hi ha demà
Si no és amb tu.
No hi ha demà
Si no el fem junts.

Camí a la mort, hivern del 39:
Avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres fugint de l’últim front
Entre camins gelats, de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc ni pensar,
Se’m trenquen les imatges als meus ulls cansats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
I espere que recordes el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
I dic les paraules que em vas ensenyar...
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No hi ha demà

Ritme Reggae

Mim              RE
Camí del front, hivern del 39:
Sim              La
Avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres de la nit i l’enyor
Entre camins gelats de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc ni pensar,
Se’m trenquen les paraules als papers mullats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
I espere que recordes el que vam parlar...

Do                RE
Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
Do                Re
I dic les paraules que em vas ensenyar...

Mim
No hi ha demà
Re
Si no és amb tu.
Sim
No hi ha demà
La
Si no el fem junts.

Camí a la mort, hivern del 39:
Avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres fugint de l’últim front
Entre camins gelats, de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc ni pensar,
Se’m trenquen les imatges als meus ulls cansats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
I espere que recordes el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
I dic les paraules que em vas ensenyar...

No hi ha demà
Si no és amb tu.
No hi ha demà
Si no el fem junts.
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No hi ha demà

OBRINT PAS
==========

No hi ha demà
--------------------
Si us plau, toqueu-la amb sagetes!

Mim,Sim,La

Mim              Sim
Camí del front, hivern del 39
                        La
Avui t’escric callat potser per darrer cop
Mim              Sim
He caigut pres de la nit i l’enyor
                        La
Entre camins gelats, de neu i companys morts

Fa tant de fred que no puc ni pensar
S’em trenquen les paraules als papers mullats
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
I espere que recordes el que vam parlar...

Do                 Re

Català

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
Do                 Re
I dic les paraules que em vas ensenyar...

Mim        Re             Do
No hi ha demà si no és amb tu.
           Re
No hi ha demà
Mim        Re             Do
No hi ha demà si no el fem junts
           Re
No hi ha demà

... la resta es igual

NO HI HA DEMÀ SI NO ES AMB TU

Camí del front, hivern del 39:
avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres de la nit i l’enyor
entre camins gelats, de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc ni pensar,
se’m trenquen les paraules als papers mullats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
i espere que recordes el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
i dic les paraules que em vas ensenyar...

No hi ha demà
si no és amb tu.
No hi ha demà
si no el fem junts.

Camí a la mort, hivern del 39:
avui t’escric callat potser per darrer cop.
He caigut pres fugint de l’últim front
entre camins gelats, de neu i companys morts.
Fa tant de fred que no puc recordar,
se’m trenquen les imatges als meus ulls cansats.
Tot s’ha acabat i tu ja no em veuràs
i espere que recordes tot el que vam parlar...

Plore de ràbia i l’aprete amb les mans
i dic les paraules que em vas ensenyar...

No hi ha demà
si no és amb tu.
No hi ha demà
si no el fem junts

Català

No tingues por

NO TINGUES POR

Ja no puc veure més enllà
dels teus ulls que m´estàn mirant,
quants cops hem hagut de callar?
He estat un temps sense pensar
somriures que no tornaran
he estat un temps sense parlar.

No estàs sol,
no tingues por,
ja ningú embrutarà el teu cos.
No estàs sol,
no tingues por,
ja ningú destruirà el teu cor.

Si l´haguereu vist plorar
mai no l´haurieu oblidat,
com jo que sempre el duc
dins el meu cap.

Català
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La gent es pregunta
com sóc capaç d´odiar,
si l´haguereu vist plorar
mai no l´haurieu oblidat.

Oblidat...

No tingues por

Ja no puc veure més enllà
dels teus ulls que m´estant mirant
quants cops hem hagut de callar?

He estat un temps sense pensar
somriures que no tornaran
he estat un temps sense parlar

No estas sol
No tinguis por
Ja ningu embrutara el teu cos

No etsas sol
No tinguis por
Ja ningu destruira el teu cor

Ja no puc veure més enllà
dels teus ulls que m´estant mirant
quants cops hem hagut de callar?

He estat un temps sense pensar
somriures que no tornaran
he estat un temps sense parlar

No estas sol
No tinguis por
Ja ningu embrutara el teu cos

No etsas sol
No tinguis por
Ja ningu destruira el teu cor

Si l´haguereu vist plorar
mai no l´haurieu oblidat,
com jo que sempre el duc
dins del meu cap

La gent es pregunta
com sóc capaç d´odiar,
si l´haguereu vist plorar
mai no l´haurieu oblidat...oblidat,oblidat,OBLIDAT

No estas sol
No tinguis por
Ja ningu embrutara el teu cos

No estas sol
No tinguis por
Ja ningu destruira el teu cor

Sempre anirem obrint pas,
Sempre anirem obrint pas,
Sempre anirem obrint pas,
Sempre anirem obrint pas.

No estas sol
No tinguis por
Ja ningu embrutara el teu cos

No estas sol
No tinguis por
Ja ningu destruira el teu cor

Cap agresio sense resposta,

Català

Cap agresio sense resposta,
Cap agresio sense resposta,
Cap agresio sense resposta.

Sempre anirem...obrint pas
Sempre anirem...obrint pas
Sempre anirem...obrint pas
Sempre anirem... obrint obrint OBRINT PAS!

No tinguis por

Sim          Sol                La                      Fa#m              Sim
Ja no puc veure més enllà dels teus ulls que m´estan mirant,                           Sol
La        Fa#m
quants cops hem hagut de callar. He estat un temps sense pensar somriures que no
tornaran he estat un temps sense parlar.

Re          La  Fa#m         Sol
No estàs sol, no tingues por,
Re               La                  Sim
Ja ningú embrutarà el teu cos.No estàs sol, no tingues por,ja ningú destruirà el teu cor.

Ja no puc...
No estàs sol...

Sim               Sol           La               Fa#m        Sim

Si l´haguéreu vist plorar mai no l´hauríeu oblidat, com jo que sempre el
duc dins el meu cap. La gent es pregunta com sóc capaç d´odiar, si l´haguéreu
vist plorar mai no l´hauríeu oblidat. Oblidat... No estàs sol... Sempre anirem
obrint pas...

No estàs sol...Cap agressió sense resposta...

Sempre anirem obrint pas...

Català

No tinguis por

Ja no puc veure més enllà
dels teus ulls que m´estant mirant
quants cops hem hagut de callar?
He estat un temps sense pensar
somriures que no tornaran
he estat un temps sense parlar.

NO ESTÀS SOL,
NO TINGUIS POR,
JA NINGÚ EMBRUTARÀ EL TEU COS,
NO ESTÀS SOL,
NO TINGUIS POR,
JA NINGÚ DESTRUIRÀ EL TEU COR.

Si l´haguereu vist plorar
mai no l´haurieu oblidat,
com jo que sempre el duc
dins del meu cap.
La gent es pregunta
com sóc capaç d´odiar,
si l´haguereu vist plorar
mai no l´haurieu oblidat.

Català
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NO TINGUIS POR

NO TINGUIS POR

Ja no puc veure més enllà
dels teus ulls que m´estant mirant
quants cops hem hagut de callar?

He estat un temps sense pensar
somriures que no tornaran
he estat un temps sense parlar

No estas sol
No tinguis por
Jo ningu embrutara el teu cos

No etsas sol
No tinguis por
Ja ningu destruira el teu cor

Ja no puc veure més enllà
dels teus ulls que m´estant mirant
quants cops hem hagut de callar?

He estat un temps sense pensar
somriures que no tornaran
he estat un temps sense parlar

No estas sol
No tinguis por
Jo ningu embrutara el teu cos

No etsas sol
No tinguis por
Ja ningu destruira el teu cor

Si l´haguereu vist plorar
mai no l´haurieu oblidat,
com jo que sempre el duc
dins del meu cap

La gent es pregunta
com sóc capaç d´odiar,
si l´haguereu vist plorar
mai no l´haurieu oblidat...oblidat oblidat OBLIDAT

No estas sol
No tinguis por
Jo ningu embrutara el teu cos

No etsas sol
No tinguis por
Ja ningu destruira el teu cor

Sempre anirem...obrint pas(x4)

No estas sol
No tinguis por
Jo ningu embrutara el teu cos

No etsas sol
No tinguis por
Ja ningu destruira el teu cor

Cap agresio sense resposta(x4)

Sempre anirem...obrint pas
Sempre anirem...obrint pas
Sempre anirem...obrint pas
Sempre anirem... obrint obrint OBRINT PAS!

Català

Novembre

Homenatge de Feliu Ventura i Obrint Pas a Miquel Martí i Pol

Fou un fred i trist novembre
en la tardor del nostre plor,
de la terra naix un xiscle
testimoni d’una mort.

Amb la mirada bategaves
abans de la teua nit,
i amb les paraules desvetllaves
tots els silencis i el crits.

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.

En l’espai de les estrelles
t’has perdut en el meu cant,
però t’he trobat amb elles
i m’has fet entendre tant.

I ara que la terra calla
alce el meu puny novament,
i amb una nova tornada
farem brotar el moment.

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!

Català

Novembre

mim                 DO    SOL
Fou un fred i trist novembre
mim              DO      SOL
en la tardor del nostre plor,
solm           DO       mim
de la terra naix un xiscle
DO        SOL      RE
testimoni d’una mort.

Amb la mirada bategaves
abans de la teua nit,
i amb les paraules desvetllaves
tots els silencis i el crits.

DO      mim      DO                      RE
Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.
mim DO SOL LA  X 4 COPS

En l’espai de les estrelles
t’has perdut en el meu cant,
però t’he trobat amb elles
i m’has fet entendre tant.

I ara que la terra calla
alce el meu puny novament,
i amb una nova tornada
farem brotar el moment.

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.

mim DO SOL LA  X 8 cops
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!

Català
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Novembre

ACORDS D’INSURGENTS (GRUP DE ROCK DE VALLADA, LA COSTERA, PAÍS
VALENCIÀ, PAÏSOS CATALANS) TELF: 645597217
SALUT!!!!
&#61621;Novembre

FA # m,RE M,LA M
Fou un fred i trist novembre
FA # m,RE M,LA M
en la tardor del nostre plor,
LA m, RE M, FA# m
de la terra naix un xiscle
RE M, LA M, MI M
testimoni d’una mort.

Amb la mirada bategaves
abans de la teua nit,
i amb les paraules desvetllaves
tots els silencis i el crits.

RE M, FA # m,RE M, MI M
Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.
FA# m, RE M , LA M, SI M, ( X 4 COPS)

En l’espai de les estrelles
t’has perdut en el meu cant,
però t’he trobat amb elles
i m’has fet entendre tant.

I ara que la terra calla
alce el meu puny novament,
i amb una nova tornada
farem brotar el moment.

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.

FA # m, RE M, LA M, SI M (X 8 cops)
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!

Català

Novembre

Homenatge de Feliu Ventura i Obrint Pas a Miquel Martí i Pol

Fou un fred i trist novembre
en la tardor del nostre plor,
de la terra naix un xiscle
testimoni d’una mort.

Amb la mirada bategaves
abans de la teua nit,
i amb les paraules desvetllaves
tots els silencis i el crits.

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.

En l’espai de les estrelles
t’has perdut en el meu cant,
però t’he trobat amb elles
i m’has fet entendre tant.

I ara que la terra calla
alce el meu puny novament,
i amb una nova tornada
farem brotar el moment.

Català

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!

novembre

FA # m,RE M,LA M
Fou un fred i trist novembre
FA # m,RE M,LA M
en la tardor del nostre plor,
LA m, RE M, FA# m
de la terra naix un xiscle
RE M, LA M, MI M
testimoni d’una mort.

Amb la mirada bategaves
abans de la teua nit,
i amb les paraules desvetllaves
tots els silencis i el crits.

RE M, FA # m,RE M, MI M
Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.
FA# m, LA M ,RE M , MI M ( X 4 COPS)

En l’espai de les estrelles
t’has perdut en el meu cant,
però t’he trobat amb elles
i m’has fet entendre tant.

I ara que la terra calla
alce el meu puny novament,
i amb una nova tornada
farem brotar el moment.

Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.

FA# m, LA M ,RE M , MI M (X 8 cops)
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!

Català

Novembre

Fa#m   Re            La
Fou un fred i trist Novembre
Fa#m     Re             Mi
en la tardor del nostre plor,
Sol#m   Mi           Si
de la terra naix un xiscle
Sol#m   Mi       Fa#m
testimoni d’una mort.

Sol#m      Mi      Si
Amb la mirada bategaves
Sol#m   Mi        Fa#
abans de la teua nit,
Sol#m         Mi          Si
i amb les paraules desvetllaves
Sol#m      Mi            Fa#m
tots els silencis i els crits.

Mi     Sol#m     Mi                                    Fa#
Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.

Instrumental: Sol#m, Si, Mi, Fa#  x4

Sol#m    Mi          Si
En l’espai de les estrelles
Sol#m      Mi           Fa#
t’has perdut en el meu cant,

Català
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Sol#m   Mi            Si
però t’he trobat amb elles
Sol#m     Mi          Fa#
i m’has fet entendre tant.

Sol#m   Mi          Si
I ara que la terra calla
Sol#m     Mi          Fa#
alce el meu puny novament,
Sol#m   Mi         Si
i amb una nova tornada
Sol#m   Mi         Fa#
farem brotar el moment.

Mi     Sol#m     Mi                                     Fa#
Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.

Instrumental: Sol#m, Si, Mi, Fa#    x8

Contra el vent!  x5

Novembre

=========================
=========================
== ___________________ ==
==|                   |==
==|     Novembre      |==
==|    Obrint pas     |==
==|                   |==
==|  Transcrita per   |==
==|      TINZI        |==
==|___________________|==
=========================
=========================

Fa#m   ReM            LaM
Fou un fred i trist novembre,
Fa#      ReM            LaM
en la tardor del nostre plor,
Sim   ReM           Fa#m
de la terra neix un xiscle,
ReM  LaM        MiM
testimoni d´una mort

El punteig és així

     Fa#m       ReM          LaM                      Fa#m       ReM
E||-------2----------2-----|--------0-----5--------|-------2----------2-----|
B||----------2----------3--|-----2-----2-----------|----------2----------3--|
G||--2----------2----------|--6--------------------|--2----------2----------|
D||--4----------4----------|--7--------------------|--4----------4----------|
A||--4----------5----------|--7--------------------|--4----------5----------|
E||------------------------|-----------------------|------------------------|
      Fou un    fred i trist novembre                  En la tardor del nostre

  LaM                     Sim        ReM           Fa#m
--------0-----5--------|------------------2-----|--2-----2-----5--------|
-----2-----2-----------|-------3--0--3-------3--|--2--2-----2-----------|
--6--------------------|--4----------2----------|--2--------------------|
--7--------------------|--4----------4----------

Català

|-----------------------|
--7--------------------|--5---------------------|-----------------------|
-----------------------|------------------------|-----------------------|
 plor                       De la   terra neix un  xiscle

  ReM        LaM           MiM
-------2-----0----0-----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--3-------3--2-------2--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--2----------2----------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--4---------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|
   testimoni d´una         mort

                                   Millor si es fa amb quintes
Fa#m   ReM        LaM
Amb la mirada bategaves,          E||------|-----|-----|-----|-----||
Fa#m  ReM        La               B||------|-----|-----|-----|-----||
abans de la teva nit,             G||--11--|--7--|-----|-----|--9--||
Sim         ReM          Fa#m     D||--11--|--7--|--7--|--9--|--9--||
i amb les paraules desvetllaves,  A||--9---|--5--|--7--|--9--|--7--||
ReM      LaM            MiM       E||------|-----|--5--|--7--|-----||
tots els silencis i els crits         FA#5   RE5   LA5   SI5   MI5

ReM         Fa#
Jo.... Tornaré
     ReM                      MiM
A cridar el teu nom contra el vent

Dolçaina:
                                    _
     Fa#m    DO#m    ReM   MiM       |
                                     |
E||---------------|----------------| |
B||---------------|----------------| |
G||---11------6---|---7------11----| |-x4
D||---11------6---|---7------11----| |
A||---9-------4---|---5------9-----| |
E||---------------|----------------| |
     FA#5    DO#5    RE5    MI5     _|

La 3a i la 4a estrofa son igual que la segona
i la dolçaina del final du el mateix acompañament que l´anterior

Novembre

OBRINT PAS
Novembre

FA#m RE LA
Fou un fred i trist novembre
FA#m RE LA
en la tardor del nostre plor,
SI RE FA#m
de la terra naix un xiscle
RE LA MI
testimoni d’una mort.

FA#m RE LA
Amb la mirada bategaves
FA#m RE LA
abans de la teua nit,
SI RE FA#m
i amb les paraules desvetllaves
RE LA MI
tots els silencis i el crits.

RE FA#m RE MI
Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.
FA#m RE LA SI ( X 4 COPS)

FA#m RE LA
En l’espai de les estrelles
FA#m RE LA

Català
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t’has perdut en el meu cant,
SI RE FA#m
però t’he trobat amb elles
RE LA MI
i m’has fet entendre tant.

FA#m RE LA
I ara que la terra calla
FA#m RE LA
alce el meu puny novament,
SI RE FA#m
i amb una nova tornada
RE LA MI
farem brotar el moment.

RE FA#m RE MI
Jo tornaré a cridar el teu nom contra el vent.

FA#m RE LA SI (X 8 cops)
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!
Contra el vent!

Novembre

Fou un fred i trist novembre
en la tardor del nostre plor
de la terra neix un xiscle
testimoni d´una mort.

Amb la mirada bategaves
abans de la teua nit
i amb les paraules desvetllades
tots els silencis i els crits

Joo... tornareeé!
a cridar el teu nom
contra el vent!

En l´espai de les estrelles
t´has perdut en el meu camp
ara t´he trobat amb elles
i mas fet entrendre tant.
I ara que la terra calla
alce el meu puny novament
i amb una nova tornada
farem brotar del moment.

Joo... tornareeé!
a cridar el teu nom contra el vent!

Contra el veent!
Contra el veeent!
Contra el veeeent!
Contra el veent!
Contra el vent!

Català

Oblidat

OBLIDAT

INTRO:  SIm   SOL LA SIm

Mim          la           sim
Com el vent tu vas marxar
la                    sim
Com el vent tu van esborrar
la                       sim
Tot el que tu ens vas deixar

Català

Amb la nit han fet callar
Tot el que ens vas ensenyar
El preu de no renunciar

sol      la        sim  re
ooooooooooo Oblidat
sol      la        sim  re
ooooooooooo Renunciat

sim-re-la      sim-

Assumint el teu esguard
Hem escollit avançar
Decidits a no oblidar

Que allò que val és la conciència
De no ser res si no s´ és poble
De no ser res si no s´ és lliure

Oblidat
Renunciat

On ets?

ON ETS?
-------

La m
Els teus cabells són com prats
                   Rem7
que el vent mou davant meu.
Mi7
Aigua de riu els teus ulls
              Lam
que enlluernen els meus.

Lam
Esquena blanca, mans de fada,
Rem7
cames infinites,
Mi7
moviments càlids, veu delicada,
Lam
llavis que m&#8217;hipnotitzen.

Rem7                                                 Mim7
Diuen que em passo el dia somiant, diuen que estar sol no em convé,
Rem7					      MiM9+
fa tant de temps que t&#8217;estic buscant però encara no sé on ets.

(TORNADA:)

            Lam    Rem7
Hey on ets?
                    Sol M
si em sents,
                   Do M            Sol M/si
per què no véns?

Lam       Rem7
Hey on ets?
Mi M                             LaM
la solitud m&#8217;està desfent.

            Lam    Rem7
Hey on ets?
      Sol M           Do M
no, no, no em torturis més.
Lam           Rem7
Hey on ets?
Mi M                         Lam

Català
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la solitud m&#8217;està desfent.

Ofego amb altres la set
que el teu buit deixa en mi,
i em sembla ser amb tu
en la foscor de la nit,

per un moment sóc feliç,
tanco els ulls i puc sentir
la veu que tant he somiat,
l&#8217;amor del meu destí,

però el miratge es desfà i vull perdre&#8217;m amb ell,
no ets tu qui em parla dolçament, no és nostre aquest moment.

On vas?

Veus passar el temps,
veus passar el temps i com t´en vas amb ell
des del teu trist racó
cegat d´impotència que et crema les ganes de continuar,
continuar un camí que tu et vares traçar,
que tu et vares traçar
amb l´esforç de qui pega
i no veu on.

Com qui pega i no veu on
com qui es creu i no sap com
fart d´esperar continues solucions.

Quan la ràbia creix i plena el teu cos
és la por qui et parla i t´ofega
com un trist somriure apagant-se a poc a poc...

On vas i on deixes d´anar,
quin camí has triat
o quin t´han deixat.
I el temps se´ns en va
i els dies et fan mal,
cansats d´esperar,
cansats d´esperar...

L´hora que està arribant.

Català

Punt de mira

PUNT DE MIRA

Els dies m´agobien
dins la meua capsa gris,
esperant la primavera
esperant els primers crits.

Mira, ja arriba la tempesta
la veu em fa tremolar.
He après a tindre un punt de mira
fixat sobre el meu cap.

Català

Els meu ulls no em deixen veure
de tant odi acumulat,
he perdut tota l´esperança,
de tornar a ser normal...

Sobre el meu cap,
un punt de mira sobre el meu cap.

Punt de mira

PUNT DE MIRA

Els dies m´agobien
dins la meua capsa gris,
esperant la primavera
esperant els primers crits.

Mira, ja arriba la tempesta
la veu em fa tremolar.
He après a tindre un punt de mira
fixat sobre el meu cap.

Els meu ulls no em deixen veure
de tant odi acumulat,
he perdut tota l´esperança,
de tornar a ser normal...

Sobre el meu cap,
un punt de mira sobre el meu cap.

Català

Quan es fa fosc

Seguint les escletxes dels vidres trencats
vaig obrir finestres als ulls inundats
i fent equilibris amb les il·lusions
vaig escalar els murs de les meues presons
-No hi ha cap ferida  que es puga tancar
ni cap sentiment que es puga empresonar-
i ara sóc la fera als ulls del caçador
i espere els meus dies entre la foscor

I ara jo soc
la fera als ulls del caçador
i en la foscor busque un estel
entre les bales que obren foc dins del meu cor

Fugint per les selves que amaguen els anys
vaig creuar les línies de les meues mans
i en els precipicis de les emocions
vaig omplir de bales les meues cançons
-No hi ha cap camí que es puga repetir
ni cap emoció que es puga conquerir-
I ara soc la presa en els ulls del voltor
i imite fugides entre la foscor

I ara soc
la fera dels ulls del caçador
i en la foscor busque un estel
entre les bales que obren foc dins del meu cor

I em quede sol
trist i callat
entre les ombres de la meua habitació
i em quede sol
comptant estels
entre els bales que obren foc dins del meu cor

Quan es fa fosc...

Català
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Quan es fa fosc

Seguint les escletxes dels vidres trencats
vaig obrir finestres als ulls inundats
i fent equilibris amb les il·lusions
vaig escalar els murs de les meues presons.
-No hia ha cap ferida que es puga trencar
ni cap sentiment que es puga empresonar-
I ara sóc la fera als ulls del caçador
i espere els meus dies entre la foscor.

I ara jo sóc
la fera als ulls del caçador
i en la foscor dibuixe estels
entre les bales que obren foc dins del meu cor.

Fugint per les selves que amaguen els anys
vaig creuar les línies de les meues mans
i en els precipicis de les emocions
vaig omplir de bales les meues cançons
-No hi ha cap camí que es puga repetir
ni cap emoció que es puga ocnquerir-
I ara sóc la presa en els ulls del voltor
i imite fugides entre la foscor.

I ara jo sóc
la fera als ulls del caçador
i en la foscor busque un estel
entre les bales que obren foc dins del meu cor.

I em quede sol
trist i callat
entre les ombres de la meua habitació
i em quede sol
comptant estels
entre les bales que obren foc dins del meu cor

Quan es fa fosc…

Català

Quan ja no ens quede res

QUAN JA NO ENS QUEDE RES

Pels carrers del nostre temps
es podreix el nostre passat,
allò que ens fa sentir-nos vius,
tendresa de qui ens a criat.
Pels carrers del Cabanyal,
pels carrers del nostre temps,
l´asfalt crema tots els moments
i amb ells la nostra realitat.

Ja no ens queda
ja no ens queda res,
ja no ens quedarà res mai, mai més.

Resseguint tots els colors,
resseguint tots els carrers,
sentat mirant com trenca el mar,
la ràbia crema el seu plorar.
Pels carrers del nostre temps,
entre parlars dels nostres vells,
sentint olors de camps cremats,
història morta a cops d´asfalt.

Ja no ens queda....

I ara quan et mire als ulls,
i ara quan et sent a prop,
veig que ja no ens quede res,
que ja no, ja no ens quede res.

Català

Han cremat el nostre passat,
la terra que ens van robar,
però no cremaran les arrels,
no podran cremar les arrels.

Caminant pels nostres carrers,
caminant pel nostre temps,
tampoc en tenim per recordar.
Intenten cremar el passat,
cremant la terra, el cel i el mar;
memòria d´un poble amagat,
història d´un temps imposat.

Ja no ens queda...

I ara quan et mire als ulls...

Quan no hi ets

QUAN NO HI ETS

Units al despertar
el primer caminar,
units per la desgràcia
dòlar-democràcia.
Units per la mirèria
que plenaven els teus ulls,
ulls d´un món que no parla
no menja ni dorm.

Units per les cansons
que no em deixen de cantar,
cançons que ara parlen
i que no tornaran.
Units pel record
que mai no ens deixarà
com el motor del temps
que et va massacrar.

Units per a fer front
des de les nostres presons
en algun racó del món
tacats de sang,
de sang, odi i dolor.

Quan no hi ets,
quan no hi ets,
quan no hi ets, no hi ets
no hi sóc
quan no hi ets.

I ara passe els dies
en el nostre racó
recordant amb mig somriure
els temps de la il.lusió.
He après a plorar,
he après a odiar,
he après que la història
encara té els seus motors.

Units per a fer front
des de les nostres presons
en algun racó del món
tacats de sang,
de sang, odi i dolor.

Quan no hi ets...

Voles dins els meus ulls
com una llàgrima més,
sé que no pots tancar els punys
ni tornar a cridar al cel.
I el teu cap destrossat
mai més tornarà a pensar,
algú et va soterrar
dins la terra que vas estimar,
estimar...

Català
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Quatre vents

A voltes sóc supervivent
dels mapes dels meus sentiments,
i en la tristesa
del llarg camí
sent les ferides del meu temps.

Perdut a les nits d’occident
he après a viure resistent,
i a les mans porte
cinc continents
i al puny tancat un món sencer

I en la tristesa del llarg camí
sent la ferides del meu temps.
I a les mans porte cinc continents
i al puny tancat un món sencer.

A voltes sóc un nàufrag més
als oceans dels sentiments,
i entre les veles
del meu destí
sent la revolta del meu temps.

Solcant el mar contracorrent
he après a sentir-me insurgent,
i per bandera
porte un estel
onejant sobre quatre vents.

I entre les veles del meu destí
sent la tristesa del meu temps,
i per bandera porte un estel
onejant sobre quatre vents.

I en la tristesa del llarg camí
sent les ferides del meu temps,
i a les mans porte cinc continents
i al puny tancat un món sencer.

Català

Quatre Vents

QUATRE VENTS

sim         re         mim       fa#
A voltes sóc supervivent
sim         re         mim       fa#
dels mapes dels meus sentiments,
lA           rE
i en la tristesa
FA# 		SIm
del llarg camí
SOL              RE           LA
sent les ferides del meu temps.

Perdut a les nits d’occident
he après a viure resistent,
i a les mans porte
cinc continents
i al puny tancat un món sencer

sol       re            la        sim
I en la tristesa del llarg camí
sol            re              la
sent la ferides del meu temps.
sol       re            la        sim
I a les mans porte cinc continents
sol             re             la
i al puny tancat un món sencer.

Català

A voltes sóc un nàufrag més
als oceans dels sentiments,
i entre les veles
del meu destí
sent la revolta del meu temps.

Solcant el mar contracorrent
he après a sentir-me insurgent,
i per bandera
porte un estel
onejant sobre quatre vents.

I entre les veles del meu destí
sent la tristesa del meu temps,
i per bandera porte un estel
onejant sobre quatre vents.

I en la tristesa del llarg camí
sent les ferides del meu temps,
i a les mans porte cinc continents
i al puny tancat un món sencer

quatre vents

Quatre vents

Obrint pas
 Català

.

A voltes sóc supervivent
dels mapes dels meus sentiments,
i en la tristesa
del llarg camí
sent les ferides del meu temps.

Perdut a les nits d’occident
he après a viure resistent,
i a les mans porte
cinc continents
i al puny tancat un món sencer

I en la tristesa del llarg camí
sent la ferides del meu temps.
I a les mans porte cinc continents
i al puny tancat un món sencer.

A voltes sóc un nàufrag més
als oceans dels sentiments,
i entre les veles
del meu destí
sent la revolta del meu temps.

Solcant el mar contracorrent
he après a sentir-me insurgent,
i per bandera
porte un estel
onejant sobre quatre vents.

I entre les veles del meu destí
sent la revolta del meu temps,
i per bandera porte un estel
onejant sobre quatre vents.

I en la tristesa del llarg camí
sent les ferides del meu temps,
i a les mans porte cinc continents
i al puny tancat un món sencer.

Català
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Records

Pels carrers del sol i l’esperança
on vam deixar els nostres millors anys.
Amb les ulls plens de fred i enyorança
t’he recordat rient al meu costat.

Enyorant les hores
que hem passat,
recordant la vida
al teu costat.

Tants records,
tantes hores que hem passat,
tants somriures oblidats,
tantes vesprades que hem plenat
de sol i soledat.
Tants colors que han oxidat,
tants segons al teu costat,
tantes banderes que hem alçat
d‚esperança i combat,
de sol i soledat.

A les nits de pluja i mar tancada,
quan la foscor ofega tots els fars,
escric callat i amb la vista cansada
noves cançons que ja no escoltaràs.

Tants records...

Tants somnis que han ofegat,
tanta il·lusió que vam crear,
tantes imatges al meu cap,
tanta gent que ens ha deixat,
tants somriures que has apagat,
tants sentiments que no han canviat,
tants carrers que ens han estimat,
tants iris de complicitat,
tantes ferides a les mans,
tantes hores que hem parlat,
tantes històries per contar,
tants carrers que vam desgastar,
tantes places que vam plenar,
tantes fugides als camals,
tantes ferides a les mans,
tantes cares i punys alçats,
tanta il·lusió al caminar,
tantes cançons que vam cantar,
tants acords inacabats.

Català

Records

     rem                   DO
Pels carrers del sol i l’esperança
         LA#                       FA
on vam deixar els nostres millors anys.
     rem                        DO
Amb les ulls plens de fred i enyorança
        LA#                   FA
t’he recordat rient al meu costat.
           lam
Enyorant les hores
          rem
que hem passat,
           LA#
recordant la vida
          DO
al teu costat.
        LA#
Tants records,
                        rem
tantes hores que hem passat,

Català

                     DO
tants somriures oblidats,
                            LA
tantes vesprades que hem plenat
             LA#
de sol i soledat.
                        rem
Tants colors que han oxidat,
                       DO
tants segons al teu costat,
                          LA
tantes banderes que hem alçat
                  LA
d´esperança i combat,

LA#
rem
DO
LA
             LA#
de sol i soledat.

A les nits de pluja i mar tancada,
quan la foscor ofega tots els fars,
escric callat i amb la vista cansada
noves cançons que ja no escoltaràs.

Tants records...

Tants somnis que han ofegat,
tanta il·lusió que vam crear,
tantes imatges al meu cap,
tanta gent que ens ha deixat,
tants somriures que has apagat,
tants sentiments que no han canviat,
tants carrers que ens han estimat,
tants iris de complicitat,
tantes ferides a les mans,
tantes hores que hem parlat,
tantes històries per contar,
tants carrers que vam desgastar,
tantes places que vam plenar,
tantes fugides als camals,
tantes ferides a les mans,
tantes cares i punys alçats,
tanta il·lusió al caminar,
tantes cançons que vam cantar,
tants acords inacabats.

Records

Pels carres del son i l’esperança
On vam deixar els nostres millors anys.
Amb els ulls plens de fred i enyorança
T’he recordat rient al meu costat.

Enyorant les hores queue hem passat.
Recordant la vida al teu costat.

Tants records,
Tantes hores que hem passat,
Tants somriures oblidats,
Tantes vesprades que hem plenat
De sol i soledat.
Tants colors que han oxidat,
Tants segons al teu costat,
Tantes banderes que hem alçat
D’esperança i combat,
De sol i soledat.

A les nits de pluja i mar tancada,
Quan la foscor ogefa tots els fars,
Escric callat i amb la vista cansada
Noves cançons que jan o escoltaràs.

Enyorant les hores que hem passat.
Recordant la vida al teu costat.

Català
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Tants records...
Tants somnis que ens han ofegat,
Tanta il·lusió que vam crear,
Tantes imatges al meu cap,
Tanta gent que ens ha deixat,
Tants somriures que has apagat,
Tants sentiments que no han canviat,
Tants carrers que ens han estimat,
Tants iris de complicitat,
Tantes ferides a les mans,
Tantes hores que vam parlar,
Tantes històries per contar,
Tants carrers que vam desgastar,
Tantes places que vam plenar,
Tantes fugides als camals,
Tantes ferides a les mans,
Tantes cares i punys alçats,
Tanta il·lusió al caminar,
Tantes cançons que vam cantar,
Tants acords inacabats.

Respecte

Vas córrer amb nosaltres
No vas poder escapar
Ofegat per les flames
I el teu propi estat

Carrers de la misèria
Els carrerons del món
Allà on la teua vida
Val menys que un segon

Vas caure estès a terra
No et vam poder ajudar
Tota la vida condemnats
A ser ignorats

No teníem res més
Només pedres i cors
L´única arma que ens quedava...

Per defensar, per decidir
La forma de vure, viure i existir
La nostra veu
I els nostres cors
Lluitant per la terra
I per un altre món.

Vas caure al precipici
D´un món globalitzat
Polítiques del somni
Multinacional

Carrers de la vergonya
Carrers del primer món
Allà on les dissidències
Són carn de canó

Vas córrer espantat
Vas cridar sense por
Paraules d´amnistia
Respecte i amor.

No teníem res més
Només pedres i cors
L´única arma que ens quedava...

Per defensar, per decidir
La forma de vure, viure i existir
La nostra veu
I els nostres cors
Lluitant per la terra

Català

I per un altre món.

Respecte

Intro: Bm Bm G D

Bm
Vas córrer amb nosaltres,
F#
no vas poder escapar
D
ofegat per les flames
F#           G   D
i el teu propi estat.

Carrers de la misèria,
els carrerons del món,
allà on la teua vida,
val menys que un segon.

Vas caure estès a terra,
no et vam poder ajudar,
tota la vida condemnats
a ser ignorats.

B
No teníem res més,
F#
només pedres i cors,
D
l´única arma que ens quedava...

F#    G D  X 3 cops

F#       G     D
Només pedres i cors.

Bm     D       A     F#
Bm     D       A     F#

       Bm             D
Per defensar, per decidir
              A                F#
la forma de viure, viure i existir.
          Bm
La nostra veu
               D
i els nostres cors
                 A
lluitant per la terra
               F#
i per un altre món.

Vas caure al precipici
d´un món globalitzat,
polítiques del somni
multinacional.

Carrers de la vergonya,
carrers del primer món,
allà on les dissidències
són carn de canó.

Vas córrer espantat,
vas cridar sense por
paraules d’amnistia,
respecte i amor.

No teníem res més,
només pedres i cors,
l´única arma que ens quedava...

Només pedres i cors.

Per defensar, per decidir
la forma de viure, viure i existir.
La nostra veu
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i els nostres cors,
lluitant per la terra
i per un altre món.

RESPECTE

RESPECTE

Vas córrer amb nosaltres, no vas poder escapar ofegat per les flames i el teu propi estat.

Carrers de la misèria , els carrerons del món, allà on la teua vida, val menys que un
segon.

Vas caure estès a terra, no et vam poder ajudar, tota la vida condemnats a ser ignorats.

No teníem res més, només pedres i cors, l´única arma que ens quedava...

Només pedres i cors.

Per defensar, per decidir la forma de viure, viure i existir. La nostra veu i els nostres cors
lluitant per la terra i per un altre món.

Vas caure al precipici d´un món globalitzat, polítiques del somni multinacional.

Carrers de la vergonya, carrers del primer món, allà on les dissidències son carn de canó.

Vas córrer espantat, vas cridar sense por paraules d´amnistia, respecte i amor.

No teníem res més, només pedres i cors, l´única arma que ens quedava...

Només pedres i cors.

Per defensar, per decidir...

Català

Sense terra

Brama al cel, brama a la vida,
paisatge amazigh a la Cabília.

Plora el tren, plora el viatge,
als pobles cremats de Kurdistan.

Obre escletxes des de punts de mira.
Pedres i morts a Palestina.

Crida el desrt crida la calma,
sota les tendes del Sàhara.

Derrota cultures, derrota persones.
Màgia arrasada de l´Amazones.

Sense terra sembren el somni,
Sense terra seguen la fam.

Omplen els mars llàgrimes i rostres,
Mares i àvies a Buenos Aires.

Pres federal, pres del sistema.
Pres per l´espera: Abu-Jamal.

Camina i no descansa la veu dels sense terra.
Camina i no descansa la veu del nostre món.

Català

Camina i no descansa i sembra l´esperança .
I avança, avança, que la por no descansa.

Camina la impotència,
camina la il·lusió,
rumb a la terra,
rumb al mar.

Camina esperança,
camina sense por,
en tots els passos dels meus anys.

Camina la impotència,
camina la il·lusió,
terra endins,
mar enllà.

Camina esperança,
camina sense por.
Camina l´esperança.

Crema el cel,
crema la vida.
Àfrica: guerra fam i SIDA.

Moren infants,
moren amb tu.
Rio, Bagdad, Johannesburg.

Tomba nacions,
mil formes de viure.
Presons de pobles,
presons de somriures.

Combat poders,
Tòquio, Brussel·les, Washington, Moscú.

Som

"Serem allò que vulguem ser"
Miquel Martí i Pol

Som la cançó que mai s‚acaba,
som el combat contra l’oblit,
som la paraula silenciada,
som la revolta en un sol crit.

Som l’espurna que encén la flama,
som la lluita que hem compartit,
som la pedra en la barricada,
som el poble per construir.

I quan la nit ens ve a buscar
som tot un món per estimar,
som una història per guanyar,
tot un futur per començar.

Som llàgrimes en la mirada,
som el coratge de seguir,
som la ferida mai tancada,
som la història que no han escrit.

Som l’arbre enmig de la tempesta,
som els estels que vam teixir,
som l’esperança i la tristesa,
som el poble per construir.

I quan la nit ens ve a buscar
som tot un món per estimar,
som una història per guanyar,
tot un futur per començar.

Català
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Som

intro:

SOL    RE   MI
DO     SOL   RE
SOL    RE    MI
DO     RE    SOL

SOL       RE          MI
Som la cançó que mai s´acaba,
DO    SOL             RE
som el combat contra l’oblit,
SOL     RE          MI
som la paraula silenciada,
DO      RE                 SOL
som la revolta en un sol crit.

Som l’espurna que encén la flama,
som la lluita que hem compartit,
som la pedra en la barricada,
som el poble per construir.

Si                 DO
I quan la nit ens ve a buscar
SOL                 RE
som tot un món per estimar,
SI                      DO
som una història per guanyar,
RE#                   RE
tot un futur per començar.

Som llàgrimes en la mirada,
som el coratge de seguir,
som la ferida mai tancada,
som la història que no han escrit.

Som l’arbre enmig de la tempesta,
som els estels que vam teixir,
som l’esperança i la tristesa,
som el poble per construir.

I quan la nit ens ve a buscar
som tot un món per estimar,
som una història per guanyar,
tot un futur per començar.

Català

som

som la canÇO que mai s acaba
som el combat contra l´oblit
som la paraula silen ciada
som la rebolte amb un sol crit

Català

Som

"Serem allò que vulguem ser"
Miquel Martí i Pol

Som la cançó que mai s‚acaba,
som el combat contra l’oblit,
som la paraula silenciada,
som la revolta en un sol crit.

Som l’espurna que encén la flama,
som la lluita que hem compartit,
som la pedra en la barricada,

Català

som el poble per construir.

I quan la nit ens ve a buscar
som tot un món per estimar,
som una història per guanyar,
tot un futur per començar.

Som llàgrimes en la mirada,
som el coratge de seguir,
som la ferida mai tancada,
som la història que no han escrit.

Som l’arbre enmig de la tempesta,
som els estels que vam teixir,
som l’esperança i la tristesa,
som el poble per construir.

I quan la nit ens ve a buscar
som tot un món per estimar,
som una història per guanyar,
tot un futur per començar.

SOM I SEREM !    ||*||

PERÒ MAI VAN PODER CONQUERIR LA LLIBERTAT
AMAGADA SOTA ELS ESTELS
MAI VAN PODER CONQUERIR LA DIGNITAT
LA DIGNITAT DE SER REBEEELS,

VISCA TERRA LLIURE!
||*||     ||*||
salut i força al canut!

Català

Som més

Agafant el relleu de la merda que ens han deixat.
Agafant pels peus aquesta societat
que no ens deixa viure,
que ens obliga a ser normals,
que ens envia a empreses de treball temporal.

per poder produir,
per poder estalviar,
per poder consumir,
la "cultura nacional".

Però nosaltres aquí,
sabem el que cal fer.
I cada cop som més!
Cada cop som més!

Català

Somnis de Lluna

Somnia la terra entre els oceans
a les grans onades dels somnis de sal
Somnia la vida a les seues mans
a les grans barriades dels somnis de fang

Somnia batalles d´antigues cançons
a les melodies dels somnis de plom
somnia derrotes cremant il·lusions
a les esperances dels somnis del món

Es fa la nit al món
i al fons del meu cor
i somnie amb la Lluna tornar a somniar
la vida prohibida del teu despertar

Somnien les cares de pell ancestral
i en els foscos segles de somnis de sang

Català
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Somnien justícia somnia combat
en les tristes selves dels somnis robats

Somnia Bolivar somnia Martí
i en les velles rutes dels somnis prohibits
Somnia fronteres trencant horitzons
viatjant al tren de les revolucions

Es fa de nit al món
i al fons del meu cor
Somnia la Lluna tornant a somniar
la vida prohibida del teu despertar
Somnia la Lluna tornar a somniar
l´Amèrica viva d´orgull popular

Sota el cel

Mim          Re                         Mim                     Re Sota el cel
del seu món va creixent la seua bogeria, Mim                Re
Sol                     Si7Sota el cel del nostre món arbres cremats i cremades
vides.Milions de dones esclavitzades, milions de vides violades,Sota el cel del
nostre món, pobre món de pobres vides. Do                         Mim Sota el
cel del seu món no hi ha futur que valga,Sota el cel del seu podrit món.Sota el
cel del nostre món, l´espera s´ha fet tan llarga,Do
Si7 Sota el cel del nostre món. Mim               Do              Començar,
només cal començar          Sol                              Si7 des de tots els
fronts des de tots els racons.Començar, aquí i ara, disparant trets de ràbia i
raó Do                           Sol          Si7             Mim fins que no
torne a nàixer un dia del seu món,Do                          Sol      Si7 fins
que no torne a nàixer més...Sota el cel del seu món tot són marques i
fàbriques.Sota el cel del nostre braços creuats o braços il·legals.Milions de
vides clandestines, milions de vides sense destí,Sota el cel del gran mercat, el
gran mercat de la por i el desig

Sota el cel del seu món no hi ha futur que valga,Sota el cel del seu podrit món.Sota el cel
del nostre món, l´espera s´ha fet tan llarga,
Sota el cel del nostre món.
Començar, només cal començardes de tots els fronts des de tots els racons.Començar,
aquí i ara,
disparant trets de ràbia i raófins que no torne a nàixer un dia del seu món,fins que no
torne a nàixer més...

                          Mim Re                        Mim     Re
Una mirada arrassada,     una cara humiliada,                         Sol Si7                   Mim  Re
una cultura amagada, una terra ofegada...(2)

Català

Sota el seu cel

Sota el cel del seu món
va creixent la seua bogeria,
sota el cel del nostre món
arbres cremats i cremades vides.

Milions de dones esclavitzades,
milions de vides violades,
sota el cel del nostre món,
pobre món de pobres vides.

Català

Sota el cel del seu món,
no hi ha futur que valga,
sota el cel del seu podrit món.

Sota el cel del nostre món
l´espera s´ha fet tan llarga,
sota el cel del nostre món.

Començar,
només cal començar,
des de tots els fronts,
des de tots els racons.
Començar,
aquí i ara
disparant trets de ràbia i raó
fins que no torne a nàixer
un dia del seu món,
fins que no torne a nàixer més...

Sota el cel del seu món,
tot són marques i fàbriques
Sota el cel del nostre món
braços creuats o braços il·legals.

Milions de vides clandesitnes,
milions de vides sense dest´´i,
sota el cel del gran mercat
gran mercat de la por i el desig.

Sota el cel del seu món
bo hi ha futur que valga,
sota el cel del seu podrit món

Sota el cel del nostre món
l´espera s´ha fet tan llarga
Sota el cel del nostre món

Començar...

Una mirada arrassada,
una cara humiliada,
una cultura amagada,
una terra ofegada ...

Telefeixisme

On està l´enemic, on està?
on estan les panxes plenes de destins?

La ràbia ens creix i és l´única defensa
per combatre l´odi i la seua violència,
violència en forma de mitjans i grans empreses,
maquinària del sistema del consum en sèrie.

La publicitat ens porta a un món fantàstic
i els anuncis ens borren i ens mengen tot el crani.
La pantalla ens xucla i ens desfà en mil pedaços,
convertint-nos en soldats de l´imperi del telediari.

Telefeixisme,
ets a dins, ets al fons de l´abisme.
Neoespanyolisme...

Agenolla´t ràpid contra la paret,
jo et rebente la cara i tu m´ensenyes el el carnet.
Interpretem les imatges que ens ensenya la TV
i entre els seus mil canals diluïm la nostra ment.

Un ball de pals colpejant la teva pell
pilotes de goma que et disparen al cervell
condemnats a viure empresonats al Telenotícies
que ens torturen tots i cadascún dels nostres dies.

Quan confons els batecs del teu cor
amb els trets d´una Kalashnikov,
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alguna cosa estarà passant,
estigues preparat.
Si el teu cor cada cop batega més fort,
espera el senyal,
freda suor, dolça amargor.
Cal que estigues,
cal que estigues,
cal que et mantingues ben fort.

Temps difícils

A les nits del poble que dorm el demà
que calla i espera el que ha d’arribar.
Als matins de boira que llauren els camps
d‚antigues cadenes que no vam segar.
Als vespres de pluja que plenen ciutats
de cares callades i cors inundats.
En l’antiga llengua d’on vam heretar
de cada paraula un món per triar.

Als teus ulls de vidre que m’estan mirant.
Al teu trist somriure que estàs ofegant.

Obrim tots els fronts, alcem les cançons,
només l’esperança pot vèncer la por.
Tornen temps difícils, tornen temps de por.
Tornen temps de lluita, de ràbia i amor

A les nits del poble que dorm el demà
que calla i prepara un nou despertar.
Als matins de boira que llauren els camps
de braços que sagnen de tant esmolar.
Als vespres de pluja que plenen ciutats
de cares que porten l’hora del lluitar.
En l’antiga llengua d’on vam heretar
de cada paraula un món per guanyar.

Als teus ulls de vidre que m’estan mirant.
Al teu trist somriure que estàs ofegant.

Obrim tots els fronts.
Obrim tots els fronts.
Obrim tots els fronts.
Tornen temps de lluita, de ràbia i amor.

Català

Temps d´esclatar

Fart d´esperar i no rebre res
d´aguantar tant de patiment,
tragar-te tanta hipocresia.

Fart d´escoltar sempre el mateix
que no ets res ni seràs res,
fart de sentir-te despreciat,

Crescut entre la soledat,
aprenent a no contestar,
agraïnt i baixant el cap.

No has tingut temps per a intentar
prendre un camí per a arribar,
massa ocupat a oblidar...

Temps
ara és el temps,
ha arribat el temps,
temps d´esclatar...

Fart de lluitar per a esborrar
les cicatrius del teu passat.
pallisses que els ulls t´han marcat.
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Fart de creure en tu mateix,
de fer-te fort sobre el teu pes,
construint el teu trist present.

Cansat de ser un nombre més
en les llistes de les Ett´s,
cansat de no saber mai res,
mai res d´un futur que no és,
que s´aguanta en el no res
i en les entranyes del poder.

Temps...

Oblidem el sentit
de les nostres vides
a base de calades
lentes i sofrides,
oblidem el sentit
Crecuts entre mentides,
odi i violència.
I duem als ulls la mirada marcada,
l´expressió carregada, sobrecarregada,
i callem amb la nit
i no podem dormir
i ens preguntem per què
sentim aquesta ràbia encara,
aquesta ràbia encara...

Terra

Brama el cel, brama a la vida
Paisatge amazigh de la Cabília

Plora el tren, plora el viatge
Als pobles cremats del Kurdistan.

Obre escletxes des dels punts de mira
Pedres i morts a Palestina

Crida el desert, crida la calma
Sota les tendes del Sàhara

Derrota cultures, derrota persones
Màgia arrasada del Amazones

Sense terra, sembren el somni
Sense terra, seguen la fam

Omplen els mars de llàgrimes i rostres
Mares i àvies a Buenos Aires.

Pres federal, pres del sistema
Pres de l´espera: Abu-Jamal

Camina i no descansa
La veu del sense terra
Camina i no descansa
La veu del nostre món

Camina i no descansa
I sembra l´esperança
I avança i avança
Que la por no descansa

Camina la impotència,
Camina la il.lusió
Rumb a la terra, rumb al mar
Camina l´esperança
Camina sense por

En tots els passos dels meus anys
Camina l´impotència
Camina la il.lusió
Terra endins, mar enllà
Camina l´esperança
Camina sense por
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Camina l´esperança

Crema el cel, crema la vida
Àfrica: guerra, fam i sida

Moren infants, moren amb tu
Rio, Bagdad, Johannesburg
Tomba nacions, mil formes de viure
Presons de pobles, presons de somriures
Combat poders, vertaders culpables
Toquio, Brusel.les, Washinton, Moscú.

Tio Canya

Nascut en la terra
on tot són flors, llum i amor,
regne de rics, país de vençuts,
la millor terreta del món.

Terra de joves sense futur
marginació, repressió;
terra de ràbia i impotència,
d´esperança, independència.

Nostra terreta valenciana
ja ofrena glòries a Espanya.
"Tres provincias, una región:
Valencia, Alicante y Castellón"

I mentrestant la terra es mor
i ací Espanya no ens apanya.
Cultura morta, poble mort...
ja ho deia el Tío Canya.

Trenca amb el silenci,
fes que s´escolte la teua veu,
ben clara i forta la teua veu.
Fes-te respectar,
fes que s´escolte la nostra resposta,
ben clara i forta la nostra resposa.

Trenca amb el silenci!!
Fes-te respectar!!

Català

Tornar a casa

Torne a casa i per la finestra
veig el món que vaig estimar,
i els paisatges de la tempesta
boscos cremats arran del mar.
A Perpinyà, cap a València,
perseguint l’última llum,
la meua terra comença
i es dibuixa dins els ulls.

Tornem a casa!

I en la freqüència del meu cor,
bategant sense parar,
la cançó d’una revolta
que no podran aturar!
I als altaveus dels nostres cors
ressonant sense parar,
la cançó de la revolta
que ja no es pot aturar!

Torne a casa i per la finestra
veig la terra on em vaig criar,
transvasaments de la tristesa

Català

l’oblit d’alta velocitat.
Per Alacant, cap a València,
perseguint l’última llum,
la meua terra comença
i es dibuixa dins els ulls.

Tornem a casa!

I en la freqüència del meu cor...

Tornem a casa

INTRO : SOL-LAm-DO-RE

SOL         RE         LAm
Torne a casa i per la finestra
DO          RE          SOL
veig el món que vaig estimar,
i els paisatges de la tempesta
boscos cremats arran del mar.

MIm                  SOL
A Perpinyà, cap a València,
LAm         DO         RE
perseguint l’última llum,
MIm                  SOL
la meua terra comença
LAm         DO         RE
i es dibuixa dins els ulls.

SOL            DO
Tornem a casa! OOOOOOOOOO

SOL          LAm        DO
I en la freqüència del meu cor,
RE                SOL
bategant sense parar,
SOL          LAm        DO
la cançó d’una revolta
RE                SOL
que no podran aturar!

(acords iguals)
I als altaveus dels nostres cors
ressonant sense parar,
la cançó de la revolta
que ja no es pot aturar!

Torne a casa i per la finestra
veig la terra on em vaig criar,
transvasaments de la tristesa
l’oblit d’alta velocitat.
Per Alacant, cap a València,
perseguint l’última llum,
la meua terra comença
i es dibuixa dins els ulls.

Tornem a casa!

I en la freqüència del meu cor...

VISCA LA TERRA LLIURE!! 33!! 75!!

Català

Trencar el silenci

TRENCAR EL SILENCI

Nascut en la terra
on tot són flors, llum i amor,
regne de rics, país de vençuts,

Català
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la millor terreta del món.

Terra de joves sense futur
marginació, repressió;
terra de ràbia i impotència,
d´esperança, independència.

Nostra terreta valenciana
ja ofrena glòries a Espanya.
"Tres provincias, una región:
Valencia, Alicante y Castellón"

I mentrestant la terra es mor
i ací Espanya no ens apanya.
Cultura morta, poble mort...
ja ho deia el Tío Canya.

Trenca el silenci,
fes que s´escolte la teua veu,
ben clara i forta la teua veu.
Fes-te respectar,
fes que s´escolte la nostra resposta,
ben clara i forta la nostra resposa.

Trenca amb el silenci!!
Fes-te respectar!!

Tres segles

"Del dia que ara esmente,
guardeu memòria: el 25 d´abril de 1707..."
                             Al tall

Mapes que s´esborren amb les armes
i tropes que derroten esperances
Flames que renaixen de els brases
i cendres que ens cobreixen les mirades

Pobles incendiats per les venjances
i llengües prohibides per ordenances
Llunes menjades per sargantanes
i gàbies on moren les nostres ales

Als tres segles  de llarga pena
de llarga pena
de llarga pena
Als tres segles de llarga pena
i de lluites gravades al cor

Sembres que creixen entre els pedres
i lluites florint entre males herbes
Somnis que enforteixen les defenses
i moviments que alimenten resistències

Als tres segles de llarga pena
de llarga pena
de llarga pena
Als tres segles de llarga pena
i de lluites gravades al cor

Català

tres segles

"Del dia que ara esmente,
guardeu memòria: el 25 d´abril de 1707..."
Al Tall

Hi ha mapes que s´esborren amb batalles
i tropes que derroten esperances
Hi ha flames que renaixen de les brases
i cendres que ens cobreixen les mirades

Hi ha pobles incendiats per les venjances

Català

i llengües prohibides per ordenances
Hi ha llunes menjades per sargantanes
i gàbies on moren les nostres ales

ALS TRES SEGLES DE LLARGA PENA
DE LLARGA PENA
DE LLARGA PENA
ALS TRES SEGLES DE LLARGA PENA
I DE LLUITES GRAVADES AL COR

Hi ha sembres que creixen entre les pedres
i lluites florint entre males herbes
Hi ha somnis que enforteixen les defenses
i moviments que alimenten resistències

ALS TRES SEGLES DE LLARGA PENA
DE LLARGA PENA
DE LLARGA PENA
ALS TRES SEGLES DE LLARGA PENA
I DE LLUITES GRAVADES AL COR

Tres segles

Tres segles

Mapes, que s’esborren amb les armes.
Tropes que derroten esperances.
Flames, que reneixen de les cendres.
Cendres que, ens cobreixen les mirades.

Pobles, incendiats per les venjances.
Llengües, prohibides per ordenances.
Llunes, menjades per sargantanes.
Gàbies on, es moren les nostres ales.

Als tres segles de llarga pena,
de llarga pena, de llarga pena.
Als tres segles de llarga pena,
i de lluites grabades al cor.

Als tres segles de llarga pena,
de llarga pena, de llarga pena.
Als tres segles de llarga pena,
i de lluites grabades al cor.

Grabades al cor.
Grabades al cor.
Grabades al cor.
Tres segles de lluita grabades al cor.

Sembres, que creixen entre les pedres.
Lluites, florint entre males herbes.
Somnis, que enforteixen les defences.
Moviments, que alimenten resistencies.

Als tres segles de llarga pena,
de llarga pena, de llarga pena.
Als tres segles de llarga pena,
i de lluites grabades al cor.

Als tres segles de llarga pena,
de llarga pena, de llarga pena.
Als tres segles de llarga pena,
i de lluites grabades al cor.

Grabades al cor.
Grabades al cor.
Grabades al cor.
Tres segles de lluita grabades al cor.
Grabades al cor.
Grabades al cor.
Grabades al cor.
Tres segles de lluita grabades al cor.
Grabades al cor.
Grabades al cor.
Grabades al cor.
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Tres segles de lluita grabades al cor.
Grabades al cor.
Grabades al cor.
Grabades al cor.
Tres segles de lluita grabades al cor.

trets al cor

Ofegat per les mentides
que sempre ens han assetjat.
Instal·lats en la desgràcia
que hem intentat oblidar.

Reconstruir, reconstruir
és el camí a seguir,
l´ultima bala que em queda
la reserve per a mi.

I són...
Trets al cor

Sent el fred dins els pulmons,
la cremor que m´està ofegant.
Sent els ulls i les agulles
que els dies em van clavant.

Quan la pressió
guanya els combats
els sentiments es van glaçant.

L´última bala que els queda
fa temps que t´està esperant.

I són...
Trets al cor

Català

Una història

Una història

´´Y esto que hoy termina es una larga jornada.
yo solo tomé en mis manos la antorcha
que encendieran los que antes que nosotros
lucharon junto al pueblo y por el pueblo´´

Quantes nits de lluites i esperances
van estimar els carrers del teu únic estel
Quants vaixells de promeses robades
van naufragar a les ribes del temps

Quants instants d´il·lusions clandestines
van bategar als poemes escrits en cançons
Quants canons contra paraules vives
van fer callar una història d´amor

Una història d´amor

Quants matins de tristesses vençudes
van despertar els secrets que viatgen al cor
Quants amors i companys d´aventures
van afusellar als amples horitzons

Quants combats perduts en la memòria
van enfrontar els somriures de fam i dolor
Quants traïdors dels ventres de la història
van fer callar una història d´amor

Una història d´amor

´´este triunfo queremos dárselo en homenaje

Català

a los que cayeron en las luchas sociales
y regaron con su sangre la fértil semilla
de la revolucion chilena que vamos a organizar´´

Però ara les nits han deixar de ser tristes
i els teus estels nàixen de la foscor
l´hivern ha tornat a les nostres finestres
i amb els punys tancats hem tornat a cantar

Una història d´amor (x2)

Una història d´amor

Quantes nits de lluites i esperances
van estimar els carrers del teu únic estel
quants vaixells de promeses robades
van naufragar a les ribes del temps

Quants instants d´il·lusions clandestines
van bategar als poemes escrits en cançons
Quants canons contra paraules vives
van fer callar una història d´amor

Una història d´amor

Quants matins de tristeses vençudes
van despertar els secrets que viatgen al cor
Quants amors i companys d´aventures
van afusellar als amples horitzons

Quants combats perduts en la memòria
van enfrontar els somriures de fam i dolor
Quants traïdors dels ventres de la història
van fer callar una història d´amor

Una història d´amor

Però ara les nits han deixat de ser tristes
i els teus estels naixen de la foscor
l´hivern ha tornat a les nostres finestres
i amb els punys tancats hem tornat a cantar...

Una història d´amor

Català

Una història d´amor

[Y esto que hoy termina, es una larga jornada, yo solo tome en mis manos la antorcha que
encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo]
Quantes nits de lluites i esperances, van estimar els carrers del teu únic estel, quants
vaixells de promeses robades van naufragar a les rives del temps, quants instants
d´il·lusions clandestines van bategar als poemes escrits en cançons, quants canons
contra paraules vives van fer callar una història d´amor( una historia d´amooor...)
Quants matins de tristesses vençudes van despertar els  secrets que viatjen al cor, quants
amors i companys d´aventures, van afussellar als amples horitzons.
Quants combats, perduts en la memòria, van enfrontar els somriures de fam i dolor,
quants traïdors dels entrets dela historia, van fer callar una historia d´amor ( una historia
d´amor..)
[este triunfo......a los que cayeron en la...y regaron con su sangre...de la revolución
Chilena que vamos a organizar]
Però ara les nits han deixat de ser tristes i els teus estels naixen de la foscor, l´hivern a
tornat a les nostres finestres, i amb els punts tancats hem tornat a cantar una historia
d´amooor..
Lolololo..lololo..lololo..

Català

Una història d´amor

Una història

´´Y esto que hoy termina es una larga jornada.
yo solo tomé en mis manos la antorcha

Català
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que encendieran los que antes que nosotros
lucharon junto al pueblo y por el pueblo´´

Quantes nits de lluites i esperances
van estimar els carrers del teu únic estel
Quants vaixells de promeses robades
van naufragar a les ribes del temps

Quants instants d´il·lusions clandestines
van bategar als poemes escrits en cançons
Quants canons contra paraules vives
van fer callar una història d´amor

Una història d´amor

Quants matins de tristesses vençudes
van despertar els secrets que viatgen al cor
Quants amors i companys d´aventures
van afusellar als amples horitzons

Quants combats perduts en la memòria
van enfrontar els somriures de fam i dolor
Quants traïdors dels ventres de la història
van fer callar una història d´amor

Una història d´amor

´´este triunfo queremos dárselo en homenaje
a los que cayeron en las luchas sociales
y regaron con su sangre la fértil semilla
de la revolucion chilena que vamos a organizar´´

Però ara les nits han deixar de ser tristes
i els teus estels nàixen de la foscor
l´hivern ha tornat a les nostres finestres
i amb els punys tancats hem tornat a cantar

Una història d´amor (x2)

Viure

Ara que estic trist
intente recordar
per les carreteres
de la meua soledat
I em torna aquella olor
de pólvora cremant
i el roig de les fogueres
de les nits de Sant Joan!
La festa als carrers
la pluja d´estels
el 25 d´abril
amb un nus als sentiments
L´esperança als ulls
les banderes al vent
i les ganes de viure
de la meua gent

Lluitar, crear
construir poder popular!

Ara que he tornat
refaig els caminars
pels carrers i les places
del lloc on em vaig criar
I em torna a despertar
aquell vell campanar
i el soroll de les traques
muixerangues i gegants
Les velles cançons
les noves emocions
els 25 d´abril
construint les il·lusions!

Català

La vida dins dels punys
la lluita dins la pell
i les ganes de viure
de la meua gent

Lluitar, crear
construir poder popular!

Viure

Viure

Ara ke estik trist,
intente recordar
per les carreteres de la meua soledat.

I en torn a akella olor
de polvora cremant
i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan.

En la festa als carrers
en la pluja d´estels
el 25 d´abril amb un nus als sentiments

l´espença als ulls
les banderes als vents
i les ganes de viure de la meua gent

Lluitar, crear, construir poder popular
lluitar, crear, contruiir de la meua gent
Lluitar, crear, construir poder popular
lluitar, crear, contruiir de la meua gent

Ara que he tornat
refaig els caminars
pels carrers i places
del lloc on em vaig criar.
I em torna a despertar
aquell vell campanar,
el soroll de les traques,
moixaderes i gegants.
Les velles cançons, les noves emocions
el 25 d´abril construim mes ilusions.

La vida dins dels punys,
la lluita dins la pell,
i les ganes de viure de la meua gent.

Lluitar, crear, construir poder popular
lluitar, crear, contruiir de la meua gent
Lluitar, crear, construir poder popular
lluitar, crear, contruiir de la meua gent

Català

ViuRe

Ara que estic trist, intente recordar, per les carreteres de la meva soledat i em torna
aquella olor, de polvora cremant, i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan, de la
festa als carrers, de la pluja d´estels, el 25 d´abril amb un nus als sentiments, l´esperança
als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meua geeeeeent...
Lluitar!Crear!Construir poder popular!
Lluitar!Crear!Construiiir!( de la meva geeent.. ) [x2]
Ara que he tornat, refaig els caminars, pels carrers i les places del lloc on em vaig criar i
em torne a despertar, al ? del Campanar, i el soroll de dolçaines, muixerangues i gegants.
Les velles cançons, les noves emocions, el 25 d´abril construint les il·lusions, la vida dins
dels punys, la lluita dins la pell i les ganes de la meva geeent..
Lluitar!Crear!Construir poder popular!
Lluitar!Crear!Construiiir!(x2)
...
Lluitar, crear, construir poder popular, lluitar, crear, construir
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popular x2

Viure

Viure

INTRO
Re-La-Sim-Sol

Re		La
Ara ke estik trist,
		Sim
intente recordar
		Sol
per les carreteres de la meua soledat.

Re		La
I en torn a akella olor
		Sim
de polvora cremant
		Sol
i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan.

En la festa als carrers
en la pluja d´estels
el 25 d´abril amb un nus als sentiments

l´espença als ulls
les banderes als vents
i les ganes de viure de la meua gent

TORNADA 			(s´hauria de repassar, AJUDA!)

Re	 La	Sim		sol
Lluitar, crear, construir poder popular
Re	La	Sol
lluitar, crear, contruiir de la meua gent
Re	 La	Sim		sol
Lluitar, crear, construir poder popular
Re	La	Sol			Sol
lluitar, crear, contruiir de la meua gent

Ara que he tornat
refaig els caminars
pels carrers i places
del lloc on em vaig criar.
I em torna a despertar
aquell vell campanar,
el soroll de les traques,
moixaderes i gegants.
Les velles cançons, les noves emocions
el 25 d´abril construim mes ilusions.

La vida dins dels punys,
la lluita dins la pell,
i les ganes de viure de la meua gent.

Lluitar, crear, construir poder popular
lluitar, crear, contruiir de la meua gent
Lluitar, crear, construir poder popular
lluitar, crear, contruiir de la meua gent

VLRC
33

Català

viure

Viure

intro x2

D5 A5 B5 G5

Ara ke estik trist,
intente recordar
per les carreteres de la meua soledat.

I en torn a akella olor
de polvora cremant
i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan.

D5                   A5
  En la festa als carrers
               B5
en la pluja d´estels
       G5                         D5
el 25 d´abril amb un nus als sentiments

               A5
l´espença als ulls
                  B5
les banderes als vents
                G5
i les ganes de viure de la meua gent

D5              A5
Lluitar, crear, construir poder popular
B5              G5
lluitar, crear, contruiir de la meua gent
D5              A5
Lluitar, crear, construir poder popular
B5              G5
lluitar, crear, contruiir de la meua gent

D5 A5 B5 G5 x2

Ara que he tornat,refaig els caminars
e|------------------------------------------------
B|------------------------------------------------
G|-----7-----7-----7-----7------------------------
D|-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----7-----7-----7-----7
E|-------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

pels carrers i places,del lloc on em vaig criar.
e|------------------------------------------------
B|------------------------------------------------
G|------------------------------------------------
D|-----9-----9-----9-----9-----5-----5-----5-----5
A|-----9-----9-----9-----9-----5-----5-----5-----5
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

I em torna a despertar,aquell vell campanar,
e|------------------------------------------------
B|------------------------------------------------
G|-----7-----7-----7-----7------------------------
D|-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7-----7
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----7-----7-----7-----7
E|-------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

el soroll de les traques,moixaderes i gegants.
e|------------------------------------------------
B|------------------------------------------------
G|------------------------------------------------
D|-----9-----9-----9-----9-----5-----5-----5-----5
A|-----9-----9-----9-----9-----5-----5-----5-----5
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

D5              A5                   B5
  Les velles cançons, les noves emocions
           G5                     D5
el 25 d´abril construim mes ilusions.

Català
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                    A5
La vida dins dels punys,
                    B5
la lluita dins la pell,
                 G5
i les ganes de viure de la meua gent.

D5              A5
Lluitar, crear, construir poder popular
B5              G5
lluitar, crear, contruiir
D5              A5
Lluitar, crear, construir poder popular
B5              G5
lluitar, crear, contruiir

D5 A5 B5 G5 x2

D5              A5
Lluitar, crear, construir poder popular
B5              G5
lluitar, crear, contruiir
D5              A5
Lluitar, crear, construir poder popular
B5              G5         D5
lluitar, crear, contruiir!!

Viure

Ara que estic trist
intente recordar
per les carreteres de la meua soledat
i hem torna aquella olor
de pólvora cremat
i el roig de las fogueres de les nits de Sant Joan

La festa als carrers
la pluja d´estels
el 25 d´abril amb un nus al sentiments
l´esperança als ulls
les banderes al vent
les ganes de viure de la meua gent

Lluitar, crear, construir poder popular!
Lluitar, crear, construiïr!

Lluitar, crear, construir poder popular!
Lluitar, crear, construiïr!

Ara que he tornat
refaig els caminars
pels carrers i les places
del lloc on hem vaig criar
i hem torna a despertar
aquell vell campanar
i el soroll de les traques
muixeragues i gegants
les velles cançons
les noves emocions
el 25 d´abril construïnt les ilusions
la vida dins els punys
la lluita dins la pell
i les ganes de viure
de la meua gent

Lluitar, crear, construir poder popular
Lluitar, crear, construiïr   (x6)

Català

Ocults

Hola Pilar

Cada vegada que arrib an es bar
em pos nerviós i no em puc controlar
se´m dispara un tic, me pos a tremolar,
quan ella se m´acosta no puc ni respirar
Li dic:

Hola Pilar posa’m una cervesa
collons un altre cop m´ha vengut tartamudesa

Això no pot continuar així
Avui li he de dir que la vull posseir
que me posa calent com un foc, vaig a mil
Sé que no l’hi diré, perquè som un reprimit,
som un pobre reprimit i què puc fer-hi jo.

Me prendré un altre calmant per veure si s´em passa
no tenc molta esperança aquesta tia és massa
Quan la veig treballar a darrera sa barra
se m´acosta somrient, me demana què vull,

Hola Pilar...

No ara va en sèrio, això no és catxondeo
Déu sap què li faria, i res de res!: quin puteo
Mira això quins ulls i quins llavis, quines metes
quan es teu cul se remena me tira d’esquena.

Hola Pilar...

Música i Lletra: Antoni Nicolau

Català

Pa amb Oli nacional

Ja estic fart de xiringuito
Només et donen hamburgueses i perritos
Només te donen papas i pinxitos
Quasi quasi quasi te fan oblidar.

Que tu lo que vols és un pa amb oli
Un pa amb oli amb olives de Sóller
Que tu lo que vols és un pa amb oli
Un pa amb oli amb formatge maonès

Un pa amb oli nacional.

Aquí tothom se monta es seu xiringuito
Si Mallorca torna lletja t’importa un pito
Si Mallorca està malalta t’importa un rave
Guanyar duros, bravejar, això és lo que hi ha.

Aquí tothom se monta es seu xiringuito
Hello, how are you? Togueder, forever,
Wechauchu foki foki xiringuito,
Quasi quasi quasi te fan oblidar.

Música i Lletre: Antoni Nicolau

Català
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Diari d´una guerra

Mirant al sol i amb la mà dreta ens van prohibir,
ens tragueren de les cases, raptaren els nostres fills, els penjaren l´escopeta, es dirigiren
a morir
a una lluita que era injusta, l´antiga guerra civil.

No quedaven llàgrimes per plorar,
t´has perdut en la memòria, l´agonia i el fracàs
apuntant-te amb una pistola t´obligaren a avançar
dominats pel dictador que tantes vides va segar.

Plenat de ràbia i suor, plenat de ràbia i suor,
plenat de ràbia i suor, plenat d´amor i revolució.

Mirant-se als ulls hem pogut recordar
aquella tràgica història i els carrers tenyits de sang,
quanta por ens va sorprendre refugiats a les nostres llars i el soroll dels bombardejos
obligant-nos a marxar.

No quedaven llàgrimes per plorar,
t´has perdut en la memòria, l´agonia i el fracàs
apuntant-te amb una pistola t´obligaren a avançar
dominats pel dictador que tantes vides va segar.

Plenat de ràbia i suor, plenat de ràbia i suor,
plenat de ràbia i suor, plenat d´amor i revolució.

No quedaven llàgrimes per plorar,
t´has perdut en la memòria, l´agonia i el fracàs
apuntant-te amb una pistola t´obligaren a avançar
dominats pel dictador que tantes vides va segar.

Plenat de ràbia i suor, plenat de ràbia i suor,
plenat de ràbia i suor, plenat d´amor i revolució.

Català

La terra dels origens  ODI

I venim de la terra dels origens,
i venim de la cultura i de la festa,
i venim d´on la calor no ens afecta,
i venim d´un crit de lluita de la mare terra.
mirant el temps que ens apreta
continuem cridant i fent la nostra festa
per les comarques de les nostres terres
sonen tabals a ritme de dolçaines
la festa es viva en la plaça del poble
la gent ja balla a ritme de dolçaines
criden i ballen dins de la terra mare
criden i ballen arreu de les comarques.
un poble viu i un poble canta
no ens fondran el nostre somni de llibertat
per la nostra conciència passa
la veu d´un jove que demana dignitat
descansa somni descansa terra
que la teva hora ja arribarà
l´anima farà que resone els nostres càntics de llibretat
i venim de la terra dels origens
i venim de la cultura i de la festa
i venim d´on la calor no ens afecta
i venim d´un crit de lluita de la mare terra!!!!

Català

Tornaras (avanç nou dics ODI 2007)

Toraras,tornaras
Tornaras,tornaras

Toraras,tornaras

Català

Avui tornaras....

Tornaras
Flotant a una pastera
I amb boira al teu cap
Fugint de la miseria

Avui no has trobat
La llum que allumbra el dia
I et veus arrestat
A un vaixell de policia

Recordant eixes imatges, que pasen per el teu cap
Recordant i atormentan-te  front la força de l’estat
Recordant a familia que mai pobras oblidar
I observes amb impotencia que ningu et vol ajudar

Insultat
per ser de raça negra,
xines o argelià
tambe estaras mal mirat

sepre suportant
racisme i xenofobies
d’un pais ingnorant
que abans tambe era immigrant

Recordant eixes imatges, que pasen per el teu cap
Recordant i atormentan-te  front la força de l’estat
Recordant a familia que mai pobras oblidar
I observes amb impotencia que ningu et vol ajudar

Immigrant
sempre amb la cara baixa
i amb ulls carregats
de nostalgia i soletat

I el teu cap
llimitat  ja pergar voltes
I el dret a opinar
no existeix al teu votant

Toraras,tornaras
Tornaras,tornaras

Toraras,tornaras
Avui tornaras....

Ojos de brujo

Buleria del ay!

Ay que yay con el ay con el ay! Ay! Ay!
Ay que yay con el ay con el ay! Ay! Ay!
De verde moviline tienes los ojitos primo!!
Cada vez que los abres y me miras..(x2)
Ay que yay con el ay con el ay! Ay! Ay!
Ay que yay con el ay con el ay! Ay! Ay!
Que me quieras o no me quieras
A mi lo mismo me da
Tenga velas o no mi barca
Yo me echo a navegar...
Ay que yay con el ay con el ay! Ay! Ay!
Ay que yay con el ay con el ay con el yay con el ay

Castellà
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¡ yajay con el ay!
Que penita y que dolor
Esto es asín no es asán
Yo te quiero y tú a mi no
Tengo el almita enlatá...
Navegando en internete
Por la calle er revolcón
Me he vuelto a cruzar contigo
Y el aire se me ha cortao
Navegando en internete
Por la calle principal
Me has mandaito un e-mail
Y me he echao a taconear
Ay que yay con el ay con el ay! Ay! Ay!
Ay que yay con el ay con el ay con el yay con el ay
¡ yajay con el ay!
No se de cantar
Ni se de bailar
Ni llevo tacones pa taconear
No se de cantar
Ni se de bailar...

Cale bari

Tiene mucho arte a palo seco
Con tal palito se marcaba el compás en la silla
Arrancándose por: tonás, martinetes, deblas, livianas, soleás
¡vaya caña con la caña!
Cante gitano, cante bien, cante bonito
Se mezclan los motivos en el colmao de los vecinos
¡ diquela! ¡diquela!
¡duquela! ¡duquela!
Currelando, trabajando,
Camelando ando amando enamorando braseando voy
¡anda con el braseo!
Camelando ando amando enamorando braseando voy
¡anda con el braseo! ¡míralo!
De chispitas al cielo tu cuerpecito
Vaya graffiti te has marco primo (x2)
Aquí la menda con toa mi labia
Echando cábalas a mi manera
Vete malaje! Venga la juerga!
Hermético punto de arranque planea
Échale jaleos a tó el que se lo merezca
Tocata y fuga de misterios y de penas
Suenan palmitas...!!! la rumba arrasa!!!
En el parque de mi barrio se está mejor que en mi casa ¡asá!
Lo que rebulle en el alma
Por tanguitos va sonando
Siguiendo la melodía y el compás
Se va por tangos, se va por tangos...
Camelo, caló, calé, barí
Camelo, caló, calé, barí
Caló, calé, barí, camelo
Caló, calé, barí
Ay! Caló, calé, barí

Castellà

Ley de gravedad

Voooy!! Pensando en el pasado
Viendo de lleno el miedo y enfrentándolo
Voooy!! A veleta perdía
Llevá por lo que más brilla y con ventilación
Voooy!! Sin brújula ni prisa
En mi soledad me encuentro en tecnicolor
Vooy!! Sin huir de este tiempo
Aire pa los laberintos de mi corazón
Las palabras que no son
Son paja en el camino
Los amigos que no son
Son sonámbulos de pasillo
¡¡¡Dime dónde estás, dime dónde vas, dime lo que ves!!!

Castellà

Ley de gravedad...
No necesito tener alas pa volar
Ley de gravedad...
El viento gira y la veleta sigue igual.
Pero no pa siempre
Dicen los que ven
No pa siempre este mundo del revés
Pero no pa siempre
Dicen lo que ven
Pero no pa siempre!!! Pero no pa siempre!!!

Memorias perdias

Memorias perdías
De siglos descansan
Al fondo hasta que llega el alba
Secretos perdíos
Almas durs y cobre
Abajo la mar está la llave ¡¡¡perdía!!!
Ande esta la calle del recuerdo y el olvido
Sendas y vereas que llvan a un mismo río
Ande está la muerte
Ande va ese río

Castellà

Naita

La sangre se me revela
Cuando me pongo a pensar
Que aquí unos tienen de tó
Y otros no tienen de ná, ay lereleile!!
Cuando llama a la puerta
El revisor de la luz
Nos echamos bajo el colchón
Y le cantamos tururú
La sangre se me revela cuando me pongo a pensar
Que aquí unos tienen de tó
Y otros no tienen de ná..
Mi techo son las estrellas
Que están en el firmamento
Mi manta el agua del mar
Y mi respiración el viento
Naíta tengo que pagar
Mucho tengo que decir
Toíto me lo ha dao mi mare
Sólo con traerme aquí
Si te resignas consuelo de tontos
Si ellos estiran de la sábana
Sacude el colchón, sacúdelo!! Sacúdelo!!!
Vamos y dale caña a esa base
Que cualquier excusa es buena
Pa largar, pa sacar este puro movimiento
Sentimiento sino reviento
Ya sabes lo que te digo!!!
Tú sabes lo que te cuento!!!
No se trata de rimar
sino de hablarte como siento
aquí sincera, prepará pa lo que venga
subías, bajadas, alegrías y penas
rayos, truenos, tormentas y centellas
la sangre se me revela
cuando me pongo a pensar
que aquí unos tiene de tó
y otros no tienen de ná
porque tengo que pagar por algo que yo no he hecho
de hecho:derecho a techo por derecho
esa es la cuestión
no veo la solución
pues como yo no creo no recito ninguna oración
no espero ná de ná que me caiga del ciego
mis alas averiás
ya no puedo volar
yo me mantengo a ras del suelo
se que los peces son peces y que el pan es pan
no espero ningún milagro que me libre de este mal

Castellà
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por eso yo te digo!!!
Por eso yo te canto!!!
Chumbarelerelerelerele
Chunbalereleilaleila...
Sacude el colchón, sacúdelo, sacúdelo!!!!

Quien engaña no gana

Me acompaña la fuerza de siete dragones de fuego
Navegación celeste estudiada técnica de vuelo
Viento a favor, expandirse en todas direcciones
Siempre perdiendo preludiando tiempos mejores
Aunque batalle yo no quiero desafíos
Sólo máximo respeto dame lo que es mío
No existe competición para tanta hipocresía
Somos balseros remando hacia nuestra propia deriva
Quien engaña no gana
Aquí quien engaña no gana...
A enemigo que huye: puente de plata
Que cada palo aguante su vela en esta cruzada
Fabricando color
Voy levantando los andamiajes de las palabras
Y de la calle de la rima
Gris asfalto candelas retardan sueños invencibles
¿dices?
¿qué no hay nada nuevo bajo el sol?
No quites hierro!!!
Hablar de lo que una no sabe trae mal agüero
Quien engaña no gana
Aquí quien engaña no gana...
Quien engaña no gana te dice la canillas pa que la escuches
Que aunque todos nos la sabemos, nos las tragamos
Nos las bebemos!!! Tú escoges!!!
Camino lento, llego y encuentro, voy pisando rápido
Tapa, trampa, grita, escapa, ¡qué yo paso!
Entre gachos y traperos, trepas y rumberos
Hoy aquí yo me encuentro, tu me enchufas, yo te cuento
Dentro llora, llueve
Fuera llueve, duele
Haciendo cola
buscando cola
aquí no existen inocentes
aprovechando los favores del tiempo
primavera llegará
porque el invierno ya no puede más durar
como el aire es el escudo de la tierra
estrellas fugaces producidas por partículas
menores que un grano de arena
dejemos estela!!!!
Empleemos a fondo!!!
En lo pequeño está la fuerza
Yo respondo!!!
Como el fuego, cambio contínuo todo lo consume
Contemplar las tinieblas desde la tele se asume
Echando sapos y culebras por la boca...
Que si quieres oír tonterías cambia de día
Que si quieres oír realidades
Dime donde vas, dime donde estás
¡relájate! ¡siéntate y escucha!
Lo quitan, lo ponen, lo cambian, lo pisan
Lo quitan, lo tuercen, lo tiran, lo remueven
Y vuelta a empezar otra vez ¡ten cuidao!
Quien engaña no gana
Aquí quien engaña no gana...

Castellà

Tanguillo de maria

Iba yo en el autobús
Soñando con la burbuja
Haciendo tiempo pensando
El gustito en mi nariz
Al ver dos pitillos

Castellà

De la marca 00
Toa rodeaíta de humo
En las montañas del rif
Ay que rico el kifi que rico!! Ay que rico el kif
Que rico el kifi que rico!! Ay que rico el kif
Con billete de ida y vuelta
A otro mundo yo me fui
Hartita de Barcelona
De Sevilla y de Madrid
Buscando desconectarme
De este mundo tan urbano
Yo me fui a visitar, yo me fui a visitar
A una colega de antaño
Yo me voy contigo María
A verte a los montes María
Que buena semilla María
Ya no vuelvo más...
Si quieres que yo te cante y te quite a ti tus penas
Deja este soniquete que te entre por la cabeza
Quieres que yo te cante y te quite a ti tus...
¿quieres que yo te cante?
María lo tiene mu mal, lo tiene mu mal, lo tiene mu mal!!!
En la frontera porque es ilegal, poruqe es ilegal, porque es ilegal!!!
María lo tiene mu mal, lo tiene mu mal, lo tiene mu mal!!!
En la frontera porque es ilegal
Yo me voy contigo...María...
Con paso firme escuchando palabras pasadas
Así ando yo equilibrando la balanza
Tó está pensao, tó dicho, tó sentío
No más recuerda y conserva los manuscritos
Así ando yo, a rueda de destino con tino
Así ando yo, haciendo mi camino a ver si atino
Así ando yo, siguiendo los consejos de la abuela
Que en esta vida quien no corre vuela
Esto va mu aprisa compare!!!
Ay que me mareo compare!!!
Para aquí esta guagua que yo me apeo
Chacho no pierdas el compás...

Tiempo de solea

Rodeá de tanta gente y yo me siento tan sola
Mi corazón es como una bomba pum pum!!! Una bomba
De relojería fina a punto de estallar
Extranjera y con papela caducá
No hay son ni guaguancó que me consuele
El tiempo es de soleá y a mi me duele
Voy por la calle y escuchando los quejíos
El futuro en cada esquina pende de un hilo
Y entre apretones de manos se juegan el destino
De la tierra y de los seres que en ella vivimos
No conocen el respeto, les sigue un oscuro sino
Con lo linda que es la vida!! En que la habéis convertío!!!
La situación tiene danger, mucho danger
Siempre prisa por llegar a ninguna parte
La situación tiene danger, mucho danger, mucho danger!!!
Por la calle balas perdías, ¡críos y crías van!
Equilibrio en la cuerda floja, ¡se me para la vida!
De ver tanto sufrimiento, de ver tanto delirio
A mi me quita el sentío, voy con el pecho partío
No hay son ni guaguancó que me consuele
El tiempo es de soleá y a mi me duele
Voy por la calle y escuchando los quejíos
El futuro en cada esquina pende de un hilo...
Detrás de las cuatro paredes por el callejón de atrás
Soleás y martinetes las cartas están marcás
Detrás de las cuatro paredes por el callejón de atrás
Tiros y tiros van!! Tiros y tiros van!! Van!!
Aquí un poquillo de jiphip flamenquillo
Pa toas las quillas, pa tós los quillos
Aquí un poquillo de jiphop flamenquillo
Pa que te metas por la vena cosa rica chica sí!!!

Castellà
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Ventilaor rumba 80

Si este mundo anda perdío
Y no encuentras la razón
Échate una buena rumba y baila! Baila! Baila!
No pa olvidar, sino pa llevarlo mejor escucha!!!
La mochila que llevamos
va cargaita de piedras
del abismo ya nos viene
esta mala condición
sólo nos queda la rumba
y una buena bulería
un bailecito por tangos
y el cante del Camarón
a belembembé a belembembá
tímbero suena la rumba
tímbero suénala ya!!!
Tímbero!!!
Tímbero!!!
La mochila que llevamos
Va cargaita de piedras
Del abismo ya nos viene
Esta mala condición
Sólo nos queda la rumba
Y una buena bulería
Un bailecito por tangos
Y el cante del Camarón
A belembembé a belembembá
Tímbero suena la rumba
Tímbero suénala ya!!!
Tímbero!!!
Tímbero!!!

Castellà

Zambra

Pa ké, pa ké, pa ké seguir llorando pa ké
Pa ké, pa ké, pa ké seguir llorando pa ké
Seguir llorando...
Las penas y las alegrías
A todos van acompasando
Y al escuchar los quejíos
Los ancianos van cantando...
Rueda de carro es mi bandera
Buscando libertad
Buscando tierra
Tirando paquí tirando pallá
Asentando leyendas
Rueda de la fortuna
Me dejaste mas sola que la una
Rueda de la fortuna dime!!!
Hasta cuando las ataduras
Que importa lo que diga la gente
Si seguimos trazando trayectorias diferentes
Oído que no escucha no siente
Eso es lo que vi!!!
Que importa lo que diga la gente
Si seguimos trazando trayectorias diferentes
Boca que no habla no miente
Eso es lo que vi!! Eso es lo que vi!!! Eso es lo que vi!!!

Castellà

Oldfield, Mike

Family man

She had a sulky smile
She took a standard pose as she presented herself
She had sultry eyes she made it perfectly clear that
She was his for a price
Chorus:
But he said leave me alone I'm a family man
And my bark is much worse than my bite
He said leave me alone I'm a family man
If you push me too hard I just might

She wore hurt surprise
As she re-checked her makeup to protect herself
She showed less than pride
She made it totally clear that she was his for a price

She gave him her look
That would have worked on any other man in sight
He could not mistake
She wanted to go back with him and spend the night

She turned, tossed her head and then
She started to make her final exit line
She showed real disdain as if explaining again
She could be his for a price

Anglès

Foreign afair

Foreign affair,
Take a trip in the air
To a tropical beach,
An island to reach.
A new territory
For an intimate story,
A lagoon by la mere.
It's a foreign affair.
Drifting and free
On a mystical sea.
A wishful emotion,
A drop in the ocean.
A hush in the air
You can feel anywhere
In the cool twilight
On a tropical night.

Floating on air.
Foreign affair.
A magical potion,
A cool locomotion.
A dream,
A prayer.
(It's a foreign affair)

Anglès

Incantations - Hiawatha's Departure

By the shores of Gitche Gumee,
By the shining Big-Sea-Water,
At the doorway of the wigwam,
In the early Summer morning,
Hiawatha stood and waited.
All the air was full of freshness,
All the earth was bright and joyous,
And before him, through the sunshine,

Westward toward the neighboring forest
Passed in golden swarms the Ahmo,
Passed the bees, the honey-makers,
Burning, singing in the sunshine.

Bright above him shone the heavens,
Level spread the lake before him;
From its bosom leaped the sturgeon,
Sparkling, flashing in the sunshine;

Anglès
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On its margin the great forest
Stood reflected in the water,
Every tree-top had its shadow,
Motionless beneath the water.

From the brow of Hiawatha
Gone was every trace of sorrow,
As the fog from off the water,
As the mist from off the meadow.

With a smile of joy and gladness,
With a look of exultation,
As of one who in a vision
Sees what is to be, but is not,

Stood and waited Hiawatha.
Toward the sun his hands were lifted,
Both the palms spread out toward it,
And between the parted fingers

Fell the sunshine on his features,
Flecked with light his naked shoulders,
As it falls and flecks an oak-tree
Through the rifted leaves and branches.

O'er the water floating, flying,
Something in the hazy distance,
Something in the mists of morning,
Loomed and lifted from the water,

Now seemed floating, now seemed flying,
Coming nearer, nearer, nearer.
Was it Shingebis the diver?
Or the pelican, the Shada?

Or the heron, the Shuh-shuh-gah?
Or the white goose, Waw-be-wana,
With the water dripping, flashing,
From its glossy neck and feathers?

It was neither goose nor diver,
Neither pelican nor heron,
O'er the water floating, flying,
Through the shining mist of morning,

But a birch canoe with paddles,
Rising, sinking on the water,
Dripping, flashing in the sunshine;
And within it came a people

(The Son of the Evening Star)

Can it be the sun descending
O'er the level plain of water?
Or the Red Swan floating, flying,
Wounded by the magic arrow,

Staining all the waves with crimson,
With the crimson of its life-blood,
Filling all the air with splendor,
Filling all the air with plumage?

Yes; it is the sun descending,
Sinking down into the water;
All the sky is stained with purple,
All the water flushed with crimson!

No; it is the Red Swan floating,
Diving down beneath the water;
To the sky its wings are lifted,
With its blood the waves are reddened!

Over it the Star of Evening
Melts and trembles through the purple,
Hangs suspended in the twilight,
Walks in silence through the heavens.

Islands

Islands, from the first time we saw,
We could wait for this moment, like rocks on the shore.
We can never be closer, somehow,
For the moment that lasts, is this moment now.
When the night's on fire, will you keep the candlelight burning?
Hold on to your heart's desire. (When the night's on fire)
When you see one bird into the wind, another one's turning,
And the two can fly much higher.

We are islands, but never too far,
We are islands
And I need your light tonight,
And I need your light tonight.
We are islands, but never too far,
We are islands
And I need your light tonight,
And I need your light tonight.

Islands, never been to before,
And we climb so high to where the wild birds soar.
There's a new path that we found just today,
I was lost in the forest and you showed me the way.

When the night's on fire, will you keep the candlelight burning?
Hold on to your heart's desire. (When the night's on fire)
When you see one bird into the wind, another one's turning,
And the two can fly much higher.

Anglès

Moonlight shadow

The last that ever she saw him,
Carried away by a moonlight shadow.
He passed on worried and warning,
Carried away by a moonlight shadow.
Lost in a river that Saturday night,
Far away on the other side.
He was caught in the middle of a desperate fight
And she couldn't find how to push through.
The trees that whisper in the evening,
Carried away by a moonlight shadow.
Sing a song of sorrow and grieving,
Carried away by a moonlight shadow.
All she saw was a silhouette of a gun,
Far away on the other side.
He was shot six times by a man on the run
And she couldn't find how to push through.

I stay, I pray
See you in heaven far away.
I stay, I pray
See you in heaven one day.

Four a.m. in the morning,
Carried away by a moonlight shadow.
I watched your vision forming,
Carried away by a moonlight shadow.
Stars move slowly in a silvery night,
Far away on the other side.
Will you come to talk to me this night,
But she couldn't find how to push through.

Far away on the other side.

Caught in the middle of a hundred and five.
The night was heavy and the air was alive,
But she couldn't find how to push through.

Carried away by a moonlight shadow.
Carried away by a moonlight shadow.
Far away on the other side.
But she couldn't find how to push through.

Anglès
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Oldfield, Mike

Shadow on the wall

Shadow on the wall,
Shadow on the wall,
Shadow on the wall,
Shadow on the wall,
Like a shadow on the wall!
Treat me like a prisoner,
Treat me like a fool.
Treat me like a loser,
Use me as a tool.
Face me 'til I'm hungry,
Push me in the cold.
Treat me like a criminal,
Just a shadow on the wall!

Treat me like I'm evil,
Freeze me 'til I'm cold.
Beat me 'til I'm feeble,
Grab me 'til I'm old.
Bind me 'til I'm tied up,
Push me 'til I fall.
Treat me like a criminal,
Just a shadow on the wall.

Anglès

To France

Taking on water,
Sailing a restless sea
From a memory, A fantasy.
The wind carries
Into white water,
Far from the islands.
Don't you know you're
Chorus:
Never going to get to France.
Mary, Queen of Chance, will they find you?
Never going to get to France.
Could a new romance ever bind you?

Walking on foreign ground like a shadow,
Roaming in far off territory.
Over your shoulder, stories unfold,
You're searching for sanctuary.
You know you're

Chorus

I see a picture
By the lamp's flicker.
Isn't it strange how
Dreams fade and shimmer?

Chorus

I see a picture by the lamp's flicker.
Isn't it strange how dreams fade and shimmer?

Chorus

Never going to get to France.

Anglès

Opció k-95

Angoixa

Una trista història
d´un covard ple de dolor
que mai dona la cara
fugint sempre del seu cor

Com una serp s´amaga
a les espatlles dels demés
si esta sol s´adona
com s´angoixa i no val res

I sempre corre
corre i escapa
és una trista història
la del covard que crida i després s´amaga
i corre, corre i escapa
és una trista història
la del poruc que vol fugir per no afrontar-la

Mai defensa la raó
serà sempre un perdedor
per molt que corri
la seva por sempre l´atrapa

I sempre corre
corre i escapa
és una trista història
la del covard que crida i després s´amaga
i corre, corre i escapa
és una trista història
la del poruc que vol fugir per no afrontar-la

Català

Bandera negra

Els tres braços del poder
clamen alhora que clama la gent
la veu del poble diu
que onegi ben alt
ja s´ha pres la decisió
tots ells com un sol vot
tots ells fins a la mort

(*) La bandera negra i digna
com la mort d´aquells que lluiten
la bandera negra i digna

Que importa la derrota
primer la llibertat
orgull i dignitat
en el fum i la tenebra
segueixo al conseller en cap
que l´oneja ben alt
(*) La bandera negra i digna
com la mort d´aquells que lluiten
la bandera negra i digna

A Barcelona bandera negra
el crit del poble
Visca la terra!
Visca la terra!
Visca la terra! ... lliure

Català

BCN 12-O

Quan arriba octubre
el cor se m’encongeix
veig que encara tornen
aquells que odio més
assassins... que enyoren altres temps
a la seva festa que cremin els carrers
Ràtzia legal contra el jovent

Català
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els gossos de presa ens volen fer la pell
assassins...aquí estem
contra la vostra festa un cop més ens plantarem

(*) Un cop més que cremin els carrers
terra cremada, no vencereu cap lluita més
terra cremada, una promesa que es compleix
terra cremada, feixisme mai més
feixisme mai més
feixisme mai més!

Antifeixistes o bé delinqüents
diu el periodista, confonent la gent
assassins! la resposta aquí la tens
escrius en blanc i negre a les ordres del govern

Ja no tens paciència
el jovent present
els que pensen, els qui actuen
avalots són fets
assassins... que enganyen un cop més
manipulant sempre pel seu interès

(*) Un cop més que cremin els carrers
terra cremada, no vencereu cap lluita més
terra cremada, una promesa que es compleix
terra cremada, feixisme mai més
feixisme mai més
feixisme mai més!

Colpeja un per aturar cent

Prou d´anar per la vida cap cots
ara és l´hora i el moment
alça de nou la bandera ben amunt
colze a colze i a per ells
mostra de nou l´esperit mai perdut
calla de cop els que et diuen vençut
mai ens deixarem vèncer
cal que ho tinguin ben present.

Perquè cal, perquè cal
colpejar un
per poder aturar cent.

Colpejar un, aturar cent.

Prou d´anar per la vida cap cots
ara és l´hora i el moment
alça de nou la bandera ben amunt
colze a colze i a per ells
mostra de nou l´esperit mai perdut
calla de cop els que et diuen vençut
mai ens deixarem vèncer
cal que ho tinguin ben present.

Colpejar un, aturar cent!

Català

Company Guillem

El coltell va segar
la teva vida, company,
amb total impunitat
sobre un toll roig de sang.

No volem un màrtir,
tan sols volem la veritat
i trencar d´un cop la infamia
d´una premsa provincial.

Des de l´abril de 1993

Català

al cel dels Països Catalans
tenim un nou estel.

Guillem, Guillem company!
Guillem, mai t´oblidarem, company Guillem.

Unes ombres sinistres
que emparen assassins.
La violència soterrada,
la justícia feta a dit.

Encara ara recordo
aquell dia maleït:
les notícies, la tristesa
i la teva mort, amic.

El meu K

La resposta contra el feixisme
és brutalitat popular
la resposta contra el nazisme
és la revolució
Qui creu encara que s´ha de posar
l´altre galta?
és molt millor la justícia
del meu kalashnikov...
és molt millor la justícia
del meu kalashnikov... comunista
Qui creu encara que s´ha de posar
l´altre galta?
L´odi del poble assenyala
el meu kalashnikov passa llista
l´odi del poble assenyala
un futur ben roig.
Qui creu encara que s´ha de posar
l´altre galta?
és molt millor la justícia
del meu kalashnikov...
comunista.

Català

És per tu

És una guerra antiga com el temps
la que a la vida en ha fet combatents
i definim la nostra consciencia
molt més enllà del que diuen els prudents

A mort, cal anar a mort
o fins i tot els nostres somnis perdrem
i quan em dius que mai farem res
em reafirmes que hem de cercar l´extrem

(*) Si ho fem és per tu
cada cop és per tu
i no t´estranyi que mai no tinguem prou
la venjança, la venjança és la que ens mou
la venjança, la venjança és la que ens mou

Moderat o adormit
quedat a casa i ficat al llit
tot el que falti de la teva part
ho posarà qui tu anomenes radical

A mort, cal anar a mort
que quan despertis serà massa tard
i no ensopeguis mai davant nosaltres
perquè ningú ens podrà aturar

(*) Si ho fem és per tu
cada cop és per tu
i no t´estranyi que mai no tinguem prou
la venjança, la venjança és la que ens mou
la venjança, la venjança és la que ens mou

Català
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Si penses, si crides, si actues...
Tu mai caminaràs sol

És per tu

És una guerra antiga com el temps
la que a la vida ens ha fet combatents
i definim la nostra consciència
molt més enllà del que diuen els prudents.

A mort, cal anar a mort
o fins i tot els nostres somnis perdrem
i quan em dius que mai farem res
em reafirmes que hem de cercar l´extrem.

Si ho fem és per tu
cada cop és per tu
i no t´estranyi que mai no tinguem prou
la venjança, la venjança és la que ens mou
la venjança, la venjança és la que ens mou.

Moderat o adormit
quedat a casa i ficat al llit
tot el que falti de la teva part
ho posarà qui tu anomenes radical.

A mort, cal anar a mort
que quan despertis serà massa tard
i no ensopeguis mai davant nosaltres
perquè ningú ens podrà aturar.

Si ho fem és per tu
cada cop és per tu
i no t´estranyi que mai no tinguem prou
la venjança, la venjança és la que ens mou
la venjança, la venjança és la que ens mou.

Si penses, si crides, si actues...
Tu mai caminaràs sol.

Català

Estem farts

Estem cansats
cansats de tu
de tu i de la gent com tu

Sempre pensant
el que diran
els idiotes del teu voltant

(*) A la nostra terra, viure-hi qui t’obliga?
treu les teves mans i deixa-la per qui l’estima
els que la duem al cor, encès com un estel
un sentiment, un sentiment

Ja n´ estem farts
ben farts de tu
de tu i dels que son com tu

Sempre obeint
els seus dictats
un botifler per tothom seràs

(*) A la nostra terra, viure-hi qui t’obliga?
treu les teves mans i deixa-la per qui l’estima
els que la duem al cor, encès com un estel
un sentiment, un sentiment

Ja n´ estem farts
treu les teves mans
estem ben farts

Català

Estem farts

estem cansats de tu
de tu i de la gent com tu

sempre pendent del que diran
els imbècils del teu voltant

A la nostra terra viure-hi qui t´obliga?
treu les teves mans i deixa-la per qui l´estima

els que la duem al cor, encès com un estel
un sentiment UN SENTIMENT

estem farts, de tu
de tu i dels que són com tu

sempre obeïnt els seus dictats
un botifler per tothom seràs

a la nostra terra viure-hi qui t´obliga?
treu les teves man i deixa-la per qui l´estima

els que la duem al cor encès com un estel
un sentiment UN SENTIMENT

ja n´estem  farts,
treu les teves mans
ja estem ben farts

Català

Foscor mortal

No tens sortida
ets a un carrer tancat
l´ombra suïcida
volta sempre al teu costat.
Tenebra homicida
estàs desesperat
impotència maleïda
no pots escapar.
Malson o realitat
això és foscor mortal
odi o amor, odi o amor
ja no ho pots aturar.
Tens el cos fred
no noties ni les mans
comences a sentir
un suspir asfixiant.
No aguantes més
la sort no t´ha ajudat
no alces ni el cap
de genolls resignat.
Malson o realitat
això és foscor mortal
odi o amor, odi o amor
ja no ho pots aturar.
Tot és contra teu
el destí està marcat
quan tot tant et fa
la mort és el final.
No importa res
només vols acabar
però aquest cop
serà de veritat... això és foscor mortal.

Català
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Impacte

El nostre barri està ofegat per la misèria
la joventut abandonada a la ignorància
el dia a dia en un clima de violència
la societat renega de nosaltres.

Ens critica i ens margina
sobrevivim com millor ens deixen
ens arrosega un sistema que s´enfonsa
i malgrat tot al meu voltant ningú es queixa.

De moment, segueixo caient
de la caiguda no importa l´alçada
no importa l´empenta
només l´impacte.

Un policia amb sang calenta
una baralla violenta incontrolada
un traficant desesperat amb impaciència
la meva fi m´espera a cada cantonada.

Diran de mi que vaig ser víctima
punt i final d´una existència fracassada
però si hagués saltat la reixa imposada
un altre món haurai pogut vèncer.

De moment, segueixo caient
de la caiguda no importa l´alçada
no importa l´empenta
només l´impacte.

De moment, tot em va bé
Durant la caiguda, res no importa
Només l´impacte.

Català

La victòria depen de tu

Ara mateix, ara i aquí
mai hem estat tant units.

O ara o mai, victòria o mort
aquest és el nostre esperit.

No ens cal ningú
que marqui el camí
tots els sabem distingir.

Totes les eines són armes
totes les veus són un sol crit.

La victòria depen de tu.

Ara mateix, ara i aquí
mai hem estat tant units.

O ara o mai, victòria o mort
aquest és el nostre esperit.

No ens cal ningú
que marqui el camí
tots els sabem distingir.

Totes les eines són armes
totes les veus són un sol crit.

La victòria depen de tu.

Català

Nation of Oi!

All we love our land
all we love our roots
all we love our pride
and all we hate the nazi scum.

Our rage is in our heart
our anger in our blood
defend the nation of Oi!

Nation of Oi!
defend the pride of Oi!
defend the nation
defend the nation
defend the nation of Oi!

All we love our class
all we love our boots
all we love our friends
and all we hate the nazi scum.

My people is my pride
freedom and brotherhood
defend the nation of Oi!

Nation of Oi!
defend the pride of Oi!
defend the nation
defend the nation
defend the nation of Oi!

Defend your class
defend your nation
defend your nation
from nazi invasion.

Anglès

No sóc espanyol

Imposant cada dia una bandera
que és forastera i sempre crema
el sentiment d´un poble voleu callar
l´alè i els crits de resistència

No sóc espanyol
no sóc espanyol
no sóc espanyol
no som espanyols...

Marginant la nostra llengua
torturant i empresonant
malgrat ocupar la terra
mai podreu fer-nos callar

No sóc espanyol
no sóc espanyol
no sóc espanyol
no som espanyols...

Com m´agrada veure perdre
5 a 0 la selección
gaudir del vol d´un torero
riure amb el vostre borbó

No sóc espanyol
no sóc espanyol
no sóc espanyol
no som espanyols...

Masses segles sense vèncer
reprimint sense concessions
però aprendreu que aquesta terra
una tomba serà pels invasors

No sóc espanyol
no sóc espanyol

Català
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no sóc espanyol
no som espanyols...

NO SÓC ESPANYOL

Imposant cada dia una bandera
que és forastera i sempre crema
el sentiment d’un poble voleu callar
l’alè i els crits de resistència

(*) No sóc espanyol
no sóc espanyol
no sóc espanyol
no som espanyols...

Marginant la nostra llengua
torturant i empresonant
malgrat ocupar la terra
mai podreu fer-nos callar

(*) No sóc espanyol
no sóc espanyol
no sóc espanyol
no som espanyols...

Com m’agrada veure perdre
5 a 0 la selección
gaudir del vol d’un torero
riure amb el vostre borbó

(*) No sóc espanyol
no sóc espanyol
no sóc espanyol
no som espanyols...

Masses segles sense vèncer
reprimint sense concessions
però aprendreu que aquesta terra
una tomba serà pels invasors

(*) No sóc espanyol
no sóc espanyol
no sóc espanyol
no som espanyols...

Català

Nº 12

Només sortir ens estaven esperant
els d´uniforme i els de paisà
en helicòpter, també a cavall
seguretat policial.

Però el pitjor havia d´arribar
darrera dels gossos, els porcs
pluja de pedres, ampolles i pals
nosaltres som els colors.

Antifa hooligans... Barça!
Antifa hooligans... Pauli
Antifa hooligans... Celta

Antifa
Hooligans

Vam entrar al camp del nostre enemic
els seus insults ens feien gaudir
la nostra grada era un infern
sense desistir ni un moment.

Tot celebrant els nostres gols

Català

una victòria, un nou triomf
vam demostrar ser l´afició
nosaltres som els colors.

Antifa hooligans... Barça!
Antifa hooligans... Pauli
Antifa hooligans... Celta

Antifa
Hooligans

Oi! Supporters
Fussball und skinheads
nosaltres som els colors
el número 12, número 12.

Oi! de Barcelona

Ja és aquí, ja ha arribat
música de gent obrera
per poder gaudir plegats
és el so de la protesta
l´explosió
l´explosió popular.
Ja és aquí, un altre cop
ha tornat amb forces noves
als 90 el sentiràs
arreu de tota Barcelona
comença
comença a tremolar.
Això és Oi! de Barcelona
potència, força i descontrol
Això és Oi! de Barcelona
violència, força i descontrol.
Oi!, oi!, oi!... als carrers
oi!, oi!, oi!... als estadis
oi!, oi!, oi!... als concerts
oi!, oi!, oi!... de Barcelona.
És el nou crit del poble
la seva força vital
ha tornat a aparèixer
el nostre dia ha arribat
l´explusió
l´explusió popular.
A tots els barris isuburbis
el so de l´Oi! resorgirà
música de gent obrera
que mai més morirà
comença
comença a tremolar.

Català

Rosa de Foc

La falç al cinto, mirada cruent
entren a la vila criden de valent
la dignitat robada escalfa la ment
el bassal de sang per corpus present

Comença el segle els carrers bullint
mares desolades que clamen pels fills
núvols de fum trenquen el temps
ferits per pedres i morts per trets

(*) Rosa de foc
Rosa de foc
fins a la fi victòria o mort
Rosa de foc
Rosa de foc
fins a la fi victòria o mort
crema la rosa
Rosa de Foc

Un nou període on torna la nit
canons i llambordes, crits i esgarips
ens neguen la llengua i tot el poder

Català
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per culpa d´un regne i els seus quatre estels
Retorna l´angoixa, misèries i plors
les armes ressonen en ple cos a cos
les drassanes cremen cauen insurgents
victòria del poble lluitant als carrers

(*) Rosa de foc
Rosa de foc
fins a la fi victòria o mort
Rosa de foc
Rosa de foc
fins a la fi victòria o mort
crema la rosa
Rosa de Foc

Saoirse

Pat es troba sol, la vida ha canviat
són els seus antics companys
qui el tenen encerclat.
I encara queden vells records
de lluita i amistat
presons d´alta segurestat
i les seves vagues de fam.
I mira per la finestra
els racons del seu barri
el foc i el fum ja no l´espanten
perquè ell va crèixer a Derry.
I s´alçaran les veus, la gent despertarà
un dia seràn les lliures, tot haurà acabat
Saoire... és el crit d´un poble
Saoire... anhel de llibertat
Saoire... són molts anys de lluita
Saoire... ja ningú els podrà aturar.
Nois que planten cara
la RUC ataquen sense parar
l´alosa sobrevola
uns carrers buits sempre ocupats.
Ara ell patia
de nou una persecució
ja no era la policia
l´acusaven de traïdor.
En Pat només volia
anar molt més enllà
el futur havia
de venir acompanyat.

Català

Working Class Hell

Every day
We have to work and obey
Everyday working hard
Everyday the same
That´s the time to work together
Now it´s time to fight.

Forget about
Stupid battles
You better join us, you better wake up
Now´s the time to build the revenge
Now is time to fight.

The power of my work
The power of my sweat
The work of my hands
Has been paid with more tears for my class
The power of my work
The power of my sweat
The work of my hands
Has been never paid enough.

Anglès

Working Class!
Working Force!

Eye for eye
Side by side
Join the red army.

Never surrender, together we stand
Working class hell
Never surrender, together we stand
Working class hell
Never surrender, together will we stand
cause now it´s time to revenge
Working class hell.

Welcome to the working class helle

Oprimits

Alça´t

Un vaixell enfonsat, tren d´alta velocitat
Un trasvessament pagat, una terra ocupada
Així va espanya!

Una boda reial, desfilada militar
I tots emocionats amb "la fiesta...
Fiesta nacional!"

Som conscients que això ha de canviar
Reaccionar, tirar endavant

Alça´t! Canvia el color de les coses i combat
La incultura, lluita per aturar....
Una dictadura que encara no ha acabat
A una dictadura que... Ha fet molt de mal!

Ma d´obra il·legal, astillers aixecats, ets obrers emprenyats i que triomfi...
La precarietat

Un polític enganxat, fraga fosilitzat,
Els blaveros valencians
Vota rasputín president balear!

Som conscients que això ha de canviar
Reaccionar, tirar endavant

Alça´t! Canvia el color de les coses i combat
La incultura, lluita per aturar....
Una dictadura que encara no ha acabat
A una dictadura que... Ha fet molt de mal!

Català

Amb sa cultura

 No se com però ha d´arribar
Aquell dia en que acabarà
S´explotació de s´home per s´home i
Serà un món més igual

Aquell dia que nostres infants
Puguin anar a ses mateixes escoles
Que es infants d´aquells rics i
Sabre des de petits

Només amb sa cultura aconseguirem sa saviesa
Només amb sa saviesa, sa llibertat

Català
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I per difondre aquest missatge
Només amb sa cultura ho aconseguirem
Haurem de fer un llarg viatge
I més forts en sortirem

Només amb sa cultura &#8230;

Sa veritat i sa justícia han de voler entendre
No conformar-se amb sa que ens imposen
Per trobar sa que ens pertany
Per trobar sa llibertat

Cap al cel

Vaja pollastre han montat
on es qui mana és es qui més fa s´animal:
un artista empresari, un polític, un torero
i fins hi tot es capellans!!
I per acabar de rematar
un ministre ha declarat
que Espanya no funciona
i no se soluciona
i és que cal ser més il·legal

ESPANYA NO ÉS DIVISIBLE
I ESTÀ FETA DE SUCRE I MEL.
I ÉS QUE JA HO DEIA EN FRANCO
I TAMBÉ EN CARRERO BLANCO
POC ABANS DE PUJAR AL CEL!!

Vaja pollastre han montat
on ets obrers podràn fer vaga legal
sempre i quan es garanteixi
que no s´interrompeixi
sa jornada laboral;
i amb sa llei d´universitats
mig país mobilitzat
on ses vaques tornen boges
sa droga s´incorpora
hipocresia general.

ESPANYA NO ÉS DIVISIBLE
I ESTÀ FETA DE SUCRE I MEL.
I ÉS QUE JA HO DEIA EN FRANCO
I TAMBÉ EN CARRERO BLANCO
POC ABANS DE PUJAR AL CEL!

Català

Estels

Hi ha un estel, que s´apaga
una vida, que s´acaba.
Tot és mort, tot és fam
sa misèria els ha condemnat.

Una veu que no parla
domés plora, domés brama.
Que pot fer, que ha de fer tu no l´escoltes
Que pot fer... si no l´ajudes!!!
QUI HA DE RESPONDRE PER ELLS?
QUI HA DE MIRAR PER ELLS?

Una veu que no parla
no és banya, no és ferma.
Domés promet el que no farà
uns aquí i altres allà.

Hi ha un estel, que s´apaga
i n´hi ha d´altres, que s´encenen.
No els responguis, no et molestis
mira ets estels, des de ca teva

Català

QUI HA DE RESPONDRE PER ELLS?
QUI HA DE MIRAR PER ELLS?

Independència i llibertat

Hi ha gent que no es cansa intentant globalitzar
una terra oblidada, enfonsada dins la mar.
Una corona passada, un futur per millorar
una vida nova: una història per inventar.
Ses arrels avui ploren, perquè ja no és com abans
es respecte pels altres, sa nostra cultura ha d´aguantar
una envestida com ara, si junts estem no ens tomarà
recordant ses quatre barres, que un temps van arribar.

Diuen que sempre som els mateixos:
que tremolin!!
en queden molts per arribar!!
NO DEMANAM SA LLUNA!!
INDEPENDÈNCIA I LLIBERTAT!!

Hi ha gent que es demana: fins quan podrà aguantar
és sa veu d´una dona que proclama igualtat.
Una casa venuda a qui més oferirà
i un país que reclama:
INDEPENDÈNCIA I LLIBERTAT!!
Il·lusions enterrades, una empresa treball
temporal
dictadors que ens recorden, que ses ferides
no han tancat.
Una guerra causada, per fanàtics militars.
Una vida nova: una història per remuntar.

Diuen que sempre som els mateixos:
que tremolin!!
en queden molts per arribar!!

NO DEMANAM SA LLUNA!!
INDEPENDÈNCIA I LLIBERTAT!!

PAÏSOS CATALANS!!!

Català

LA REVOLUSIÓ

Vaig encendre el televisor i el primer que vaig veure va ser de s’informació
un presentador hipòcrita que es deixa sobornar
i és que és un medi molt factible per poder manipular
un polític corrupte o un puta militar, sempre tenen coses per tapar
si no és un desfalc, serà un assassinat contant-nos sempre històries  pel seu propi
benestar
i aquí esteim nosaltres fent el borinot, queixant-nos tot el dia però sense fer-hi res
mentre el temps ens està passant per davant
sense adonar-nos del que realment és important
i és que hi ha milions de nins morint de fam al tercer món
víctimes del capital del que deim civilització
moltes dones maltractades per la seva condició

Fem la revolució,  la revolució dels Oprimits!!

I mira què passa amb els nord-americans
jutgen a un president per un afer sexual
mentre tiren bombes al poble iraquià
meam d’aquesta merda com en sortiran?
I és que vivim a un món on encara no ha arribat
la llibertat íntegra per a l’homosexual
si hagués existit ja fa uns quants anys
entre Pinochet i Franco no sé què hagués passat.

Fem la revolució , la revolució dels Oprimits!!

De la revolució ningú se n’escaparà
ni els polítics corruptes, ni els putes militars
no poem canviar la història però sí rectificar
evitarem no caure en els errors del passat

Català
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i és que encara queda massa per millorar
el racisme i el sexisme hem d’eliminar
presoak kalera, amnistia osoa!!!
Som els Oprimits i ningú ens podrà fer callar.

Fem la revolució, la revolució dels Oprimits.

La Unió

Encara recorden quan creien en la utopia
de viure en un país en llibertat
defensaven els seus drets, la seva llengua per davant
la família, la llar i la seva identitat
però per culpa d´uns quatre desgraciats
molts d´aquells que havien lluitat a les presons foren tancats,
negant-lis el seu dret de tot un ésser humà
de poder fer realitat el seu projecte social.

Catalans i valencians, mallorquins tots som germans
qui és qui nega aquesta pura realitat
que no deixa agermanar als Països Catalans.

I ara al jovent ens ha tocat agafar el relleu
d´aquell camí que havien llaurat els nostres avantpassats
el terreny és distint de com l´havien treballat
però la terra conreada continua essent igual.
I amb molta resistència i força de voluntat
el desig d´una vida a la fi es complirà.
I en el moment en que la fona ja no ens faci cap servei
el nostre crit de llibertat per tot el món s´escamparà.

Catalans i valencians, mallorquins tots som germans
qui és qui nega aquesta pura realitat
que no deixa agermanar als Països Catalans.

Català

Món diferent

 Per començar te diré, que encara pot canviar.
Pobles del món solidaris, d´igual a igual.
Sense rics, sense pobres, sense explotats.
Terra per qui se la guanya amb ses seves mans.

Sabem què no és cosa fàcil
Però entre tots sí que ho podrem aconseguir
Sent una mica solidaris!

Un altre món és possible
Unit per 5 continents
Un altre món és possible
Eooh !! Un món diferent

Mentre hi ha vida hi ha esperança.
Mentre hi hagi voluntat i bona gent.
Si hi ha qualque cosa per perdre
Seguirem sempre endavant, món diferent!

Sabem què no és cosa fàcil
Però entre tots sí que ho podrem aconseguir
Sent una mica solidaris!

Un altre món és possible
Unit per 5 continents
Un altre món és possible
Eooh !! Un món diferent

Català

Parc nacional

Cabrera, una bellesa natural
ha estat ocupada per un fortí militar
pels mateixos que sense dubtar
per la pàtria et mataran
visites, festes per a l´oficial
destruint un espai reservat

Cabrera parc nacional
No volem més militars

Vulnerant les seves idees
massacrant el medi ambient
per una bandera roja i gualda
tot és permès
arribarà el dia de les proves nuclears
i Cabrera dins la mar s´enfonsarà

Cabrera parc nacional
No volem més militars

Català

Per Palestina

 Una guerra llunyana
Que no importa gens
Tothom calla i molts obliden
El que va passar fa temps

Israel, va estar en el punt de mira
Però ara en nom de deu
Dispara els missils de yahve

Lluita!
Tal volta arribarem a somiar
Que no existeixen les barreres
I podrem rompre ses cadenes
Que ens la llibertat

Freedom!!
Per palestina
Fight!!
Contra opressions

No hi ha una altra sortida
Que morir al carrer
Ja no queda més que l´odi
Sense cap remordiment

Poderosos del món occidental
Qui sap si qualque dia
Sereu els trepitjats

Crits i pedres
Continua l´antifada
En contra del poder
Un pais que la terra reclama
Expulsats per sharon i wall street
Jueus i imperialistes atacant el poble palestí

Freedom!!
Per palestina
Fight!!
Contra opressions

Català

Per un futur millor

Per un futur millor:
Cercant la teva llibertat
en un món on no n´hi ha
has sortit al carrer i a lluitar.
On defensar la teva terra
suposa un delicte, has decidit
fer alguna cosa per canviar

Català
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la situació en la que estàs.

Fora discrepàncies, entre nosaltres
si unim l´esforç arribarà!!

Diuen que la unió fa la força
organitza´t i lluita per un futur millor
si unim les nostres forces per aconseguir
una Terra Lliure

Euskal Herria Askatuta
Catalunya en llibertat!!

La veu de tots els pobles que viuen oprimits
defensam la nostra terra
en contra l´opressió i així
per tots els mitjans
ho podrem aconseguir

Fora discrepàncies, entre nosaltres
si unim l´esforç arribarà!!

Diuen que la unió fa la força
organitza´t i lluita per un futur millor
si unim les nostres forces per aconseguir
una Terra Lliure

Poble respectat

Quan estic cansat de tot
m´agradaria deixar-ho
veig la nostra terra
la nostra cultura
Tropitjada pels rics
que ho poden comprar tot
sé què no m´en puc anar

Encara hi ha massa coses per fer, aquesta és la nostra terra
si deixa´m que la tropitjin els demés, sé què no me´n puc anar
I quan ja no ens quedi ni tan sols un bocí de terra
podran dir que ens han vençut
però mentre encara ens quedin forces per lluitar,
poble armat, poble respectat!!!

De cada dia es junta més gent
no hem de perdre allò que vàrem fer
i amb insistència arribarem a guanyar
només fa falta seguir lluitant
així que no t´ho pensis tant
agafa la senyera i prepara´t per cridar!!!

Català

Poble Viu

 Sa música és sa veu d´un poble viu
Expressió de llibertat i rebel.lia
Són melodies revolucionàries
Noltros som sa gent! Som un moviment!

Alça sa veu
Amb sa injustícia sense por
I contagia sa gent
Agafa sa paraula i passa-la als demés
Fes el que vulguis fer
Però amb respecte i sentiment
Fes el que vulguis fer amb tu mateix

Uoooh! Llibertat per poder opinar
Uoooh! Per decidir es meu futur

Català

Uoooh! Llibertat per poder estimar
Per decidir... Viure com vull

Tenim un sentiment que ens envolta
I mos fa més forts que mai
Tenim sa força de voluntat
I un fotimer de projectes
Que podem fer realitat
Tenim sa gent que mos fa costat

Uoooh! ...

Podrem fer mal

Som hereus d´una puta merda
D´aquest món que ens heu deixat
Convivint amb l´injustícia
Vos és igual si ens matau de fam

Sabem que les vostres guerres
Estan fetes pel capital
Enriquint quatre butxaques
I això que sou civilitzats

Són les guerres són les vostres condicions
Au veniu, au veniu cabrons!

Si volen guerra que venguin
Si volen guerra la tendran
Els oprimits podrem fer mal!

I si aturam totes les guerres
Que invadeixen la llibertat
Farem d´aquesta terra
Un gran pacte entre germans

I si tornen a ca nostra
I s´atreveixen a molestar
Sentiran un clam de força
Estarem junts i preparats.

Són les guerres són les vostres condicions
Au veniu, au veniu cabrons!

Si volen guerra que venguin
Si volen guerra la tendran
Ets oprimits podrem fer mal!

Català

Podrem fer mal

 Som hereus d´una puta merda
D´aquest món que ens heu deixat
Convivint amb l´injustícia
Vos és igual si ens matau de fam

Sabem que les vostres guerres
Estan fetes pel capital
Enriquint quatre butxaques
I això que sou civilitzats

Són les guerres són les vostres condicions
Au veniu, au veniu cabrons!

Si volen guerra que venguin
Si volen guerra la tendran
Els oprimits podrem fer mal!

I si aturam totes les guerres
Que invadeixen la llibertat
Farem d´aquesta terra
Un gran pacte entre germans

I si tornen a ca nostra

Català
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I s´atreveixen a molestar
Sentiran un clam de força
Estarem junts i preparats.

Són les guerres són les vostres condicions
Au veniu, au veniu cabrons!

Si volen guerra que venguin
Si volen guerra la tendran
Ets oprimits podrem fer mal!

SA NOVA DIMENSIÓ

Acosta’t i deixa’t dur
i et mostrarem una nova dimensió.
Partirem de viatge
cap a sa cara oculta de sa tirania.
Escolta’m bé, posa-hi atenció
i sent com afluixa s’ambient.
Són ses bones vibracions
que et fan ballar es teu cervell

Desperta’t, que ben segur
hi trobaràs una bona solució.
Unes idees renovades
que et volen dur cap a sa cara optimista.
Escolta’m bé i junta ses veus
i sent com vibra sa gent.
Això és sa nova dimensió
que et fa brollar es pensament.

Rebutja es problemes i cerca solucions,
proposa alternatives que puguin millorar es futur.
Me cag en qui mos compra i en sa mare que els va parir.
Vés, tira endavant que noltros “seguirem lluitant” i digues:

CANTA!! CRIDA!! BOTA!!

CANTA!! CRIDA!! BOTA!!

Català

Salvem mallorca

 Polítics defensant es medi ambient
Volen unes illes sostenibles
A un món globalitzat
S´ecologia no és possible
Especular amb sa terra és més factible

Passen per damunt i tu on ets
Destrossant sense miraments
No volem un hospital costruit a foravila
No volem un camp sembrat ple d´autopistes

Qui estima malllorca no la destrueix!
Qui no estima sa terra que s´en vagi d´aquí!

Polítis defensant es medi ambient
Han fet una illa insostenible
Espais carregats de riquesa infinita
Són objecte des seu punt de mira

No volem una terra sense arrels
Ni viure enfonsats en es ciment
Salvem mallorca encara hi som a temps
Mobilitza´t ara és es moment

Català

Seguirem lluitant

 Si miram, pensam i reflexionam
Serà fàcil veure com hem badat
Davant una bona oportunitat
De poder ser lluires i republicans!

Empaltat de moro, jueu, català
Quina sang més rica multicultural
Es missatge si! Ho tenim ben clar
Espanya no té illes i no en tendrà mai!

Seguirem lluitant! No mos podran aturar
Seguirem lluitant! Lliures i republicans
Seguirem lluitant! Ara volem opinar seguirem lluitant

Amb sos budells des darrer frare penjarem es darrer rei!
Cremarem vaixells i cases i okuparem marivent!
I amb s´or de sa corona farem 300.000 capells!
No volem cap rei ni reina ni tampoc es descendents!

Seguirem lluitant!

Català

Seleccions

Segles d´història, seguim ignorats,
no saben encara amb qui estan jugant.
Una selecció per un sol país,
una terra lliure per un sol destí.

Crida fort! Som una selecció,
arrels de lluita, temps d´alliberació.
ben fort, uooooh!
Som una selecció!

Som una nació, som un país,
una cultura compartim.
Història, llengua i un sol destí,
Països Catalans units!

Una victòria, alçarem es punys,
es nostros crits se sentiran de lluny.
Una passa més! És qüestió de temps,
som un país, més que un sentiment.

Crida fort! Som una selecció,
arrels de lluita, temps d´alliberació.
Crida ben fort, uooooh!
Volem una selecció!

Som una nació, som un país,
una cultura compartim.
Història, llengua i un sol destí,
Països Catalans units!

Català

Seleccions

  Segles d´història, seguim ignorats
No saben encara amb qui estan jugant
Una selecció per un sol país
Una terra lliure per un sol destí

Crida fort! Som una selecció
Arrels de lluita, temps d´alliberació
Ben fort, uooooh
Som una selecció!

Som una nació, som un pais
Una cultura compartim.
Història, llengua i un sol destí
Països catalans units!

Una victòria, alçarem es punys
Es nostros crits se sentiran de lluny

Català
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Una passa més! És qüestió de temps
Som un país, més que un sentiment

Crida fort! Som una selecció
Arrels de lluita, temps d´alliberació
Crida ben fort, uooooh!
Volem una selecció

Som una nació, som un país
Una cultura compartim.
Història, llengua i un sol destí
Països catalans units!

Som optimisteso

No som aquí per fer sermons
Ni fer de jutges ni executors
Simplement despertam consciències
I fer un món millor

Avesats a sentir-mos ignorats
Es polítics mai defensaran
Ets interessos d´una terra
Sa nostra identitat!

Res mos assusta estam escalivats
Quan se´n adonin serà massa tard
Una terra destroçada, sense vida
I plena d´asfalt.

No sabem si ho podrem evitar
Però com a mínim ho haurem d´intentar
No podem convertir-nos
En un tros de merda enmig de la mar

Que hem de fer
Som optimistes
Sa victòria es nostra
Per sa dignitat!

Una utopia per senyera
Hem d´estimar sa llibertat
Si mos volen fer caure
Mos tornarem a alçar!

Català

Terra lliure

Que bonic seria, viure en una terra lliure
on hi hagués treball i llibertat
on la riquesa no existís, ni tampoc
gent morta de fam, i poder viure amb dignitat,
On no hi fossin les presons, no són una solució,
sinó que són complicacions.

Lliure, vull viure en una terra lliure
vull viure en una terra
terra lliure, terra lliure.

Com m´agradaria viure amb el puny aixecat
i anar amb el cap ben alt
on fossin permesos tots els colors
sense cap discriminació.
I que tots els pobles que viuen oprimits
siguin, posats en llibertat.

Lliure, vull viure en una terra lliure
vull viure en una terra
terra lliure, terra lliure.

Oprimits:
Avanti o popolo tutti a plegato
cantiamo in siemene che il mondo scolta

Català

i proletari si sono alçato i pugni in alto a la rivolta
È sonata l´ora della lluita finale
la terra per chi lavora
abasso il capitale
bandiera rossa, bandiera rossa trionferà
Eviva il socialismo e la libertà!

Tolerancia zero

Tolerància és respectar
Valorar es drets humans
Viure en plena igualtat

Ma d´obra barata il·legal!
Obrint cap a nous mercats
Són ses multinacional

Tolerància zero pes capital
Desigualtats promogudes pes banc mundial
Organitza una revolta
Internacional!
Una idea reaccionària
Pes drets universals!

Maleïts pes capital!!!
No més nins morint de fam
No més sang per s´or mundial

Tolerància és estimar
Valorar es drets humans
Viure en plena igualtat

Tolerància zero pes capital
Desigualtats promogudes pes banc mundial
Organitza una revolta
Internacional!
Una idea reaccionària
Pes drets universals!

Català

Tornant a començar

Creant, espais per compartir
Un futur més digne pes nostros fills
Somiant, amb so paradís
Equilibri harmonia i tothom feliç

Què sa música no aturi i no deixis de pensar
Què s´utopia; se faci realitat

Cercant noves solucions
Que ens omplin d´esperança i siguin millors

Va pes qui no se volen rendir mai
Pes qui queden, es qui van i falten per arribar
I torna a començar.

No hi ha un futur si no hi ha un present
No hi ha una cas si no hi ha fonaments.
Òbviament, si tenim voluntat
Tot es possible si anam agafats de ses mans

Què sa música no aturi i no deixis de pensar
Què s´utopia&#8230; se faci realitat

Cercant noves solucions
Que omplin d´esperança i siguin millors

Va pes qui no se volen rendir mai
Pes qui queden, es qui van i falten per arribar
I torna a començar

Català
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Vida

Surt en es carrer i desfés-te de tots es
maldecaps
respira aire fresc i crida fort!!
Saps que sa vida sempre serà es camí
per aconseguir, alguna cosa més
que un grapat de monedes
impregnades de rovell,
maleïda s´hora que te varen fer rei!!

Crida, somriu al sol i mira
mou-te pel que vols
fes-te un gran ressò!!
No deixis que t´apaguin, sa teva veu
que tots comptam, que tots tenim valor.

DESMARCA´T!! I CRIDA FORT
LLUITA!! PER SA IL·LUSIÓ
VINE!! A CANVIAR EL MÓN
VIDA PLENA DE COLORS!!

Per un passat de lluita per un futur de pau,
aconsegueix sa fita i poder arribar
a una vida plena de colors i llibertat
assimila-ho, fes-ho per tu, per jo i per
sa humanitat.
Tira-ho tot per terra i aprofita ara es moment
vine i viu sa vida, no perdis més es temps.
Vida, somriu al sol i mira
mou-te pel que vols
fes-te un gran ressó!!
No deixis que t´apaguin, sa teva veu
que tots comptam, que tots tenim valor.

DESMARCA´T!! I CRIDA FORT
LLUITA!! PER SA IL·LUSIÓ
VINE!! A CANVIAR EL MÓN
VIDA PLENA DE COLORS!!

Català

Vull ser famós

Jo de gran vull ser famós
i vendre sa meva vida
a sa premsa des cor.
I guanyar un munt de pasta,
darrera bajanades
quantes més millor.

Vull passar s´estiu a Mallorca,
a sa Costa Brava
o a sa Costa del Sol.
I anar sempre de festa
i agafar una merda:
vendré ja molts milions.

Vull sortir sempre a ses portades,
de la "Semana" o qui em pagui millor.
I firmaré un munt d´autògrafs,
a sa gent que m´ho demani:
seré un gran vividor!!

Català

Orquestra plateria

Ligia Elena

Ligia Elena

Ligia Elena la cándida niña de la sociedad
Se ha fugado con un trompetista de la vecindad
El padre la busca afanosamente
Y lo esta comentando toda la gente
Y la madre pregunta angustiada en donde estará

De nada sirvieron regaños, ni viajes ni monjas
Ni las promesas de amor que le hicieron los niños de bien
Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta
Que entre acordes de cariño eterno se fue ella con el

Se ha mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles
Y allí viven contentos y llenos de felicidad
Mientras tristes los padres preguntan ¿en donde fallamos?
Ligia Elena con su trompetista amándose está

Dulcemente se escurren los días en aquel cuartito
Mientras que en las lujosas mansiones de la sociedad
Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan
Ay señor y mi trompetista ¿cuando llegara? (bis)

Coro) Ligia Elena esta contenta y su familia esta asfixia

1) se escapo con un trompeta de la sociedad
2) Ligia Elena esta contenta y su familia esta asfixia
3) y dice su mama que los negros huelen mal
4) pudo mas el amor que el dinero de papa
5) eso del racismo es lo mas "pasao" de moda que hay
Solo)****
Coro) Ligia Elena esta contenta y su familia esta asfixia
1) Ligia Elena esta contenta y su familia esta asfixia
2) en donde fallamos pregunta mama
3) y mi trompetista cuando llegara
4) que linda la nota que dio aquel trompeta
5) y mi trompetista cuando llegara
6) se ha colado un negro en la blanca sociedad
7) deja que lo agarre nos jura el papa
Solo y final

Castellà

Oscar Briz

Per la punta

PER LA PUNTA

Intro C – Am – Em

C – Gm – F – Dm - C
Allà en La Punta per on ix el sol
hi havia un llogaret de cases velles i horts
on vivia gent senzilla que llaurava la terra i feia el poble fort

C – Gm – F – Dm - C
Un mal dia els va caure el mort
vingué l’autoritat a fotre a dret i a tort:
“heu de deixar les cases que les màquines venen a ampliar el port”

Am – F – C - Am
no pot ser, deu de ser un malson
com van a foragitar-nos i deixar-nos sense nom

Am – D – F - F
això és ben bé el que pensava tothom
però l’avarícia és sorda i no vol escoltar raons

C – Am - Em

Català
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C – Gm – F – Dm - C
Vingué una colla de joves de la ciutat
a omplir les cases buides i fer comunitat
els veïns s’organitzaren i tots junt es plantaren damunt dels teulats

C – Gm – F – Dm - C
Però la policia no pot tolerar això
i fa servir les porres per obrir pas al patró
i les llàgrimes corren
perquè no hi ha justícia per al poble, no

F – Am – C - Am
L’últim llar s’acaba d’enderrocar
quan ve el paper del jutge que s’ha cansat d’esperar
les dones, valentes, no han deixat d’escridassar:
“mireu-nos a la cara si us queda dignitat!”

C – Am – Em - Dm
Cante per La Punta, per l’Horta i el Cabanyal
per la gent que lluita pels seus drets fins el final

així és com va fent progrés
qui diu que sap el que vol dir però mai no ho ha entès
qui s’ompli les butxaques amb bulos i amenaces
i sempre en vol més

puja l’odi que han alimentat
i qui tenia dubtes ja no li’n queda cap
es donarà a la causa que ha d’engolir aquesta xusma per un forat

vindran més casos com el que s’ha contat
una sentència freda, bulldogs uniformats
enfront més braços faran costat
i arraparan la terra on s’han deixat la sang

Cante per La Punta per l’Horta i el Cabanyal
per la gent que lluita pels seus drets fins el final

Si teniu alguna lletra amb acords podeu escriure al jmartiboigues@gmail.com

Oskorri

Arbola bat zan

ARBOLA BAT ZAN

Arbola bat zan Paradisuan
Jaunak apropos jarria
mundu guztiak hartu egion
lotsa ta itzal handia.
Bere azpian bizitea zan
aita Adanen gloria
handik kanpora zer topau eban
ez bada negargarria!

Arbola bat zan Bizkaian bere
neure anaia laztanak
zeinen azpin pozez beretik
egoten ziran asabak.
Kerizpe zabal hartan jarririk
eginda euren batzarrak
buztarri baga nasai ta libre
bizi ziran bizkaitarrak.

Oh neure Herri maite maitea
zakustaz triste negarrez

Euskera

zure alabak euren buruak
baltez estaldu dituez.
Trentza mardoak tiraka atera
ta sutara bota dabez
gaur eskaldunak dirala horrek
ezin ezagutu leikez.

Isildu ziran neskatxen kantak
mututu artzain txistuak
zelai zabal ta jolas-lekuak
gaur dira basamortuak.
Doiazan errekatxuak
gau eta egun txilioz dagoz:
?Ai gara Gaztelauak!?.

Bakarrik dakust pozgarritxo bat
euskaldun amen fedea
benturaz honek bigundu leike
Jaungoikozko aserrea.
Eta zerutik jatsi barriro
galdu zan libertadea
mundua mundu bizi dakigun
Gernikako Arbolea.

Euskalherrian euskaraz

Euskal Herrian euskaraz
nahi dugu hitz eta jolas
lan eta bizi euskaraz eta
hortara goaz,
bada garaia noizbait dezagun
guda hori gal edo irabaz.

Zabal bideak eta aireak
gure hizkuntzak har dezan arnas,
bada garaia noizpait dezagun
guda hori gal edo irabaz.
Euskal Herrian euskara
hitz egiterik ez bada
bota dezagun demokrazia
zerri askara
geure arima hiltzen uzteko
bezain odolgalduak ez gara.

Hizkuntza gabe esaidazue
nola irtengo naizen plazara,
geure arima hiltzen uzteko
bezain odolgalduak ez gara.

Euskal Herri euskalduna
irabazteko eguna
pazientzia erre aurretik
behar duguna,
ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena?

Zer Euskal Herri litzake bere
hizkuntza ere galtzen duena.
Ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena.

Euskera

Ossifar

Pàgina 1533 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Ossifar

en gori cuper te morenes

en gori cuper te morenes
i les te totes en es cul
en te de grosses i petites
i quan ki piquen...
i quan li piquen fa
uy ,uy, uy!
uy, uy ,uy!
uy ,uy ,uy!
uy ,uy ,uy!
mirau en gori
que hi camina d´axencat
si deixam un coixi ?
pero damunt es cavall...
quin desastre!
uy, uy ,uy!
uy ,uy ,uy!
uy ,uy ,uy!
uy ,uy ,uy!

Català

Es Club d´Esplai

No Oblidaré mai
el meu Club d´Esplai
passant amb els companys
els meus millors anys.

Anàvem tots plegats
(anàvem tots plegats)
Sempre d´excursió
(sempre d´excursió)
Gaudint de la natura
(aaaaaa)
Cantant una cançó.

Obertes les mans amb la cara al vent
(amb la cara al vent)
La nostra amistat un camí va fer
(un camí va fer)
Som com a germans, som molt bona gent
(som molt bona gent)
Vine al nostre Club, és el més valent.

I com que som un bon estudiant,
m´han regalat un amplificador,
una guitarra per fer es "Kumbayà"
posant a tope es distorsionador.

He fet versions de totes ses cançons
i els monitors ara estan emprenyats;
i avui horabaixa m´han telefonat
per anar a n´es Club d´Esplai de Washington.

Cantaré en Anglès:
Hola amics! Que tal i com estau?
I saludant, i saludant li fotré ritme de bacalao.
Heu de fer com jo i donar
a n´es Club un poc de canya
que en Joan Petit quan balla,
sempre balla rock ´n roll.

Cantaré en Anglès...

Català

Es Club d´Esplai

Introducció

Català

e|--2-0---0---3-3-3-3-3-3-|--2-0---0----2-2-3-2-2-2--|
b|------3-----0-0-0-0-0-0-|------3------3-3-3-3-3-3--|
g|------------0-0-0-0-0-0-|-------------2-2-2-2-2-2--|
d|------------0-0-0-0-0-0-|----------0--0-0-0-0-0-0--|
a|------------2-2-2-2-2-2-|-------------0-0-0-0-0-0--|
e|----------3-3-3-3-3-3-3-|-------------0-0-0-0-0-0--|

e|--2-0---0---3-3-3-0-0-0-0-0-0-2-2-2-3-2--|
b|------3-----0-0-0-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3--|
g|------------0-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
d|------------0-0-0-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0--|
a|------------2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
e|----------3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|

             SOL
No Oblidaré mai
             RE
el meu Club d´Esplai
                     SOL LA
passant amb els companys
                     RE
els meus millors anys.

                SOL
Anàvem tots plegats
(anàvem tots plegats)
                RE
Sempre d´excursió
(sempre d´excursió)
                  SOL LA
Gaudint de la natura
(aaaaaa)
                RE
Cantant una cançó.

DO           SOL                RE
Obertes les mans amb la cara al vent
(amb la cara al vent)
DO           SOL              RE
La nostra amistat un camí va fent
(un camí va fer)
DO           SOL              RE
Som com a germans, som molt bona gent
(som molt bona gent)
DO           SOL              RE
Vine al nostre Club, és el més valent.

(RITME DE ROCK) SOL RE SOL LA RE

I com que som un bon estudiant,
m´han regalat un amplificador,
una guitarra per fer es "Kumbayà"
posant a tope es distorsionador.

He fet versions de totes ses cançons
i els monitors ara estan emprenyats;
i avui horabaixa m´han telefonat
per anar a n´es Club d´Esplai de Washington.

Cantaré en Anglès:
Hola amics! Que tal i com estau?
I saludant, i saludant li fotré ritme de bacalao.
Heu de fer com jo i donar
a n´es Club un poc de canya
que en Joan Petit quan balla,
sempre balla rock ´n roll.

Cantaré en Anglès...
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Es xerif Ripoll

"Bé, i com que quan s´ase no té sed l´amo és per demés que xiuli, noltros "mo n´anam"
ara que ve en Ripoll. Bona nit a tots!!"

De donde vienes tan susio forastero?
No te conosco y no te puedes quedar.
Te doy dos horas por salir del pueblo,
para que puedas tu caballo abeurar.
Pero un momento, y ahora que me fixo,
este caballo es una somera
que la robaron cerca de "Llorito".
Ya te tengo, ladrón! Batuadena!

Soy el xerif Ripoll,
el más rápido al sur de Llubí.
Me conosen hasta en Santanyí
y también en Marratxí,
"hasti todo" en Caimarí.

Pero no se donde "t´he d´enserrar"
que al calaboso guardo las sobrasadas.
Te fermaré amb dos venssisos a s´arada
y si te mueves me tendrás que llaurar.
Y ahora me voy a buscar al señor jués,
que cada año le vendo las garrovas,
que te escalive xorisso por si robas
sa somera de "Llorito" otra ves.

Venga!!
Soy el xerif Ripoll,
el más rápido al sur de Llubí.
Me conosen hasta en Santanyí
y también en Marratxí,
"hasti todo" en Caimarí.

Soy el xerif Ripoll,
el más rápido al sur de Llubí.
Me conosen hasta en Santanyí
y también en Marratxí,
"hasti todo" en Caimarí.
I permí en Binialí,
i també a n´es Fortí,
i jo crec que a Cala Pi,
i m´han dit que a "Alcudí",
i pot ser que a Sant "Jordí",
fins i tot a n´es Pil·larí.
Per tot menos a "Fornalutxí".
"Remilcampanes de putes", em conèixen per tot!!

Llatí

Los quemelos

T’en recuerdas, dudua,
de aquel par de quemelos, dudua,
que me diste, dudua,
por señal de tu amor.

Solo me queda uno,
el otro fue perdido,
quisás se me ha caido,
dins es poal des sabó, dudua,
des sabo, dudua.

He matado,
més de quatre pollastres,
y no puedo,
el quemelo encontrar.

Por eso he desidiso,
la manga romangarme,
fins que pueda comprarme,

Català

otro quemelo igual, igual.

Te’n recuerdas,
que me los ponia por los domingos,
para ir a misa,
eren un poc grosos, pero muy presentes,
y ahora estoy un poco fallon,
porque lo he perdido,
pero el trobare, el trobaré.

Por si un caso,dudua,
fuera sido en los serdos, dudua,
he mirado, dudua,
dos veses dins sa soi,

y mi padre me dise,
que no molesti es verro,
que per un troç de ferro,
no hi he de perdre es collons,
es collons, es collons.

Los queeeeeeeeeemeloooooooooooos!

L´amo en Pep de sa Sínia

Arriba s´estiu i conrant en es cortó
a l´amo en Pep li pega sa fortor
ell diu que a un home que s´aixeca amb so sol
quan arriba es vespre li fa falta un consol.

Se renta els peus, baix sa prunera
i a s´Arenal se´n va a cercar qualque extrangera
arriba a n´es ball amb mobilette
i quan hi entra tothom mira es seu paquet.

L´amo en Pep de sa sínia,
davall els calçons du una albergínia...

De sa butxaca se treu un puret fort
i a n´es taurell, amb estil, li pega foc
s´atraca a una i li diu "dansin" amb mi?
Ella s´aixeca i tot d´una diu que si.

Ben aferrada, tota vermella,
ella li deia a l´amo en Pep fluix a s´orella
"a mi gustar este bolerro
y más gustar tu gran paquete de torrerro".

L´amo en Pep de sa sínia,
davall els calçons du una albergínia...

Quan s´albergínia li comença a molestar
ell ben tranquil, la se torna a col·locar
fins que sa quiri es paquet li va aglapir
i l´amo en Pep li mostrà davall un pi.

Au, luchy, lucky ses albergínies
una és molt bona per fer un tumbet,
s´altrà és d´en Pep es de sa Sínia,
és sa millor per entaferrar un xisclet.

L´amo en Pep de sa sínia,
davall els calçons du una albergínia...

Català

mi sarquento

soy venido al regimiento
perquè me han enviat
i ahora estoy muy maretjado
tot el dia sem baixat

m´han donat s´escopeta
i l´he vist en tusil
i me volen fer escola
pos escribir, a mí

Català
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li vaig dir mi sargento
le juro que no lo entiende
nosotros a mi pueblo xeraaaam
BEN DIFERENT!

a sa primera potada
que me va arriar a n´es cul
vaig fer una bona plorara
perquè em va recordar es mul

- hay como me llama?
i no li vaig sabre dir
mala bisti se dice en mallorquí
a Llubí

es coons mi sargento
li juro que no lo entiende
nosotros a mi pueblo xeraaam
BEN DIFERENT!
ben diferent

i no t´entenc un cul
ets igual que es meu mul
i esque yo no te entiende
esque yo no te entiende

es coons mi sargento
me comienso a añoraaaar

Mi Sarquento

Soy venido al "requimiento"
perquè m´hi han enviat
y ahora estoy muy maretjado
duc deu dies embarcat.

M´han donat s´escopeta
que aquí li disen fusil
i me volen fer escola por escribir (a mi).

Li vaig dir: mi "sarquento",
li "quro" que no lo entiende;
nosotros a mi pueblo xerram ben diferent.

De sa primera potada
que me va arriar a n´es cul
vaig fer una bona plorada
perquè em va recordar es mul.

Va dir: ¿Cómo me llaman?
i no li vaig "sebre" dir.
Mala "bisti" se dise en mallorquí (a Llubí).

Els collons mi "sarquento"
li "quro" que no lo entiende
nosotros a mi pueblo xerram ben diferent (ben diferent).

I no t´entenc un cul,
ets igual que es meu mul,
"es coons mi sarquento"
me comienso a enyorar...

Català

Salvem ses Someres

Any 1.847, 7.322 someres, any 1.936, someres no se sap ara ases n’hi ha molts,
any 1984, 427 someres, any 1.992, 213 someres, any 2.000 ni una puta somera !!!
Conservam es porcs negres, ses vaques i es bestiat, donam herba a ses conies i es
cans duim a vacunar. Ja hem salvat ses balenes i es voltors tornen volar, de poques
Palma n’es plena, n’haurem de tornar a matar.
I està molt bé, i ja estam salvats, peró ses someres qui les salvarà!
Noltros vos deim a tots s dies ja ha arribat, de cremar es cotxos i tornar un bon
carrató “Sense motor”, una somera que l’estiri mentrestant, duu sa famella i dues
mantes per fer-ho “Amb un condó” , daves s’estiu per dur turistes a s’hotel,
inmaginau a s’aereoport 3.000 someres “I poc amunt”, ben aparcades i quan
tenguessin caguera, que els hi penjassin una bossa de paper “Davall es cul”.
Autodidacts, civil civilitzats, enves de cotxos someres oficials.
I esta molt bé, formatge de somera per s’exportació, i està molt bé, sa sobrassada
de somera es sa millor, i esta molt bé, sa caca de somera casi no fa olor.
I està molt bé, i està molt bé, i està molt bé, massa bé!

(SOLO)

I està molt bé, ses costelletes de somera per torrar, i esta molt bé, ses
hamburgueses i perritos de somera , i està molt bé, llet de somera desnatada per
primar.
I està molt bé, i està molt bé, i està molt bé, massa bé!

(SOLO)

Català

S´ase

(INTRO)
---------------------------------------------------------
----4------------4------------4------------6-------------
-----6------------6------------4------------4------------
------6------6-----6------6-----6------6-----6------6----
-------4----4-------4----4-------4----4-------4----4-----
-----------4------------4------------4------------4------

---------------------------------------------------------
----4------------4------------4------------6-------------
-----6------------6------------4------------4------------
------6------6-----6------6-----6------6-----6------6----
-------4----4-------4----4-------4----4-------4----4-----
-----------4------------4------------4------------4------

     S´ase mostra s´instru... (Tio, què dius?).
---------------------------------------------------------
----4------------4---------------------------------------
-----6------------6--------------------------------------
------6------6-----6-------------------------------------
-------4----4-------4------------------------------------
-----------4---------------------------------------------

     S´ase té un bon sentiment vegent someres pasturar
---------------------------------------------------------
----4------------4------------4------------6-------------
-----6------------6------------4------------4------------
------6------6-----6------6-----6------6-----6------6----
-------4----4-------4----4-------4----4-------4----4-----
-----------4------------4------------4------------4------

    és això lo mateix que sent quan te veig, nina, passar

Català
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---------------------------------------------------------
----4------------4------------4------------6-------------
-----6------------6------------4------------4------------
------6------6-----6------6-----6------6-----6------6----
-------4----4-------4----4-------4----4-------4----4-----
-----------4------------4------------4------------4------

I me sent pessigolles  per sa punta despar (Ja hi tornam a ser?)
-1-2-----------4-----------------------------------------
----4-----------6-------------4--------------------------
-----4-----------6-------------6-------------------------
------3----3------5----5--------6------6-----------------
----------2-----------4----------4----4------------------
---------2-----------4---------------4-------------------

I me sent pessigolles    per davall els calçons blancs
-1-2-----------4-----------------------------------------
----4-----------6-------------4------------4-------------
-----4-----------6-------------6------------6------------
------3----3------5----5--------6------6-----6------6----
----------2-----------4----------4----4-------4----4-----
---------2-----------4---------------4------------4------

i és que fa tres setmanes  que tenc 60 anys, 60 anys...
-1-2-----------4-----------------------------------------
----4-----------6-------------4------------4-------------
-----4-----------6-------------6------------6------------
------3----3------5----5--------6------6-----6------6----
----------2-----------4----------4----4-------4----4-----
---------2-----------4---------------4------------4------

Sa primera vegada  sé que te costarà un poc
-1-2-----------4-----------------------------------------
----4-----------6-------------4------------4-------------
-----4-----------6-------------6------------6------------
------3----3------5----5--------6------6-----6------6----
----------2-----------4----------4----4-------4----4-----
---------2-----------4---------------4------------4------

m´ho ha dit sa veïnada que el té...(on vas?) que el té ben...(´tura, ´tura!).
-1-2----------------4-------------4----------------------
----4----------------6------------4----------------------
-----4----------------6-----------6----------------------
------3----3-----------5----5-----6----------------------
----------2----------------4------4--------

S´ase

Tablatura OK, Au idò...

(INTRO)

-----------4------------4------------4------------4------
-------4----4-------4----4-------4----4-------4----4-----
------6------6-----6------6-----6------6-----6------6----
-----6------------6------------4------------4------------
----4------------4------------4------------6-------------
---------------------------------------------------------

-----------4------------4------------4------------4------
-------4----4-------4----4-------4----4-------4----4-----
------6------6-----6------6-----6------6-----6------6----
-----6------------6------------4------------4------------
----4------------4------------4------------6-------------
---------------------------------------------------------

Català

       S´ase mostra s´instru... (Tio, què dius?).
-----------4---------------------------------------------
-------4----4-------4------------------------------------
------6------6-----6-------------------------------------
-----6------------6--------------------------------------
----4------------4---------------------------------------
---------------------------------------------------------

       S´ase té un bon sentiment vegent someres pasturar
-----------4------------4------------4------------4------
-------4----4-------4----4-------4----4-------4----4-----
------6------6-----6------6-----6------6-----6------6----
-----6------------6------------4------------4------------
----4------------4------------4------------6-------------
---------------------------------------------------------

és això lo mateix que sent quan te veig, nina, passar
-----------4------------4------------4------------4------
-------4----4-------4----4-------4----4-------4----4-----
------6------6-----6------6-----6------6-----6------6----
-----6------------6------------4------------4------------
----4------------4------------4------------6-------------
---------------------------------------------------------

I me sent pessigolles per sa punta despar (Ja hi tornam a ser?)
---------2-----------4---------------4-------------------
----------2-----------4----------4----4------------------
------3----3------5----5--------6------6-----------------
-----4-----------6-------------6-------------------------
----4-----------6-------------4--------------------------
-1-2-----------4-----------------------------------------

I me sent pessigolles per davall els calçons blancs
---------2-----------4---------------4------------4------
----------2-----------4----------4----4-------4----4-----
------3----3------5----5--------6------6-----6------6----
-----4-----------6-------------6------------6------------
----4-----------6-------------4------------4-------------
-1-2-----------4-----------------------------------------

i és que fa tres setmanes que tenc 60 anys, 60 anys...
---------2-----------4---------------4------------4------
----------2-----------4----------4----4-------4----4-----
------3----3------5----5--------6------6-----6------6----
-----4-----------6-------------6------------6------------
----4-----------6-------------4------------4-------------
-1-2-----------4-----------------------------------------

Sa primera vegada sé que te costarà un poc
---------2-----------4---------------4------------4------
----------2-----------4----------4----4-------4----4-----
------3----3------5----5--------6------6-----6------6----
-----4-----------6-------------6------------6------------
----4-----------6-------------4------------4-------------
-1-2-----------4-----------------------------------------

m´ho ha dit sa veïnada que el té...(on vas?) que el té ben...(´tura, ´tura!).
---------2----------------4-------4----------------------
----------2----------------4------4----------------------
------3----3-----------5----5-----6----------------------
-----4----------------6-----------6----------------------
----4----------------6-------
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Tarsan de los serdos

Era ´gost i hasía mucha de calor,
ses dones dormien a la fresca.
I amb això en varen ´rribar dos
cundusiendo una furgoneta.

Un botà sa paret des corral
i buidà totes ses conieres;
mentrestant, s´altre dins un sac,
va ficar a ses nostres femelles.

I fa un moment que m´han telefonat
que si no els hi duc moltes pessetes
mos tornaran es conills ben pelats,
ai! Tarsan ajuda-les pobretes!!

TARSAN TARSAN!
Se´n duen los conecos,
TARSAN TARSAN!
Que esto es un sucuestro,
TARSAN TARSAN!
Fé via que convé
que treguis es verro perdiver!!

I en tarsan, que estava berenant,
gordando los serdos a la pleta,
va partir, amb so verro semental
i la barramenta bien estreta.

Bien después es porc se va ´turar,
´vien caminat dies quilometros.
Va sentir a ses dones cridar
i también a los demás conecos.

I es sucuestradors, que feien un pipí,
quan veren que es verro s´atracava,
varen provar d´amagar la perdís,
però es verro ja se l´empassolava!!

TARSAN TARSAN!
Tenemos los conecos
TARSAN TARSAN!
I tienen todo el pelo
TARSAN TARSAN!
Permí no pixaré
quan hi hagi es verro perdiver!

(dues vegades més)

Català

Tòfol Colom

Al·lots i al·lotes escoltau!!
es temps d´en Franco mos varen contar moltes moltes mentides!!!
Mos varen fer creure que Amèrica va ser descoberta per un tal Cristofolo Colombo, i una
merda!!
Amèrica la va descobrir un jovenet felanitxer
que va estar cedit de delanter centro en el Sencelles
que nomia Tòfol Colom!!

He comprat ben nous de trinca
tres llauts i els hi diré
a n´es més petit sa Pinta
perque vaig esser barber

S´altre li dire na Pinya
com sa padrina de Muro
que ha venut totes ses pinyes
per donarme tots es duros

Català

i es mé gros Santa Maria
que és es poble de mon pare
així no em rompra sa cara
si torn de buit qualque dia

Tòfol Colom
De Felanitx a Washington x3

Tofol que has tornat cabota
deia sa seva mama
que dira sa teva al·lota
si ara te veu embarcar

Li deis que vaig a Madrid
que no me basten es sous
i donen doblers m´han dit
si els a dus a mostrar un ou

I partiren tots plegats
Desde es port de Felanitx
en Tòfol Colom enmig
entre els dos germans Pizà

Tòfol Colom
De Felanitx a Washington x3

I quan tot xerra que xerra
menjavem botifarrons
en Pizà va cridar terra!
llavors merda! un portavions

En Colom tot enprenyat
va dir Pizà torna enrera
t´has tornat a equivocar
que no veus que això es Cabrera

Però ja que som aquí
podriem mercadejar
treu es vi de Felanitx
i els hi dones a tastar

Tòfol Colom
De Felanitx a Washington x3

Te´n dugueres ensaimades
i cartons de Celtes curts
i Marlboro mos tornares
i botelles de ketchup

Canviares herbes dolces
per garrafes de Bourbon
carregares hamburgueses
deixares palo amb xifón

Te´n anares ben mudat
amb aquells calçons amb bufes
i amb vaqueros has tornat
i ses idees més curtes

Tòfol Colom
De Felanitx a Washington x3

Toni Begut

Fes via "tarambana" treu-te els calcetins,
fica´t a dins es llit ara que no hi ha els nins.
Que no vull que ensumin tanta olor de suc.
Ja et diuen amb raó, sempre en Toni Begut.
Si segueixes tossint te treuràs sa fel.
Te moriràs tan cert com em diuen Biel.

Au beu, beu Toni, beu, beu...

Tenies amagat es wisky dins un sac,
no sé com aguantes "tot lo dia" gat.
A dins es caparrot no hi tens cervell,
només el fas servir per dur-hi es capell.

Català
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Si t´atura sa "poli" te fotrà es carnet
i en es "quartelillo" només beuràs llet.

Au beu, beu Toni, beu, beu...

Te´n vas a n´es Trinquet per començar a mamar,
quan arribes a n´es Niza ja vas col·locat.
Vas a n´es Cristal caminant ben tort,
travesses sa ciutat per arribar a n´es "Bosch".
T´atraques a sa barra i dius: un rebentat!
I es camarer diu: Toni tornes anar arreglat!

Au beu, beu Toni, beu, beu...

Ovidi Montllor

Als companys

Si t´arriba el matí,
penses: ja ha passat un dia.
Han passat dies i anys,
i sempre és el mateix dia.

Dia de morts i de dol,
dia que mai no es voldria.
Per això ningú no el vol,
encara que encara sia.

Temps tan llarg que hi ha qui es cansa
Temps batejat amb vermells,
de sang, de sol i d´esperança.

Saps que tens la veritat
perquè viure així és mentida.
Tens forces per a esperar,
perquè és més forta la vida.

Arribarà el matí
que el plor serà d´alegria.
Només per aquest fruit.
Jo donaria la vida.
Només per aquest fruit,
jo donaria la vida.

Català

Als nous amos

De deu, de vint, de cents
d´anys,
ens ve la història.
I no arriba el moment
de
tastar la glòria.
La glòria del després
no
m´és problema.
Ara per ara, què?
res!
Passar pena.
I no en volem passar
me

Català

cague en dena!
Promeses i discurs,
pa
d´anys i anys.
No donen solucions.
És
comprovat.
Paciència en el progrés.
Res!
Realitats!
No som pas de cartó.
Ni
fills de Deu.
Som persones, entesos?
Que
quede clar!
Comprenc el vostre oblit.
Feu
la viu-viu.
Esperem la resposta.
Doncs
sigueu breus!
Començaré a escoltar-vos
quan
de veritat
no tinga l´home reixa
ni
caritat.
Ara per ara, cante.
I
cantaré.
I tant com m´enamore,
em casaré!

Assaig de cantic en el temple

Oh!, què cansat estic de la meva covarda,
vella, tan salvatge terra,
i com m'agradaria d'allunyar-me'n,
nord enllà, on diuen que la gent és neta,
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç.

Aleshores a la congragació,
els germans dirien desaprovant:
"Com l'ocell que deixa el niu,
aixì l'home que abandona el seu indret",
mentre jo ja ben lluny, em riuria,
de la llei de l'antiga saviesa
d'aquest meu àrid poble,

Però no he de seguir mai el meu somni,
i em quedaré aqui fins a la mort,
car sóc també molt covard i salvatge,
i estimo a més amb un desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria.

Català

Bon vent i barca nova

(A Josep Renau)

Au adéu, comence el meu comiat
a tot el temps passat.
Bon vent i barca nova!

Sé però, que no s´estrena un prat,
seguim sent rellogats
a dins una gran cova.
Mil espills, se´m trenquen en la nit
colpegen el meu pit,

Català
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i m´omplen d´ais la boca.
I un badall ofega el meu crit
i deixa l´ull humit
i el nas demana: Moca´t!

Nova sang arriba al meu cervell
i em sent tibar la pell,
i em torna a la memòria
temps de caça, de peixos i d´ocells,
de joves i de vells...
Però ara és altra història?...
Tot i així, un qualsevol fracàs
em posa en el percanç
del record sense glòria.

No és clar, per tant també és obscur,
tinc davant un mur.
El riure se´m capgira.
L´atzucac em fa fer un atur:
Present, passat, futur...
i un mateix punt de mira.
Veig el blat més tendre que madur,
veig qui mana segur.
El món no avança: gira.

Un forat em torna a donar llum,
un cigar em dóna fum
i una ampolla, empenta.
Cec d´enguany em guie pel bastó,
malfie del color
i de lletra impresa.
Done fe d´aquestes sensacions,
li llence al foc carbó
i retorne als meus trenta.

Au adéu, comence el comiat
i sóc nou arribat.
No me´n vaig, sóc qui torna!

Cançó de les balances

Doncs era un rei que tenia
el castell a la muntanya,
tot el que es veia era seu:
Terres, pous, arbres i cases,
i al matí des de la torre
cada dia les comptava.
La gent no estimava el rei,
i ell tampoc no els estimava,
perquè de comptar en sabia,
però amor, no li'n quedava,
cada cosa tenia un preu,
la terra, els homes, les cases.
Un dia un noi del seu regne
vora el castell va posar-se.
I va dir aquesta cançó
amb veu trista però clara:
- Quan vindrà el dia que l'home
valgui més que pous i cases,
més que les terres més bones,
més que les plantes i els arbres?
Quan vindrà el dia que l'home
no se'l pese amb
les balances?
El rei, que va sentir el noi,
el va fer agafar i, amb ràbia,
va ordenar que li donessin
cent cinquanta bastonades
i a la torre el va tancar,
castigat a pa i aigua.

Català

Però el poble encara sap
la cançó de les balances,
i quan s'ajunten els homes,
rient i plorant la canten.

Cançó del llaurador

Tant com estime la terra, ai mare!
i no vull ser llaurador, ai mare!
Jo no vull ser llaurador.

Si no hem compren un tractor, ai mare!
que les xiquetes del poble, ai mare!
no em volen veure amb la mula.

No vull fer verema a França, ai mare!
Jo vull treballar ma terra, ai mare!
Jo vull treballar ma terra.

I si no marxe no em case, ai mare!
que les xiquetes fadrines, ai mare!
no volen xicots amb mula.

No et puc pas donar la culpa, ai mare!
tu pels fills vols lo millor, ai mare!
tu pels fills vols lo millor.

Qui és que obliga el llaurador, ai mare!
a deixar sa mare terra, ai mare!
per ell mil malediccions.

Català

De manars i garotades

El preu que es paga per a viure.
El preu que es paga per a viure.
Quan més pobre ix més car.
Quan més ric el preu és lliure.
Pots pagar o no pagar.
Per a pagar o no pagar.
Quan més pobre, ix més car.

Com que la cançó és per a viure.
Com que la cançó és per a viure.
No volem violentar.
Ni en la solfa ni en l´escriure.
Als qui ens han de perdonar.
Als qui ens han de perdonar.
No volem violentar.

Qui perdona certes coses.
Qui perdona certes coses.
Té la vara del manar.
I depèn de com et poses.
Més o menys t´ha de pegar.
Més o menys t´ha de pegar.
Qui perdona certes coses.

De manars i garrotades.
De manars i garrotades.
Ja n´estem fins dalt del cap.
I amb aquestes "valencianes".
Ens volem manifestar.
Ens volem manifestar.
Ja n´estem fins dalt del cap.

I ara per acabar.
I ara per acabar.
Demanaré l´amnistia.
La justícia i llibertat.
I el dret a l´autonomia.
Oïu-nos en alegria.
Verge dels Desemparats.

Català
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De manars i garrotades

De manars i garrotades.
(Valencianes de l´U i el Dos)
Lletra : Ovidi Montllor
Música : Popular Valenciana
Disc:De manars i garrotades

Re7                                                     Re Sol
El preu que es paga per a viure.
                                                 Sol7 Re
El preu que es paga per a viu_re.
Re7                                              Re Sol
Quan més pobre ix més car.
                                              Sol7  Re
Quan més ric el preu és lliu_re.
Re7                                   Re Sol
Pots pagar o no pagar.
                                     Sol7 Re
Per a pagar o no pagar.
Re7                                               Re Sol
Quan més pobre, ix més car.

Re7                                                       Re Sol
Com que la cançó és per a viure.
                                                   Sol7  Re
Com que la cançó és per a viu_re.
Re7                               Re Sol
No volem violentar.
                       	               Sol7 Re
Ni en la solfa ni en l´escriure.
Re7   			           Re Sol
Als qui ens han de perdonar.
              			     Sol7 Re
Als qui ens han de perdonar.
Re7       		        Re Sol
No volem violentar.

Mi7                                          Mi La
Qui perdona certes coses.
                                     La7 Mi
Qui perdona certes co_ses.
Mi7                                Mi La
Té la vara del manar.

                                    La7 Mi
I depèn de com et po_ses.
Mi7                                            Mi La
Més o menys t´ha de pegar.
               	                 La7 Mi
Més o menys t´ha de pegar.
 Mi7                                        Mi La
Qui perdona certes coses.

Mi7                                      Mi La
De manars i garrotades.
                                    La7 Mi
De manars i garrotades.
Mi7                                            Mi La
Ja n´estem fins dalt del cap.
                                          La7 Mi
I amb aquestes "valencianes".
Mi7                                   Mi La
Ens volem manifestar.
                                    La7 Mi
Ens volem manifestar.
Mi7                		         Mi La
Ja n´estem fins dalt del cap.

Mi7                       Mi La

Català

I ara per acabar.
                        La7 Mi
I ara per acabar.
Mi7                                Mi La
Demanaré l´amnistia.
                                  La7  Mi
La justícia i llibertat.
Mi7                                   Mi La
I el dret a l´autonomia.
                                La7 Mi
Oïu-nos amb alegria.
Mi7                                        Mi La
Verge dels Desemparats.

Diccionari de butxaca

Ases!
Porcs! Vaques!
Gossos! Serps!
Sangoneres!
I llops!
Són animals de la terra.
Són animals del Senyor.
Duros!
Bancs! Finances!
Or! Negocis!
Bosses!
I Milions!
Són paraules de la terra.
Són paraules de senyor.
Mort!
Bondat! Fe!
Caritat! Submissió!
Pecat!
Infern!
Són paraules que, a la terra
va deixar el Senyor.
Ases!
Porcs!
Vaques!
Gossos!
Serps!
Sangoneres! I llops!

Català

El desesperat

Un xic pobre sóc.
Un xec mancaria,
solució de tot.
Un hom sense res
un ham necessita
abans que res més.

Em manca un pis.
No puc donar un pas.
Tinc que moure un plet
si vull menjar un plat.
A la "tasca" un vas
fa que em diguen: Ves!

I si vull ser gras
he de menjar gat.
Per a mi és un goig
menjar un poc de guix.
Fins i tot un vet
ja se´m torna mut.

Català
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I em troben tan groc
que em diuen el grec.
Mon pare em diu foll
en comptes de fill.
I tinc tanta fam
que em menjaré el fem.

Tot aixó, jo crec,
que ho apanya un crac!
No m´espere més,
agafe un trabuc
i em foto a fer el ruc
per allà on puc.
Trec, trac, truc.

El diluvi

En Joan s´ha suïcidat!
No es preocupe, senyora,
Això ja sol passar.
Han robat el meu Banc!
No es preocupe, senyora!,
Això ja sol passar.
Una bomba al carrer!
No es preocupe, senyora,
això ja sol passar.
El món s´està tornant boig
No es preocupe, senyora,
això ja sol passar.
Passa això i més,
i més i més.
I encara passa poc.
No es pot seguir igual
des que neixes fins que mors.
I un es cansa, senyora,
de menjar sempre el mateix.
I de comprar el diari,
i de dormir al mateix llit.
I un se sent humiliat
quan, afaitant-se la barba,
li conten contes de nen.
I tot acaba llavors,
amb això que em conta ara:
suïcidis, atracs i bombes,
bogeries i...
i més, senyora, i més.
Vostè d´això no en sap res.
No és jove i té molts diners.

Català

El meu poble Alcoi

Té costeres i ponts,
música de telers;
té muntanyes que el volten
i li donen fondor.
Allí fan ser un riu
aigües brutes de fàbriques;
allí fan nàixer boira
del fum brut sense ales.
Eiximeneres trauen
en prova de treball
d´un poble que l´ofeguen
i que no mataran:
el meu poble Alcoi.

Català

Poble d´història d´homes
que han volgut llibertat;
poble tossut i obert,
carrancs, clavillat.
Com un gall matiner
canta i alça la cresta,
com si el seu horitzó
fóra fora finestra.
Hi ha també un raconet
que només el sé jo,
ple de flors a l´estiu,
ple de flors a l´hivern.
El meu poble Alcoi.

Allí hi ha un campanar
que en guerra el van tombar
i que després l´han fet
calcat com era abans.
Per vergonya de tots
i beneït pel clero;
la vergonya de fer-te
anar al teu enterro.
I encara té una font
roja i fresca tostemps;
com ella dóna vida
la primavera mou
al meu poble Alcoi.

Allí fan unes festes
que a molts els dura un any
i que altres les esperen
sense pensar en el sant.
Són moros i cristians
que el cafè els fa germans;
sempre perden els moros
i guanyen els cristians.
Tants amos, tants obrers,
tan dolç i tan amarg;
ballen colors de festa
amb músiques i focs
al meu poble Alcoi.

Amb un Cantó Pinyó,
lloc de cita amb tothom;
amb el Barranc del Cinc
com dos braços oberts.
Allí hi ha una glorieta
que ensenyen als infants
i que els dóna cabuda
quan s´han cansat d´anar;
i els té fins que se´n van
al món millor que ens diuen;
rient pels qui li vénen,
plorant pels qui se´n van
va coneixent-t´ho tot
el meu poble Alcoi.

Ell

Amb pas senzill,
gasta el terra i sabates
que paga ell.
Còmode o no,
gasta autobús a dojo,
que paga ell.
Amb gran esforç,
gasta el seu cos vuit hores,
que paga ell.
Amb desesperació,
s´entrompa amb vi,
de vegades,

Català
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que paga ell.
Amb gran plaer,
fa l´amor amb la dona
que estima ell
-o potser no l´estima-
llavors ja podem dir:
Que paga ell.
Li paguen el cervell,
li paguen la paraula,
fins això, ves quin cas!,
no ho cobra ell.
Qui són, doncs,
els qui cobren
tot el que és d´ell?
Ni això no sap.
I ho paga ell.

Els amants

(La carn vol carn
Ausiàs March)

No hi havia a València dos amants com nosaltres.
Feroçment ens amàvem des del matí a la nit.
Tot ho recorde mentre vas estenent la roba.
Han passat anys, molts anys; han passat moltes coses.
De sobta encara em pren aquell vent o l´amor
i rodolem per terra entre abraços i besos.
No comprenem l´amor com un costum amable,
com un costum pacífic de compliment i teles.
Es desperta, de sobta, com un vell huracà,
i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny.
Jo desitjava, a voltes, un amor educat
i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te,
ara un muscle i després el peçó d´una orella.
El nostre amor és un amor brusc i salvatge,
i tenim l´enyorança amarga de la terra,
d´anar a rebolcons entre besos i arraps.
Què voleu que hi faça! Elemental, ja ho sé.
Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses.
Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer.
Després, tombats en terra de qualsevol manera,
comprenem que som bàrbars, i que això no deu ser,
que no estem en l´edat, i tot això i allò.

No hi havia a València dos amants com nosaltres,
car d´amants com nosaltres en són parits ben pocs."

Català

Els banyetes

A l´escola vaig a aprendre
a mai no fer pactes amb ningun dimoni.
Són una raça dolenta
que prometen molt i mai no solten res.
Són lladres.
Saben que tenen poder
i amb ell, el fer i desfer
els resulta molt fàcil.
Volen convèncer el món
que el seu regne és millor,
i així poder tenir més forces.

Català

El dimoni és molt ric
i ens tractarà d´amic.
Això és un vici antic
per a ells treure´n profit.
S´apareixen en mil formes,
gasten mil paraules
per veure si et guanyen.
Ens prometen millor vida
plaer sense mida,
llibertat... pansida. Punyetes!
Diuen que volen salvar-nos,
per, així, apartar-nos del recte camí.
I aquells que els hi fan cas,
per quatre sous de res
s´embruten bé les mans. Indignes!
El domini és molt ric
i ens tractarà d´amic.
Això és un vici antic
per a ells treure´n profit.
De dimonis és ple el món,
que gasten amb tothom
el parlamentarisme.
No es treu res enraonant,
ni tampoc esperant.
Mai res no et donaran. En saben!
Arma´t amb un bon garrot,
una espasa o un roc,
o allò primer que trobis.
I per l´ànima salvar,
quan et vulguin parlar,
no et facis esperar: Trompada!
Els dimonis que us dic
no són pas vells i antics.
Ric, ric, ric, ric, ric, ric,...
No vull dir noms.
No, no diré noms.

Encara nois, encara

No rigues massa de pressa, que se´t pot glaçar el riure.
Atenció a la jugada, que ens pot ploure altra vegada.
Aquell que anava d´ocre, ara va de groc.
Canvia poc.
Aquella papallona, ara borinot.
No surt del pot.
Aquell que tant resava, ara va per sant.
Patim, patam.
aquell obrer del plom, ara plom i goma.
De broma a broma.
Aquell que dreta i dret, ara dret i dreta.
Turet, tureta.
Aquell que aconsellava, ara ja fot crits.
Estats Units.
Aquell de la mà dura, ara "dura-cràcia".
Ves quina gràcia.
Aquell de tisoreta, ara punyalet.
És més finet.
Aquell del no diàleg, ara parla amb tots.
El joc del bord.
Aquells del: hem guanyat. Ara no hem perdut.
L´arròs eixut.
Aquells volen ser ells, ara, abans, després.
Au! Corre. Ves!
Ah!
I aquell que no vivia, ara encara menys.
I els "borlis" plens.

No rigues massa de pressa, que se´t pot glaçar el riure.
Atenció a la jugada, que ens pot ploure altra vegada.

Català
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Garrotada en swing

Justa la fusta. Justa la fusta.
Justa la fusta. Justa el garrot.
Garrot, garrot, garrot...
Garrot, de dalt amplot,
de baix amplet. De cop ben fort.
Garrot, seràs l´esport
del futuret. Del futurot.
Garrot, faràs el sot.
Faràs molts sets. Faràs la sort.
La sort del que viu mort
del treballet amb mala sort.
Garrotada! Cantarem.
La vida és deliciosa.
Garrotada! Cantarem.
La vida és carinyosa.
Garrotada! Cantarem.
La vida és tan preciosa.
Garrotada! Cantarem.
Que ens fa la mà nerviosa.
I el nervi ens portarà
al lloc que ens pertoca.
Justa la justa
justícia justa.
Justa la fusta
que ens justifica.
Pica, pica, pica.
Mai no et canses de picar.

Català

Homenatge a Teresa

Com un record d'infantesa
sempre recordaré
a la Teresa,
ballant el vals.
Potser fou l'ultim fet
amb algú que estimés
abans que un bombardeig
la tornés boja.

Tots els xiquets la seguíem
i en un solar apartat ens instruíem
al seu voltant.
Mig descabellonada
ens mostrava les cuixes
i ens donava lliçons
d'antomia.
Ella ens va dir d'on veníem.
I que els reis de l'Orient
no existien.
Ni llops ni esperits.
Ens parlava de l'amor
com la cosa més preciosa
i bonica.
Sense pecats.
Ens ensenyà a ballar
a cantar i a estimar.
D'això ella era
la que més sabia.

Amb una floreta al seu cap
i un mocador negre al coll

Català

i faldes llargues
i un cigarret.

Vas ser la riota dels grans,
i la mestra més volguda.
dels infants.
Ara de gran comprenc
Tot el que per TU sent
i et llence un homenatge
als quatre vents.
Com un record d'infantesa
sempre et recordaré, Teresa,
ballant el vals.

Homenatge a Teresa

Com un record d´infantesa
sempre recordaré
a la Teresa,
ballant el vals.

Potser fou l´últim fet
amb algú que estimés
abans que un bombardeig
la tornés boja.

Tots els xiquets la seguíem
i en un solar apartat
ens instruíem
al seu voltant.

Mig descabellonada
ens mostrava les cuixes
i ens donava lliçons
d´anatomia.

Ella ens va dir d´on veníem.
I que els reis de l´Orient
no existien.
Ni llops ni esperits.

Ens parlava de l´amor
com la cosa més preciosa
i bonica.
Snese pecats.

Ens ensenyà a ballar
a cantar i a estimar.
D´això ella era
la que més sabia.

Qum una floreta al seu cap
i un mocador negre al coll
i faldes llargues
i un cigarret.

Vas ser la riota dels grans,
i la mestra més volguda
dels infants.

Ara de gran comprenc
tot el que per tu sent
i et llence un homenatge
als quatre vents.

Com un record d´infantesa
sempre et recordaré a tu,
Teresa,
ballant el vals.

Català
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La cançó del cansant

Em va tocar tocant Mediterrani.
Per barret Pirineus, i una llesqueta.
Per sabata Oriola d´estranquis.
I per cor duc a Alcoi, la terreta.

Per senyera, senyors, quatre barres.
Per idioma, i senyores, català.
Per condició, senyors, sense terres.
Per idea, i senyores, esquerrà.

Queda clara, per tant, per a tothom,
la meua carta de naturalesa.
No és miracle, ni és un mal son;
m´ha tocat, i és la meua feblesa.

Quede clar, també, que són covards,
tots els qui obliden les arrels.
Seran branca d´empelt en altres prats.
I en la mort, rellogats dels estels.

És ben trist encara avui parlar,
i posar al seu lloc una història.
Fins ací ens heu fet arribar.
De tan grossa raó, naix la glòria.

I torne a repetir: sóc alcoià.
Tinc senyera on blau no hi ha.
Dic ben alt que parle català.
i ho faig a la manera de València.

Català

La cançó del cansat

Em va tocar tocant Mediterrani.
Per barret Pirineus, i una llesqueta.
Per sabata Oriola d´estranquis.
I per cor duc a Alcoi, la terreta.

Per senyera, senyors, quatre barres.
Per idioma, i senyores, català.
Per condició, senyors, sense terres.
Per idea, i senyores, esquerrà.

Queda clara, per tant, per a tothom,
la meua carta de naturalesa.
No és miracle, ni és un mal son;
m´ha tocat, i és la meua feblesa.

Quede clar, també, que són covards,
tots els qui obliden les arrels.
Seran branca d´empelt en altres prats.
I en la mort, rellogats dels estels.

És ben trist encara avui parlar,
i posar al seu lloc una història.
Fins ací ens heu fet arribar.
De tan grossa raó, naix la glòria.

I torne a repetir: sóc alcoià
Tinc senyera on blau no hi ha.
Dic ben alt que parle català,
i ho faig a la manera de València.

Català

La cançó del cansat

La cançó del cansat
--------------------
A Joan Fuster

La7                        Re
Em va tocar tocant Mediterrani.
                                 La7
Per barret Pirineus, i una llesqueta.
      Sib                   Fa
Per sabata Oriola d´estranquis.
      Sib                     La
I per cor duc a Alcoi, la terreta.
      La7                      Re
Per senyera, senyors, quatre barres.
                           La7
Per idioma, i senyores, català.
      Sib                        Fa
Per condició, senyors, sense terres.
Sib                         La
Per idea, i senyores, esquerrà.

Fa                             La
Queda clara, per tant, per a tothom,
        La7              Rem
la meua carta de naturalesa.
                            Solm
No és miracle, ni és un mal son;
                              La
m´ha tocat, i és la meua feblesa.
La7                           Re
m´ha tocat, i és la meua feblesa.

La7                           Re
Quede clar, també, que són covards,
      			    La7
tots els qui obliden les arrels.
Sib            		         Fa
Seran branca d´empelt en altres prats.
        Sib    	                La
I en la mort, rellogats dels estels.
La7        		     Re
És ben trist encara avui parlar,
        	             La7
i posar al seu lloc una història.
Sib           		 Fa
Fins ací ens heu fet arribar.
        Sib    	              La
De tan grossa raó, naix la glòria.

Fa       		   La
I torne a repetir: sóc alcoià.
La7                       Rem
Tinc senyera on blau no hi ha.
                         Solm
Dic ben alt que parle català.
	                      La
i ho faig a la manera de València.
   La7                        Re
i ho faig a la manera de València.
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La ciència i el refredat

Tots sabem que els gossos
no tenen seny.
Tots sabem què fan
quan la força empeny.
Tots sabem que l´home,
aquest intel·ligent,

Català

Pàgina 1545 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Ovidi Montllor

quan de força es tracta,
déu n´hi do el que empeny.
Vet aquí que a l´home
Déu li ha posat seny.
Profit de la ganga,
va d´invent a invent.
De tots els invents
la dèria mes gran
ha sigut fer força
amb tranquil·litat.
Oh!, tu, segle vint,
d´invents lluminosos,
has trobat la forma
de ser menys nombrosos.
Però hi ha qui mana
i a tots ens obliga
a ser com els gossos,
per què? o ens castiga.
Això ja fa riure,
jo diria plorar,
i cal preguntar-se
qui ens ensenya a viure.
Si al refredat
el cura una pastilla,
no tinguis recança
i viu sana, filla.

La fera ferotge

Per ordre de l'Alcalde
es fa saber a tothom
que una fera ferotge
del parc s'escaparà.
Es prega a les senyores
compren força aliments
i no surten de casa
fins que torne el "bon temps".
Tot el que tinga cotxe
que fota el camp corrent,
i se'n vaja a la platja,
a la torre o als hotels.
L'Alcalde s'encarrega,
fent ús dels seus poders,
de la fera ferotge
deixar-la sense dents.
El que això no acompleixca
que no es queixe després
si per culpa la fera
ell rep algun torment.
Jo que no tinc ni casa,
ni cotxe, ni un carret
em vaig trobar aquell dia
la fera en el carrer.
Tremolant i mig mort:
-Ai Déu, redéu, la fera!
I en veure'm tan fotut
em va dir molt planera:
-Xicot, per què tremoles?
Jo no te'n menjaré.
-I doncs, per què t'escapes
del lloc que tens marcat?
-Vull parlar amb l'Alcalde
i dir-li que tinc fam,
que la gàbia és petita,
jo necessite espai.
Els guàrdies que la veuen
la volen atacar,
la fera es defensa,
no la deixen parlar.
Com són molts i ella és sola,
no pot i me l'estoven.
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I emprenyats per la feina,
a la gàbia me la tornen.
Per ordre de l'Alcalde
es fa saber tothom
que la fera ferotge
ja no ens treurà la son.
I gràcies a la força
no ha passat res de nou,
tot és normal i "maco"
i el poble resta en pau.

La fera ferotge

Per ordre de l´alcalde
es fa saber a tothom
que una fera ferotge
del parc s´escaparà.
Es prega a les senyores
compren força aliments
i no surten de casa
fins que torne el "bon temps."
Tot el que tinga cotxe
que fota el camp corrent,
i se´n vaja a la platja
a la torre o als hotels.
L´alcalde se´n carrega
fent ús dels seus poders
de la fera ferotge
deixar-la sense dents.
El que això no acompleixca
que no es queixe després
si per culpa la fera
ell rep algún torment.
Jo que no tinc ni casa
ni cotxe ni un carret
em vaig trobar aquell dia
la fera en el carrer.
Tremolant i mig mort
-Ai!déu, redeu la fera
i en veurem tan fotut
em va dir molt planera:
-Xicot, per què tremoles?
jo no te´n menjaré.
-I doncs per qué t´escapes
del lloc on tens marcat?
vull parlar amb l´alcalde
i dir-li que tinc fam
que la gàbia es petita
jo necessite espai.
Els guardies que la veuen
la volen atacar
la fera es defensa
no la deixen parlar.
Com son molts i ella es sola
no pot i me l´estoven
i emprenyats per la feina
a la gabia me la tornen.
Per ordre de L´alcalde
es fa saber a tothom
que una fera ferotge
ja no ens treurà la son.
I gracies a la força
no ha passat de nou.
tot es normal i "maco"
i el poble resta en pau.
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La fera ferotge

Per ordre de l´Alcalde
es fa saber a tothom
que una fera ferotge
del parc s´escaparà.
Es prega a les senyores
compren força aliments
i no surten de casa
fins que torne el "bon temps".
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Tot el que tinga cotxe
que fota el camp corrent,
i se´n vaja a la platja,
a la torre o als hotels.
L´Alcalde s´encarrega,
fent ús dels seus poders,
de la fera ferotge
deixar-la sense dents.
El que això no acompleixca
que no es queixe després
si per culpa la fera
ell rep algun torment.
Jo que no tinc ni casa,
ni cotxe, ni un carret
em vaig trobar aquell dia
la fera en el carrer.
Tremolant i mig mort:
-Ai Déu, redéu, la fera!
I en veure´m tan fotut
em va dir molt planera:
-Xicot, per què tremoles?
Jo no te´n menjaré.
-I doncs, per què t´escapes
del lloc que tens marcat?
-Vull parlar amb l´Alcalde
i dir-li que tinc fam,
que la gàbia és petita,
jo necessite espai.
Els guàrdies que la veuen
la volen atacar,
la fera es defensa,
no la deixen parlar.
Com són molts i ella és sola,
no pot i me l´estoven.
I emprenyats per la feina,
a la gàbia me la tornen.
Per ordre de l´Alcalde
es fa saber tothom
que la fera ferotge
ja no ens treurà la son.
I gràcies a la força
no ha passat res de nou,
tot és normal i "maco"
i el poble resta en pau.

La samarreta

Jo sóc fill de família molt humil.
Tan humil que d´una cortina vella
Una samarreta em feren: vermella.
D´ençà, per aquesta samarreta,
no he pogut caminar ja per la dreta.
He hagut d´anar contracorrent
perquè jo no sé què passa
que tothom que el ve de cara
porta el cap topant a terra.
D´ençà, per aquesta samarreta,
no he pogut eixir al carrer.
Ni treballar al meu ofici: fer de ferrer.
He hagut de, en el camp, guanyar jornals.
Així la gent ja no em veia:
Jo treballava amb la corbella.
I dins de tots aquells mals,
sé treballar ambdues coses:
amb el martell i la corbella.
Gairebé no comprenc perquè la gent,
quan em veia pel carrer em cridava: progressista!
Jo crec que tot això era promogut pel seu "despiste".
Potser d´altres en aquestes circumstàncies,
ja haguessin canviat de samarreta.
Però jo, que m´hi trobo molt bé amb ella.
Perquè abriga, me l´estime,
i li pregue que mai no se´m faça vella.
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La Samarreta

 //si em doneu un correu d contacte us puc enviar + acords de l´ovidi montllor. contacte a
joancolo@yahoo.es
Salut!//

La samarreta.

Lletra i Música: Ovidi Montllor
Disc: De manars i garrotades

Do                                                  Mi7
Jo sóc fill de família molt humil.
             Lam                                  Mi
Tan humil que d´una cortina vella
Fa                               Do              Mi Lam
Una samarreta em feren: vermella.
         Re7                                 Sol7
D´ençà, per aquesta samarreta,
                 Do                                   Mi7
no he pogut caminar ja per la dreta.
           Re7                                Sol7
He hagut d´anar contra-corrent
                                      Do
perquè jo no sé què passa
                                               Mi7
que tothom que el ve de cara
                                       Lam
porta el cap topant a terra.
       Do                                   Mi7
D´ençà, per aquesta samarreta,
Lam                                   Mi
no he pogut eixir al carrer.
Fa                                   Do
Ni treballar al meu ofici:
Mi7 Lam Mi Lam
fer de   ferrer.
           Re7                                                      Sol7
He hagut de, en el camp, guanyar jornals.
Do                                        Mi7
Així la gent ja no em veia...
               Do               Mi      Lam
Jo treballava amb la corbella.
   Re7                                   Sol7
I dintre de tots aquells mals,
Do                                         Mi7
sé treballar amb dues coses:
                     Do     Mi       Lam
amb el martell i la corbella.
Do                                                        Mi
Gairebé no comprenc perquè la gent,
                                      Lam
quan em veia pel carrer
em cridava: progressista!
Fa                                  Do
Jo crec que tot això era
Mi7      Lam       Mi            Lam
promogut pel seu "despiste".
                   Re7                                          Sol7
Potser un altre en aquestes circumstàncies,
Do                                                      Mi7
ja haguessin canviat de samarreta.
          Lam                                                     Mi7
Però jo, que m´hi trobo molt bé amb ella.
                Lam                  Mi
Perquè abriga, me l´estime,
      Fa                  Mi7          Lam Mi Lam
i li pregue que no se´m fa__ça vella.
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Les meves vacances

Tot ben senzill
i ben alegre.
Em creureu mort.
Jo no hauré mort.
Faré vacances!
El color negre
que tant m´estime,
se´n vindrà amb mi.
Jo sol de negre!
Beveu conyac,
i vi i caçalla.
I si m´arriba
el pressupost
beveu bon "whisky".
Ràpidament,
em boteu foc.
Sóc valencià!
Si no és molèstia
per als amics,
amb una capsa
de cartó,
fiqueu la pols
d´un servidor,
i el millor llibre
de poemes
d´aquell poeta
que creieu.
Es per anar
passant l´estona
amablement.
I al mateix temps,
aprendre, viure,
conèixer coses
per a la propera
cançó a fer.
Porteu-me a Alcoi,
que és el meu poble
I allà on comença
el "Barranc del Cinc",
prop d´un romer,
al seu costat,
deixeu-me ja.
Així tindré l´aroma bo.
I a prop també
del rierol.
Així a les nits,
amb la quietud
vindrà la música.
Mireu també
de fomentar
els berenars
a la muntanya.
Així per fi,
s´aproparan
al romaní
dolces xicones.
I despistant,
com qui no vol,
alçaré els ulls
i entrant pel peus
arribaré fins al seu cor.
Res d´adéus
ni de records.
Vaig de vacances!
Qualsevol dia
impensat,
us tornaré a emprenyar
amb les darreres
cançonetes.
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Potser d´entrada
us estranyeu,
bé pel físic
o la veu.
Però seré altre cop jo.
Doncs com el mestre
Maragall,
també crec jo
amb la resurrecció,
de la carn.
Seré més jove
i tornaré a estimar
a cada instant.
Ai les xiquetes!
Ai les donetes!
Ai quines joies!
I si per cas,
jo no crec pas,
encara dura
la vida dura,
doncs altre cop
de part dels bons,
fins a la mort!
Però llavors,
no em moriré:
faré vacances.

Lliçó de sumes i verbs

Un moment!
No ens precipitem.
Primer pensem.
Jo pense,
tu penses,
ell pensa,
nosaltres pensem,
vosaltres penseu,
ells pensen.
Tots hem pensat, ja?
Llavors cal que fem,
no estiguem parats.
Jo pense...
què fas?
Tu penses...
què fots?
Ell pensa...
què fot?
Nosaltres pensem...
què fotem?
Vosaltres penseu...
què feu?
Ells pensen...
Bé. Llavors:
Fem, fem, fem i callem,
fem, fem i callem.
Home, jo...
I jo...
I jo...
I jo...
Un més un
són dos.
Dos més un
són tres.
Tres més un
són quatre.
Doncs, xiquets,
no deixem
que ho faça un altre.
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L´escola de Ribera

La suma era dos més dos.
El resultat era quatre.
La pregunta era Qui és?
La resposta era Déu.
La consigna era Pàtria.
La resposta era alçar el braç.
La classe era a les nou.
El mestre era a les deu.
El wàter era al fons.
La merda era a l´entrada.
Els amics érem tots.
Els diplomes eren grocs.
Els diplomats eren verds.
El Crist era de fusta.
Els cristians de cartó.
Els pupitres eren bruts.
Els que sèiem érem pobres.
La regla era per la mà.
La mà era per tancar-la.
El càstig era sever.
El càstig era por.
La missa era molt sèria.
Els assistents no ho sabíem.
El capellà era vell.
Els nens tampoc ho sabíem.
Els corredors eren llargs.
Els que corrien fugien.
El rellotge era bonic.
Les hores eren llargues.
L´ensenyança era com era.
Els ensenyats el què som.
Els mestres.
El Crist.
El capellà.
El pupitre.
Els companys.
El llibre.
La pissarra.
La infància.
La tendresa.
La fe.
La por.
L´estima.
Tot perdut per sempre.

El resultat era un,
la jugada era perfecta.
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L´ofici que més m´agrada

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure,
mireu l´ésser fuster:
-serra que serraràs
i els taulons fan a miques,
i de cada suada deu finestres ja han tret.
Gronxada d´encenalls, et munten una taula;
si ho vols, d´una nouera te´n faran un cobert.
I caminen de pla-
damunt les serradures de color de mantega.

I els manyans oh, els manyans!
De picar mai no es cansen:
pica que picaràs i s´embruten els dits;
però fan unes reixes i uns balcons que m´encanten
i els galls de les teulades
que vigilen de nits.
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I són homes cepats
com els qui més treballin.

¿I al dic? Oh, els calafats!
Tot el Port se n´enjoia
car piquen amb ressò
i es diu si neix un peix a cada cop que donen
-un peix cua daurada, blau d´escata pertot.
Penjats de la coberta, tot el vaixells enronden:
veiéssiu les gavines
com els duen claror.

I encara hi ha un ofici
que és ofici de festa - el pintor de parets:
si no canten abans, no et fan una sanefa,
si la cançó és molt bella deixen el pis més fresc:
un pis que hom veu al sostre
que el feien i cantaven:
tots porten bata llarga
de colors a pleret.

I encara més
si us deia l´ofici de paleta:
de paleta que en sap
i basteix d´aixoplucs.
El mateix fan un porxo com una xemeneia
-si ho volen
sense escales
pugen al capdamunt;
fan també balconades que hom veu la mar de lluny
-els finestrals que esguarden tota la serralada,
i els capitells
i els sòcols
i les voltes de punt.
Van en cos de camisa com gent desenfeinada!
Oh, les cases que aixequen d´un tancar i obrir d´ulls!

Món divertit

(Mon pare sempre ens deia quan ens veia els germans engrescats: això acabarà plorant.
Quasi sempre tenia raó)

Tot aquest món
ja és ben divertit.
Ja no hi ha amos
ni criats.
Ara els qui manen
parlen amb tu
sense cap mena
de recança.
No és pas allò
de l´esclavitud
on era un tort
mirar el teu amo.
ara et fan xerrameca,
cops a l´esqueneta
i algun cigarret.
I fins i tot al bar
una cerveseta.
Tot aquest món
ja és ben divertit.
Ja no hi ha amos
ni criats.
Ara tots som
col·laboradors
de tal empresa
o empreseta.
Això m´agrada
de veritat
fins a l´hora
dels beneficis.
Llavors tu ets qui ets
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i aquell aquell,
i jo només sóc jo,
i el teu ventre és igual
que el d´aquell esclau.
Tot aquest món
ja és ben divertit.
Ja no es diu amo
ni criat
Ara les coses
han canviat,
i això es diu
amb altres paraules.
Es diu gerent o "jefe"
o empresari o "dire"
o el que vulgueu dir.
El fet és el mateix.
i els fotuts els mateixos.
Tot aquest món
ja és ben divertit.
Tan divertit...
Tan divertit...
Tan divertit...
que acabarà amb plors.

M´aclame a tu

M´aclame a tu
--------------
Lletra: Vicent Andrés Estellés
Música: Ovidi Montllor

Sol
M´aclame a tu, mare de terra sola.
Arrape els teus genolls amb ungles brutes.
Invoque un nom o secreta consigna,
     Do          Lam        Sol
mare de pols, segrestada esperança.

Sol
Mentre el gran foc o la ferocitat
segueix camins, segueix foscos camins,
m´agafe a tu, os que més estimava
      Do     Lam     Sol
i cante el jorn del matí il·limitat.

Sol
El clar camí, el pregon idioma
un alfabet fosforescent de pedres,
un alfabet sempre amb la clau al pany,
    Do Lam Sol
el net destí, la sendera de llum,

    Do   Lam    Re7
sempre, a la nit, illuminant, enterc,
    Sol
un bell futur, una augusta contrada!
Sol   Do  Lam   Re7
Seràs el rent que fa pujar el pa,
   Si   Mi
seràs el solc i seràs la collita,
Mi   La    Re7
seràs la fe i la medalla oculta,
            Sol
seràs l´amor i la ferocitat.
Sol  Do   Lam Re7
Serás la clau que obre tots els panys,
  Si  Mi
seràs la llum, la llum il.limitada,
Mi  Lam  Re7
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seràs confí on l´aurora comença,
    Sol
seràs forment, escala il.luminada!

Sol
Seràs l´ocell i seràs la bandera,
l´himne fecund del retorn de la pàtria,
tros esquinçat de l´emblema que puja.
   Do Lam Sol
Jo pujaré piament els graons
Sol Do Lam Re7
i en arribar al terme entonaré
     Sol
el prec dels béns que em retornaves sempre.
Sol  Do Lam Re7
i en arribar al terme entonaré
    Sol
el prec dels béns que em retornaves sempre.
Mi Lam Re7
i en arribar al terme entonaré
    Sol
el prec dels béns que em retornaves sempre.

Perquè vull

Plovia aquell dia. Perquè vull!
Perquè tinc ganes que plogués!

Sortia ella de casa. Perquè vull!
Perquè tinc ganes que sortís!

Tenia jo un paraigua. Perquè vull!
Perquè tinc ganes de tenir!

Vaig dir-li de tapar-la. Perquè vull!
Perquè tinc ganes d´ajudar!

Va dir-me: "Encantada". Perquè vull!
Perquè tinc ganes d´encantar!

Va arrapar-se a mi. Perquè vull!
Perquè tinc ganes d´estimar!

Vam viure un món preciós. Perquè vull!
Perquè tinc ja ganes de viure´l!

Després vàrem parlar. Perquè vull!
Perquè tinc ganes de parlar!

Vam volar pel món. Perquè vull!
Perquè tinc ganes de volar!

Vam volar pel món nou. Perquè vull!
Perquè no m´agrada aquest!

I el vam veure millor. Perquè vull!
Perquè sé que és millor!

Vam menjar el més bo. Perquè vull!
Perquè sé que es pot menjar!

Van viure amb gent preciosa. Perquè vull!
Perquè estic tip de la contrària!

Tot era meravella. Perquè vull!
Perquè estic fart de fàstics!

Tot era de tothom. Perquè vull!
Perquè tot és de tots!

I acabo la cançó. Perquè vull!
Tot comença en un mateix!
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Perquè vull

Perquè vull
-----------

Sim                 Mim           Sim                                        Fa#
Plovia, aquell dia, Perquè vull!  Perquè tinc ganes que plogués!
Sim                  Mim           Sim                                      Fa#
Sortia ella de casa. Perquè vull!  Perquè tinc ganes que sortis!
Sim                   Mim           Sim                                  Fa#
Tenia jo un paraigua. Perquè vull!  Perquè tinc ganes de tenir!
Mim              Sim                   Mim                                    Sim
Vaig dir-li de tapar-la. Perquè vull!  Perquè tinc ganes d´ajudar!
Mim             Sim                Sol                                       Fa#
Va dir-me: Encantada! Perquè vull!  Perquè tinc ganes d´encantar!
Sim                 Mim           Sim                                   Fa#
Va arrapar-se a mi. Perquè vull!  Perquè tinc ganes d´estimar!
Sim                      Mim            Sim               Fa#
Vam viure un món precios. Perquè vull!  Perquè tinc ja ganes de viure!
Sim                   Mim           Sim                                        Fa#
Després varem parlar. Perquè vull!  Perquè tinc ganes de parlar!
Mim        Sim                  Mim                                     Sim
Vam volar pel món. Perquè vull!  Perquè tinc ganes de volar!
Mim               Sim                Sol                                    Fa#
Vam sentir un món nou. Perquè vull!  Perquè no m´agrada aquest!
Sim                      Mim           Sim                               Fa#
Vam veure que és millor. Perquè vull!  Perquè se que és millor!
Sim                   Mim           Sim                                         Fa#
Vam menjar el més bo. Perquè vull!  Perquè se que es pot menjar!
Sim                          Mim          Sim                                          Fa#
Vam viure amb gent preciosa. Perquè vull! Perquè estic tip de la contrària!
Mim         Sim                  Mim                              Sim
Tot era meravella. Perquè vull!  Perquè estic fart de fàstics!
Mim          Sim                 Sol                           Fa#
Tot era de tothom. Perquè vull!  Perquè tot és de tots!
Sim               Mim          Sim                                         Fa#  Sol  La  Si
I acabe la cançó. Perquè vull! Tot comença en un mateix.
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Sageta de foc

Hi ha un home a la presó
dels que avançaven.
JUNTEU-VOS.
Traieu-li l´embaràs, que li oprimeix les mans.
Perquè faci camí.

Català

Serà un dia que durarà anys

Serà blava i tranquil·la la mar.
Serà verda i espessa la vall.
Serà gran i dolça la muntanya.
Serà un dia que durarà anys.
Gent de mar, de rius i de muntanyes,
Tindran tot. I es parlarà de vida.
Les ciutats seran rius plens de gent.
Floriran flors i cants i alegries.
Floriran crits i cors i paraules.
En el dia que durarà anys,
braços lliures i boques i mans.

Català

Serà un dia que durarà anys

Serà un dia que durara anys.
Lletra i Música : Ovidi Montllor
Discs: “Crònica d’un temps” i “De manars i garrotades”

Rem
Apreta fort les dents
Apreta fort els punys
Infla´t d´aire els pulmons
Obre bé els ulls
                              Fa
Fes treballar el cap
                      La
controla el cor
Rem
No tanques mai la boca
                    La
Crida ben fort
Rem
Deixa´t anar
                    La
Dóna´t tot tu.

Rem Sol Rem Do Rem

Rem                        La             Rem
Serà blava i tranquil.la la mar.
              Fa                          Solm
Serà espessa i verda la vall.
          Rem                             La
Serà gran i dolça la muntanya.
                Rem        Do        Rem Do Rem Do Rem
Serà un dia que durarà anys.
                               La                     Rem
Gent de mar, de rius i de muntanyes,
                Fa                                      Solm
Tindran mar i prats i rius i boscos.
                Rem                                 La
Tindran tot. I es parlarà de vida.

            Rem            Do                     Rem Do Rem Do Rem
Les ciutats seran rius plens de gent.
                             La               Rem
Floriran flors i cants i alegries.
         Fa                                     Solm
Floriran crits i cors i paraules.
         Rem                     La
En el dia que durarà anys,
             Rem         Do            Rem
braços lliures i boques i mans.
           Rem                     La
En el dia que durarà anys,

Català
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             Rem         Do            Rem
braços lliures i boques i mans.

Rem
Apreta fort les dents
Apreta fort els punys
Infla´t d´aire els pulmons
Obre bé els ulls
                              Fa
Fes treballar el cap
                      La
controla el cor
Rem
No tanques mai la boca
                    La
Crida ben fort
Rem
Deixa´t anar
                    La
Dóna´t tot tu.
Rem
Deixa´t anar
                    La
Dóna´t tot tu.

Serà un dia que durarà anys

Apreta fort les dents
Apreta fort els punys
Infla´t d´aire els pulmons
Obre bé els ulls
Fes treballar el cap
Controla el cor
No tanques mai la boca
Crida ben fort
Deixa´t anar
Dóna´t tot tu.

Serà blava i tranquil·la la mar.
Serà espessa i verda la vall.
Serà gran i dolça la muntanya.
Serà un dia que durarà anys.
Gent de mar, de rius i de muntanyes,
Tindran mar i prats i rius i boscos.
Tindran tot. I es parlarà de vida.
Les ciutats seran rius plens de gent.
Floriran flors i cants i alegries.
Floriran crits i cors i paraules.
En el dia que durarà anys,
braços lliures i boques i mans.
En el dia que durarà anys,
braços lliures i boques i mans.

Català

Si Senyor

Si senyor!
Que si senyor!
Si senyor!
Te la raó, senyor!
Si senyor!
Diguim, senyor!
Ben cert, senyor!
Tot un senyor!
Si senyor!
Vostè és senyor!
Molt bé, senyor!
Quin senyor!
Mane´m, senyor!
Ja ho sap, senyor!

Català

A disposar, senyor!
Si senyor!
Re-si senyor!
Recontra-si senyor!
No es preocupe, senyor!
Vosté és un senyor!
No em fa mal el senyor!
Endevant, senyor!
Visca el senyor!
Vostè és l´amo, senyor!
A les ordres, senyor!
Si senyor!
Está content, senyor?
Puc marxar, ja, senyor?
Gràcies, senyor!
Gràcies, senyor!
Gràcies, senyor!

Tot explota pel cap o per la pota

Ja no ens alimenten molles.
Ja volem el pa sencer.
Vostra raó es va desfent.
La nostra és força creixent.
Les molles volen al vent.

Diuen: Si no et donen, pren.
No és de lladres dir: Amén.
Quan la suor del que fem,
no l´eixuga el que rebem.
Mullant d´or al qui ens la pren.

Es qüestió de saber clar
fins quan hem de treballar.
Pel sou que ens fan guanyar.
Llavors ja podrem jutjar
el que vol dir explotar.

Conscients de l´explotació,
no hi haurà més solució
que aprofitar l´ocasió.
I allò que es diu, amb passió.
Fer valer nostra raó,
perquè...
ja no ens alimenten molles.
Ja volem el pa sencer.
Vostra raó es va desfent.
La nostra és força creixent.
Les molles volen al vent.

Català

Tot explota pel cap o per la pota

Lletra i Música : Ovidi Montllor
Disc: A Alcoi

La estructura del arpegi de la major part de la cançó i de la introducció es la següent:
Sol
----3--3------3------3------3--3------3------3--------
----0--0------0------0------0--0------0------0--------
----0--0------0------0------0--0------0------0--------
-----------2-------------------------2-------------------
------------------2--------------------------2-----------
-3-----------------------3--------------------------3---

Sol
Ja no ens alimenten molles.
                                   Fa
Ja volem el pa sencer.
Vostra raó es va desfent.
                                          Do

Català
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La nostra és força creixent.
                                      Sol
Les molles volen al vent.
Diuen: Si no et donen, pren.
                                           Fa
No és de lladres dir: Amén.
Quan la suor del que fem,
                                      Do
no l´eixuga el que rebem.
                                                Sol
Mullant d´or al qui ens la pren.
(Rascat)
Sol
Es qüestió de saber clar
fins quan hem de treballar.
Pel sou que ens fan guanyar.
Pel sou que ens fan guanyar.
      Do
Llavors ja podrem jutjar
                                     Sol
el que vol dir explotar.
(Arpegi)
Sol
Conscients de l´explotació,
                                  Fa
no hi haurà més solució
que aprofitar l´ocasió.
                                              Do
I alló que es diu, amb passió.
                                   Sol
Fer valer nostra raó,
(Rascat)
perquè...
Sol
ja no ens alimenten molles.
                              Fa
Ja volem el pa sencer.
Vostra raó es va desfent.
                                          Do
La nostra és força creixent.
(Arpegi)
                                      Sol
Les molles volen al vent.
Les molles volen al vent.
                                              Fa Do Lam
Les molles volen al vent.

Una de por

Una nit fosca i plujanera.
A prop del bosc.
El vent fa fer
petar les branques
Les fulles cauen,
De tant en tant
l´udol d´un llop
(que per cert
deu estar ben xop)
se sent i es perd.
De sobta un llam!
Tot s´il·lumina
S´arriba a veure
una sardina
que s´ha perdut
I en la tenebra
sola i perduda
entre perills
i tecnocràcia
camina esvelta
plena de gràcia

Català

una donzella:
La Democràcia.
Què serà d´ella?
Com podrà vèncer
tants de paranys?
Tan mal oratge?

Però amb aquestes
un grup de gent
de Les Protestes,
vila del bosc,
es reuneix, assabentada,
de tal perill
de l´esmentada,
i decideix
d´anar en ajut.
I amb l´esperança
del no vençut,
trobar-la amb vida.
Deu mil llampecs
fan de la nit
un immens dia
(per un moment,
no correu massa)
Després la fosca.
Pluja que glaça.
Gola de llop.
Franc com llepassa.
Perill per tot.
La mort que dansa.

Què serà d´ells?
Com podran vèncer
tants de paranys?
Tan mal oratge?

Però no acaba
no perdeu punt.
No massa lluny
una altra vila
La Xuclafort,
vila terrible,
segons històries
de gent del bosc.
Doncs s´assegura
que de molts anys
en aquest lloc
passen misteris,
i encanteris,
i viu la mort.
I diuen, juren,
que les persones
de Xuclafort,
tenen dents llargues,
i ulls eixits
i a la que bades
són com mosquits.
Aquesta vila
també ha partit.
Cerca la noia.
Altra és la fi.
Què faran ells?
Autors de tants paranys?
Amics del mal oratge?
Boirina baixa.
Crits en la fosca.
Música tètrica.
Passa una mosca.
Un que estossega.
Soroll de "pipes".
Mans que s´ajunten
prement ben fort.
Murmuris, risses.
Neguit, angoixa.
De repent tot
passa més ràpid.
Es perd l´enfoc.
Es queda fosc.
Xiulets que sonen.
Se sent la veu
d´un que projecta:
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"Jordi, això ha petat
una altra vegada."
Doncs s´ha acabat!

Una escala qualsevol

Com hi ha el fill sense els pares i els pares sense el fill,
i xiques, al cinema, amb les cames obertes
i una mà entre les cuixes, i el rosari en família,
i hi ha el peó que es mata caent des d´un andami
i l´home que fa el pa i hi ha qui porta un metre
per saber el tamany escaient del taüt
i com hi ha els tramviaires que treballen la nit
de cap d´any i els forats de les piques i hi ha
l´ascensor amb un llum brut groguenc esperant
mentrestant la portera s´emborratxa de vi
i pixa per l´escala i la filla té por
i el marit està fent-ho amb la dona del metge
i els tramvies terribles amb l´enrenou dels ferros
i el metge que es dedica a trencar les anous
mentrestant la portera va pixant per l´escala
i trucant a les portes amb un colp de mamella
i el fill de la de l´arpa que s´ha mort fa tres dies
plora i plora i encén un ciri i posa el ciri
i l´ampolla de vi i contempla la Loren
i llavors la suïssa crida pel passadís
i el cosí la segueix brandant el canelobre
i la xica que es gita més aviat que mai
i un fred com una mà li puja per les cuixes
i hi ha un instant que pensa que té el cul més petit
i els veïns que s´han mort els dos intoxicats
l´altre dia i la mare i la filla no tenen
ganes de menjar res i ploren com les rates
i el cosí i la suïssa que dormen brutalment
i el canelobre encès i el cobertor encès
les cortines enceses i tot el pis encès
els nobles cavallers enterrats en els claustres
mentrestant la portera pixa pels escalons
i el marit no pot més i la dona del metge
se´n va i agafa el metge i li diu fill de puta
i se´l fica entre cames i tot es pega foc
i la nena que plora sola a la porteria
i les inscripcions obscenes del comuns
i el crani rebotant per tots els escalons.

Català

Una nit a l´òpera

Aquesta nit hi ha Liceu.
De l´aristocràcia, palau.
Bell. Ferm. Gran. Senyor.

Prepara´m l´smoking, Romeu.
Vull el cotxe a punt a les deu.
Sabates. Colònia. El bany. Ràpid.

Núria, digue´m si en tens per molt.
Els nervis em tornaran foll.
Tres hores vestint-te. No puc més. No puc!

-Joan Anton, amor meu.

Català

No tinguis pressa, com hi ha Déu!
Només penses amb el teu.

Arribarem i entrarem sols.
I farem el paper dels nous.
Cols. Recols. Ostres noi.

-Val més arribar tard i bé,
Que no pas fer-hi el pagès.
Ets poc entès.

Ja t´ho he dit, arribem tard.
Fins els mirons se n´han anat.
Carat. Caracus. Hem fracassat!

-Esperarem doncs l´ocasió,
per a lluir el ressopó.
Som fets per a l´admiració!

Entra Nurieta al gran palau.
Som al bressol de nostra sang.
"Rango". Fortuna. Classe. Seny!

-Joan Anton, vés quina sort.
Encara hi han mirons de cor.
Fixa´t quina colla ens mira.

*************************

El vi i la mala veta,
Fa que ragi l´aixeta.
Mira la senyoreta,
que va ben vestideta.
I mira el senyoret,
que va ben vestidet.

I mireu com nosaltres,
que ens diuen els altres,
caurem en moltes faltes,
i pararem les galtes.
Mentre fem palauets
per aquests senyorets.

I ara mirem.
I ara aplaudim.
Que entren contents
mentre esperem
el nostre temps.

Va com va

A tu t´emprenya molt que jo et tingui mania.
Va com va.
A mi m´emprenya molt que tu vagis fent cria.
Va com va.
A tu t´han dit preciós, a mi m´han dit tu calla.
Va com va.
I jo no vull callar mentre tu tens la tralla.
Va com va.
Va com va.
A tu t´han dibuixat, jo trenque la ploma.
Va com va.
A mi m´han fet ple d´odi, a tu t´han fet de goma.
Va com va.
A tu t´han dat l´herència, a mi m´han dat la vida.
Va com va.
A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida.
Va com va.
Va com va.
Si jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou.
Va com va.
I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou.
Va com va.
Si jo ja m´he cansat d´anar vivint dient

Català
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el va com va,
pensa que sols diré fins que més no podré:
Va com vull. Com volem.
Si jo ja m´he cansat d´anar vivint dient
el va com va,
pensa que sols diré fins que més no podré:
Va com vull. Com volem.

Visc el que veig

Senzillament, la veig
quan la puc veure.
Senzillament parlem
si ella en té ganes.
Senzillament pugem
al pis de tant en tant.
Senzillament fem l´amor,
donant-nos lo millor.
Senzillament diem
que ens estimem
Senzillament, després
he de veure com marxa.
Senzillament, em quede
molt sol, com cada nit.
Senzillament, demà
em diu que va amb un altre.
Senzillament passeje
tot sol per Barcelona.
Senzillament, un dia
que a lo millor no pense,
senzillament, la veig
i passa el de sempre.
Senzillament la veig
i pot ser no passa.
Senzillament, l´he vista
i això, algun cop, ja és prou.
I tot, entre ella i jo,
passa senzillament.
Senzillament tinc ràbia
de no veure-la sempre.
Senzillament voldria
ser el seu preferit.
Senzillament em menge
els llençols d´anyorança.
Senzillament un dia
potser s´acabarà.
A partir d´aquell dia
no sé que passarà.

Català

Voleu guerra ?

Un estómac cada volta més prim
més encongit i delicat, etc...
Unes despeses necessàries pel cap
cada colp més: aspirines, calmants.
Un cor més malaltís. Més cansat,
quotidianes angoixes i patirs
per notícies, per morts, per tot.
Va bé senyors? Va bé?
Una pell inclement marcada al viu
dura i aspra. Una pell cicatriu.
Uns ossos plens de reuma. Encarcarats.
Una sang canviada a poc a poc
ara ja no és sang bona. Mala sang!
Uns ulls cansats de veure fàstics,
bestieses. Imatges terrorífiques.
Unes orelles sordes de sentir
mentides. Paraules i sorolls.
Va bé senyors? Va bé?

Català

Una boca mandrosa. Cansada.
Amiga de les mans: Tapa´t la boca!
Un cervell desfet. Turmentat.
Uns pulmons a mig gas. Destrossats.
Una remor companya cada instant.
Terrible, que m´empeny al combat.
El darrer, el més fort, dia a dia.
Un fetge com un bou: demanant la topada.
I ara què senyors? Va bé? Va bé?

I una esperança que no em deixa mai:
Al capdavall morir-me content.

Ozzy

Bark at the moon

SCREAMS BREAK THE SILENCE
WAKING FROM THE DEAD OF NIGHT
VECENCE IS BOILING
HE'S RETURNED TO KILL THE LIGHT
THEY WHEN HE'S FOUND WHO HE'S LOOKING FOR
LISTEN IN AWE AND YOU'LL HEAR HIM

BARK AT THE MOON

YEARS SPENMT IN TORMENT
BURIED IN A NAMELESS GRAVE
NOW HE HAS RISEN
MIRACLES WOULD HAVE TO SAVE
THOSE THAST THIS BEAST IS LOOKING FOR
LISTEN IN AWE AND YOU'LL HEAR HIM

BARK AT THE MOON

THEY CURSED AND BURIED HIM
ALONG WITH SHAME
AND THOUGHT IS TIMELESS SOUL HAD GONE
IN EMPTY BURNING HELL - UNHOLY ONE
BUT NOW HE'S RETURNED TO PROVE THEM WRONG (OH NO)
HOWLING IN SHADOWS
LIVING IN A LUNAR SPELL
HE FINDS HIS HEAVEN
SPEWING FROM THE MOUTH OF HELL

AND WHEN HE FINDS WHO HE'S LOOKING FOR
LISTEN IN AWE AND YOU'LL HEAR HIM
BARK AT THE MOON.

Anglès

Forever

THERE'S NO PRESENT THERE'S NO FUTURE
I DON'T EVEN KNOW ABOUT THE PAST
IT'S ALL TIMELESS AND NEVER ENDING
TO TAKE IT IN IT'S ALL TOO VAST

IT GOES - FOREVER AND EVER
YOU THOUGHT YOU KNEW BUT YOU NEVER
THERE GOES
TOMMOROW

JOURNEY TO THE CENTRE OF ETERNITY
JOURNEY TO THE CENTRE OF ETERNITY

THE TIME IS COMING BUT ALSO GOING

Anglès
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AND IT'S LEAVING NEVER TO RETURN
MAYBE FOREVER IT COULD BE HEAVEN
BUT IF IT'S HELL THEN YOU CAN WATCH ME BURN

IT GOES - FOREVER AND EVER
YOU THOUGHT YOU KNEW BUT YOU NEVER
THERE GOES
TOMMOROW

I GOT TO TRAVEL FOREVER
IT'S ALL WITHIN MY MIND
AN ENDLESS PATH TO ENDEAVOUR
BUT FOREVER IS A LONG LONG TIME

THERE'S NO SECRETS AND NO CORRUPTION
IN THE CENTRE OF INFINITY
THERE'S NO LIMITS IN NON-EXISTENCE
AND NO BEGINING TO MY DESTINY

IT GOES - FOREVER AND EVER
YOU THOUGHT YOU KNEW BUT YOU NEVER
THERE GOES
TOMMOROW

JOURNEY TO THE CENTRE OF ETERNITY
JOURNEY TO THE CENTRE OF ETERNITY

Waiting for darkness

WAITING FOR DARKNESS
DOESN'T ANYBODY SEE

DEAFENED BY SILENCE
DOESN'T ANYBODY HEAR.
(I'M WAITING DARKNESS)
PLAYING WITH FIRE
BUT THEY'RE SCREAMING
WHEN THEY'RE BURNED
OUT OF THE SUNLIGHT
HASN'T ANYBODY LEARNED
I KNOW WHAT THEY FIND
IS IN THEIR MIND
ITS WHAT THEY WANT TO SEE
SPARE ME FROM THE LIGHT
HERE COMES THE LIGHT
AND HERE I'LL STAY
WAITING FOR DARKNESS

PROMISE ME REBIRTH
AND THEN YOU TEAR ME FROM THE WOMB
GIVE ME MY FREEDOM
AND THEN YOU LOCK ME IN A TOMB

I'M WAITING FOR DARKNESS
YOU GOTTA BELIEVE, YOU GOTTA BELIEVE ITS TRUE
I'M WAITING FOR DARKNESS
I JUST CAN'T CONCIEVE WHY DARKNESS IS OVERDUE.

WHO KNOWS THE ANSWERS
IS IT FRIEND OR IS IT FOE
DON'T ASK ME QUESTIONS
THERE ARE THINGS YOU SHOULDN'T KNOW

Anglès

Paco Muñoz

La meua terra

Ja la tardor,
al pas dels anys, va fent niu al meu cos
i veig tancar,
com suau adeu la porta dels records;
Però el meu somni és sovint ben viu
ferm dins la terra que sempre veu florir.
La meua terra, aquesta terra,
el meu pais que tant jo m´estimat.
Repetiré el meu somni
d´ amor sempre fidel,
La meua terra, aquesta terra,
el meu pais que tant jo m´estimat.

Amant etern,
les tendres ones cap a tu em durán
creuant la mar
fins arribar al braç del vell Montgó,
bressol de pedra, "hemeroscopea"
m´acollirás cuan m´arribe la mort.
La meua terra, aquesta terra,
el meu pais que tant jo m´estimat.
Potser la meua barca
mai més no solcará la mar.
La meua terra, aquesta terra,
el meu pais que tant jo m´estimat.

Català

Mà al cor

Tant de temps, caminant tant de temps,
viatjar per la història, tenir el cor calent,
tanta gent, estimar tant la gent
i tenir els ulls tranquils un moment.
Tanta terra, estimar la terra,
quan humida ella escampa les ànimes al vent;
tant de temps, esperar tant de temps,
que els cors canten plegats el mateix.
Dibuixem amb les mans,
la distància que es fa
entre l’ ona i la pedra
entre força i tendresa.
Caminem, caminem més enllà,
deixarem els records pel demà.

Com una cançó que no et deixa mai
com una embranzida de mar i de sal
com un raig d’ amor navegant dins l’ espai.
Serem vent que bufa lliure
inflant el velam
d’un petit i fràgil vaixell, que es la vida.

Serem poesia,
dia rere dia
ens anirem, poc a poc, fent més grans.

Tan valents, serem tan valents,
que ni el més greu destí no ens aturarà mai;
tant si val, van passant els anys
i ara els dies em semblen més llargs.
Tant de temps, caminant tant de temps,
viatjar per la història, tenir el cor calent,
tanta gent, estimar tant la gent
i tenir els ulls tranquils un moment.
Dibuixem amb les mans,
la distància que es fa
entre l’ ona i la pedra
entre força i tendresa.
Caminem, caminem més enllà,
deixarem els records pel demà.

Català
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Nabab

Aniré a l´orient
afrontant els perills
de la mar.
Aniré si tu vols
mon enllá, molt enllá
cap a l´est de la vida i l´amor
anire en vaixell
fent d´escuma de mar.
seré un vell mariner
molt ardit i veloç.
Aviat tornaré
carregat de tresors
de tresors i presents
i vestit de coralls.
Carregat si et convé
de petxines i molls diminuts
vaixellets veladors
tot alló que tu vullgues duré
i serás molt feliç
i la pena que et té
vinculada al passat
vinculada al present
es fondrá si tu vols
si tu vols jo seré
un Nabab i aniré
a buscar-te tresors
mon enllá a l´orient.
Aniré en un vaixell
mon enllà de la vida i l´amor
seré un vell mariner
afrontant els perills
de la mar.
Aviat tornaré
carregat de tresors
de tresors i presents
i vestits de coralls.
i serás molt feliç
i la pena que et té
vinculada al passat
vinculada al present
es fondrá si tu vols
si tu vols jo seré
un Nabab i aniré
a buscar-te tresors
mon enllá a l´orient.

Català

NABAB

Aniré a l´orient
afrontant els perills de la mar.
aniré si tu vols,
cap a l´est de la vida i l´amor.
Hi aniré en un vaixell
fet d´escuma de mar.
Seré un vell mariner
molt ardit i veloç.
Aviat tornaré
carregat de tresors
de tresors i presents
i vestit de coralls.
Carregat de convé
de petxines i molls diminuts
de xaiets veladors,
tot alló que tu vullgues duré.
I serás molt feliç

Català

i la pena que et té

Nabab

Aniré a l´orient
afrontant els perills
de la mar.
Aniré si tu vols
cap a l´est de la vida i l´amor
anire en vaixell
fent d´escuma de mar.
seré un vell mariner
molt ardit i veloç.
Aviat tornaré
carregat de tresors
de tresors i presents
i vestit de coralls.
Carregat si et convé
de petxines i molls diminuts
vaixellets veladors
tot alló que tu vullgues duré
i serás molt feliç
i la pena que et té
vinculada al passat
vinculada al present
es fondrá si tu vols
si tu vols jo seré
un Nabab i aniré
a buscar-te tresors
mon enllá a l´orient.
Aniré en un vaixell
mon enllà de la vida i l´amor
seré un vell mariner
afrontant els perills
de la mar.
Aviat tornaré
carregat de tresors
de tresors i presents
i vestits de coralls.
i serás molt feliç
i la pena que et té
vinculada al passat
vinculada al present
es fondrá si tu vols
si tu vols jo seré
un Nabab i aniré
a buscar-te tresors
mon enllá a l´orient.

Català

Naix Clara la memória

Naix Clara la memória
i el sol va dibuixant
tots els colors d´una bella historia.
Em porta el vent la força
que ningú em pot furtar
jo soc d´un poble antic i hospitalari.
Is´acosta el temps de recordar
a tants i tants germans.
Es curta la distancia
a unes terres a on no hi ha pau
desde la meua terra una abaçada de mar a mar.
Cada cançó es ben tendra
cuan naix per dins del cor
du la dolçor als llavis d´un poema.
Una cançó alegre
somrriu entre les mans
ja ix del meu pais
i omple la terra

Català
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Penyagolosa

Últim divendres d’abril, el camp ple de flors,
Penyagolosa, la primavera ha arribat.
I jo vull fer-te una bonica cançó,
perquè no tingues enveja del Penyal i el Montgó.
De Les Useres els pelegrins tornaran
i les muntanyes repetiran els seus cants.
Fidels ells, vénen pels vells camins de la vall,
amb una besada d’amor de la gent de Sant Joan.
Penyagolosa, gegant de pedra,
la teua testa plena de neu.
Penyagolosa, Penyagolosa,
a la tempesta, al sol i al vent.

De Vistabella, també de Xodos, vindran,
i els de Llucena els cants estan assajant;
Cortes de Arenoso, joiós, està convidant:
“Qualsevol primavera haurem de retornar.”
Zucaina crida, dins  d’un mar de ginebrars,
i Villahermosa, a cau d’ orella, ha informat.
Sobre el Castillo de Villamalefa veuràs
roures, pinars i alzinars entonant un bell cant.

Català

Paper Mullat

Un mosso mort

No tel´s miros mal, prouta pena tenen,
No tel´s miros mal, prouta pena tenen,
No tel´s miros mal, prouta pena tenen,

Blau, verd o marró, un cabró és un cabró,
Blau, verd o marró, un cabró és un cabró,
Blau, verd o marró, un cabró és un cabró,

Un mosso mort, abono pel meu hort,
Un mosso mort, abono pel meu hort,
Un mosso mort, abono pel meu hort.

Català

paradise lost

Xavier

Fair Roseanna, your vagrancy´s a familiar tale
Fraught with danger, the lives you led were judged profane

Hatred enfolds us
Inculcates the minds with its heresy
Laymen enfold us
Clemency arrives to set you free

Faith
Although Xavier has prayed
That life giving waters may rain
Down on the souls of man

Anglès

To cure them all of their ways

These were the sins of Xaviers past
Hung like jewels in the forest of veils

Freedom so hard when we are all bound by laws
Etched in the seam of natures own hand
Unseen by all those who fail in their pursuit of faith

Although Xavier has prayed
That life giving waters may rain
Down on the souls of man
To cure them all of their ways

And as the night turns into day
Will the sun illuminate your way
Or will the nightmares come home to stay
Xavier´s love lies in chains...

These were the sins of Xavier´s past
Hung like jewels in the forest of veils

Paral·lel 84

Descalç

Vaig descalç per molts llocs he passat.
Vaig descalç i amb compte en què xafar.
És descalç el futur que ens heu deixat.
És descalç el somni que ens heu jurat.
I jo em puc preguntar per què,
per què el meu odi va creixent.
Jo he de saber el que ens fa ser tant diferents.
Nèixer i morir, principi i final.
Aprendre a jugar en el joc que els han disenyat.

No podem ser una part més d´ells.
No podem romandre tant nuets.
No podem ser una part més d´ells.
No podem romandre tant nuets.

Vaig descalç buscant als que han marxat.
Vaig descalç sofocant tots els meus mals.
És descalç l´imperi que heu creat.
És descalçel miratge que ens heu mostrat.
I jo em puc preguntar per què,
per què el meu odi va creixent.
Jo he de saber el que ens fa ser tant diferents.
Nèixer i morir, principi i final.
Aprendre a jugar en el joc que els han disenyat.

No podem ser una part més d´ells.
No podem romandre tant nuets.
No podem ser una part més d´ells.
No podem romandre tant nuets.

Descalces són les vostres banderes,
tacades i marcades, tenyides per vosaltres.
Descalces són les vostres paraules
que es perden en l´aire.
Descalssos parareu per tot el que ens heu fet.

Català

Pau Alabajos
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Aloma

ALOMA
Música i lletra: Pau Alabajos

totes les armes que he deixat
totes les guerres que he perdut
tots els carrers que he trepitjat
tota la boira dels teus ulls
tots els poemes que he trencat
totes les pors que no he vençut
totes les cartes que he guardat
tots els records que tinc de tu

TORNADA
i cada nit estic pitjor:
quan et recorde em trobe sol
no puc estimar-te per sempre
i cada nit estic més mort: quan et despulle dins del cor
no puc esperar-te per sempre

totes les ganes de cridar
tots els corals que ja he romput
totes les nits que passe en blanc
tots els meus somnis de futur
tots els estigmes del passat
tot el silenci que has volgut
tots els camins que vaig triar
tota una vida sense tu

TORNADA

la porta es queda a mig tancar
el temps s´escapa de les mans
el món em sembla diferent
és impossible creure

em costa besar-te si estàs
tan lluny del meu costat
em costa oblidar-te encara
et porte dins del cap

Català

Cançó amagada (rera la Cançó de Bressol)

totes les portes
que es tanquen de sobte
paraules amargues
que no vull pronunciar
mirades afilades de dolor
camins que se bifurquen
abraçades de comiat

em costa mirar-te
i saber que t'amagues
que t'allunyes depresa
i et fa mal recordar
entén que me preocupa separar-me de tu
espera el temps que calga
que em tindràs al teu costat

lamenta moltíssim
haver fet que dubtes
de la meua paraula
però ho tinc merescut
espera que em perdonis
perquè ets massa important

Català

aprenc de les errades
m'he portat com un covard

Cançó de bressol

CANÇÓ DE BRESSOL
Música i lletra: Pau Alabajos

no vull saber la veritat
és tan difícil assumir el pas del temps
és tan difícil no claudicar
plantar-li cara a la crueltat del món

i em muir de fred quan cau la nit
i me´n recorde del color del cel
és impossible imaginar
una altra forma de mirar la realitat

Català

Cançó explicita

CANÇÓ EXPLÍCITA
Música i lletra: Pau Alabajos

i apaga la llum
i tanca els teus ulls
i escolta el silenci
de l’habitació
i no tingues por
no et pense fer mal
només vull recórrer
la pell del teu cos
però no alces la veu
no faces soroll
no tinc altra forma
de dir-te el que sent

i et bese en el coll
molt a poc a poc
et toque els cabells
amb la punta dels dits
i et sent respirar
molt ràpidament
serà que et mossegue
amb tendresa els mugrons
i comence a baixar
a baixar i a baixar
i observe com s’obri
el teu sexe latent
ja estic dins de tu
habite el teu cos
i et bese en la boca
fanàticament

Català

Despertar

DESPERTAR
Música i lletra: Pau Alabajos

jo no vinc de cap silenci
però se molt bé que és lamentar
que la meua llengua
siga un patrimoni menyspreat
pel poder polític
que ens denega el dret a viure en pau
jo he nascut en democràcia
però se molt bé que és protestar
contra la censura
contra el genocidi cultural
contra els privilegis

Català

Pàgina 1559 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Pau Alabajos

de la nova classe dominant

TORNADA
però no em quedaré mai de braços creuats:
lluitaré per trencar les cadenes de nou
és possible somiar amb un món diferent
només cal intentar caminar sense por

jo no vinc de cap silenci
però se molt bé que és condemnar
l´actitud racista
d´un govern que tracta els immigrants
com si foren mobles
com peons en un tauler d´escacs
jo he nascut en democràcia
però se molt bé que és exclamar
contra la injustícia
d´una guerra absurda i il·legal
contra la mentida
contra qui evadeix la veritat

TORNADA

En companyia d´abisme

EN COMPANYIA D´ABISME
Música: Pau Alabajos i Andreu Garcia
Lletra: Pau Alabajos

m´és tan difícil negar que estic perdut
no trobe el camí correcte
m´és impossible desfer-me del dolor
tot és tan gris com sempre
i passen les hores i el món està igual
els somnis són paper mullat
a voltes la vida no atén a raons
em costa massa entendre el món
em costa entendre el món

TORNADA
no tinc ales per viure en els núvols
no tinc esma per travessar ciutats
no tinc forces per creure en discursos
sobre el mite de la felicitat

TORNADA

m´és tan difícil trencar a colps de puny
les parets de la tristesa
m´és impossible guiar-me en la foscor
no trobe cap llum encesa
i passen els dies i el món no ha canviat
els somnis són castells de fang
a voltes la vida no té compassió
em costa massa entendre el món
entendre el món

TORNADA

Català

Futur en venda

FUTUR EN VENDA
Música i lletra: Pau Alabajos

si la llengua és la joguina
predilecta del govern
si l’horta es troba en mans
dels especuladors
si el valor de la vivenda
no sembla estancar-se mai
si l’atur és implacable
i el teu sou escàs
si censuren la cultura
manipulen els mitjans
si condemnen al silenci
tota oposició

TORNADA
està en la teua mà salvar el teu futur
canviar la realitat que ens envolta
no tornem a claudicar
no volem comprar més fum
ara toca prendre part i dir la nostra

si la porta està tancada
per a qui no té papers
si els records de la postguerra
semblen tan recents
si s’engreixen les butxaques
a costa del teu esforç
si entrebanquen el treball
dels nostres professors
si censuren la cultura
manipulen els mitjans
si condemnen al silenci
tota oposició

TORNADA

Català

La clau

LA CLAU
Música i lletra: Pau Alabajos

busque una resposta
en els murs de la ciutat
en les portes dels lavabos
dels cafés de vora mar
en anuncis per paraules
en els versos d’Estellés
en les mans de les persones
que estan esperant el tren

TORNADA
la clau és creure en l’esperança
que ens fa seguir en peu
i esborrar la por que esclata
en la teua veu
en la teua veu
i tant se val si el meu trajecte
es fa arriscat: jo seguiré endavant

busque una resposta
en el fons del pensament
en els cràters de la lluna
en els llibres de Fuster
en les estacions del metro
en el vol d’aquell colom

Català
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en els cossos de les dones
amb qui mai no he fet l’amor

TORNADA

L´art pour l´art

L’ART POUR L’ART
Música: Hermes Mas, Juancho Carrión i Pau Alabajos
Lletra: Pau Alabajos

pinten les golfes
amb dibuixos idíl·lics
del paisatge
canten
canten cançons
que són missatges
de fum indesxifrables
parlen
parlen de tot i res alhora
són màrtirs
del llenguatge
callen
callen per por
a equivocar-se
per por a rebel·lar-se

diuen parides sobre
els clàssics que inspiren
els seus contes
ploren
ploren de riure
perquè el públic no
entén les seues obres
roden
roden pel·lícules
profundes que duren
més del compte
moren
moren amb els mateixos
dubtes que totes
les persones

Català

Manifest sexual

he estat llegint alguns poemes
de Martí i Pol que descriuen
l’acte sexual
amb tot d’adjectius
i metàfores inflamables
però no he aconseguit
identificar-me
no senyor! el sexe
no és exactament així
és bell perquè és real
perquè és versemblant
no sé si m’entens
no calen focs d’artifici
ni protocols solemnes
d’elegància

tinc fe en la còpula terrestre
en el llenguatge auster dels cossos
i dels fluids en contacte
crec en les carícies
sobre totes les coses
sóc una mena d’ateu
del sexe sacre

Català

faig proselitisme
de la versemblança
apologia de la realitat
real
sóc d’aquells que opinen
que el romanticisme edulcorat
és una estafa
estic en contra de les muses
que fan la funció de portes astrals
en contra dels màrtirs poetes
que suen sang quan estimen

per a mi fer l’amor
és manifestar físicament
els meus sentiments
profunds
sense lloc per a l’exageració
ni per al teatre
és potser un exercici
de sinceritat recíproca
literatura sense metàfores
pretensioses

Pau Alabajos

Miratges

MIRATGES
Música i lletra: Pau Alabajos

de què val escriure en la paret
centenars de versos que després
esdevenen somnis per complir
somnis impossibles d’assolir?
de què val sentir indignació
quan em parles de la teua por?
de què val saber la veritat
quan ja és massa tard per reaccionar?

TORNADA
tanca la boca i observa com s´escapa l´últim tren des de l´andana
com cauen les paraules pel seu pes
quan les cadenes no et deixen contemplar el blau del cel
quan els miratges s´afonen com un vaixell de paper

de què val tractar de recordar
obrir les ferides del passat?
de què val reviure aquell dolor
si això no repara el nostre error?
de què val sentir-me defraudat?
de què val fugir amb dignitat?
de què val cremar els meus quaderns?
de què val plorar en el present?

TORNADA

Català

Oriol

ORIOL
Música i lletra: Pau Alabajos
A Oriol Yáñez, in memoriam

totes les paraules
que van quedar-se en miratges
totes les converses de paper
totes les eixides
que vam veure més factibles
tot es va quedar en un no-res

Català
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sempre et tindrem en el record:
seràs viu en la nostra memòria

totes les rialles
que ens llegares a nosaltres
valen una vida de segur
totes les persones
que no et van tancar les portes
tots els bons moments que t’has perdut

sempre et tindrem en el record:
seràs viu en la nostra memòria

Oriol

Pearl Jam

Wishlist

PEARL JAM – WISHLIST

Intro: riff (C-Csus2-C-Csus2...Csus4)

  C-Csus2-C-Csus2...             Csus4           C-Csus2-C-Csus2...
I wish I was a neutron bomb, for once I could go off.
I wish I was a sacrifice but somehow still lived on.
I wish I was a sentimental ornamnet you hung on
The christmas tree, I wish I was the star that went on top,
  F              C
I wish I was the evidence
  F              C           F             C                   G                 F
I wish I was the grounds for fifty million hands up raised and opened toward the sky.

I wish I was a sailor with someone who waited for me.
I wish I was as fortunate, as fortunate as me.
I wish I was a messenger, and all the news was good.
I wish I was the full moon shining off a camaro's hood.

(Solo: G F C C (x2) G F...)

I wish I was an alien, at home behind the sun,
I wish I was the souvenir you kept your house key on.
I wish I was the pedal break that you depended on.
I wish I was the verb to trust, and never let you down.

(Intro)

I wish I was the radio song, the one that you turned up,
I wish, I wish, I wish, I wish,
I guess it never stops.

(Final: F)

Català

Pel·lícules diverses

As time goes bye

(Casablanca)

[This day and age we're living in
Gives cause for apprehension
With speed and new invention
And things like fourth dimension.
Yet we get a trifle weary
With Mr. Einstein's theory.
So we must get down to earth at times
Relax relieve the tension

And no matter what the progress
Or what may yet be proved
The simple facts of life are such
They cannot be removed.]

You must remember this
A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
The fundamental things apply
As time goes by.

And when two lovers woo
They still say, "I love you."
On that you can rely
No matter what the future brings
As time goes by.

Moonlight and love songs
Never out of date.
Hearts full of passion
Jealousy and hate.
Woman needs man
And man must have his mate
That no one can deny.

It's still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die.
The world will always welcome lovers
As time goes by.

Oh yes, the world will always welcome lovers
As time goes by.

Anglès

BEAUTIFUL THAT WAY (BSO La Vida Es Bella)

Intro: E

    E                                  B7
Smile, without a reason why
        Baug(5+)                            E
Love,             as if you were a child
E-B-C#m     F#m                                 C#m
         Smile,        no matter what they tell you
F#m                            Gdim       A#m7(b5)
        Don´t listen to a word they say

            Gdim  G#7              C#m
´Cause life is beautiful that way

Tears, a tidal-wave of tears
Light that slowly disappears
Wait, before you close the curtain
There´s still another game to play
And life is beautiful that way

B   E                            B7        Baug(5+)    E - Am - E – B - E
      La…. Larararará……    La…. Larararará……

E-B-C#m     F#m                                 C#m
          Here,           in his eyes forever more

Anglès
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F#m                             Gdim                  G#7                 C#m
       I will always be as close as you  remember from before.

C#m     B7                                                E       B7
Now,         that you´re out there on your own
                               Gdim                     A#m7(b5)        B
Remember, what is real and what we dream            is love alone.

Keep the laughter in your eyes
Soon, your long awaited prize
We´ll forget about our sorrow
And think about a brighter day
´Cause life is beautiful that way

B   E                            B7        Baug(5+)               E
       La…. Larararará……    La….        Larararará……
E-B-C#m     F#m                                 C#m
         We´ll             forget about our sorrow
F#m                                Gdim       A#m7(b5)
        And think about a brighter        day
           Gdim  G#7              C#m......
´Cause life is beautiful that way
F#m    C#m
F#m                                  Gdim       A#m7(b5)
          There´s still another game  to play
      Gdim    G#7              C#m
And life is beautiful that way

E......B7                    E
             La Laralaralá .......
E......B7                    E
             La Laralaralá .......

Baug(5+)		[x 2 4 2 4 3]
Gdim			[x 1 2 0 2 0]
A#m7(b5)		[4 x 4 x 4 x]

Come What May

Never knew I could feel like this
Like I´ve never seen the sky before
Want to vanish inside your kiss
Everyday I love you more and more
Listen to my heart, can you hear it sings
Telling me to give you everything
Seasons may change winter to spring
But I love you until the end of time

Come what may, come what may
I will love you until my dying day

Suddenly the world seems such a perfect place
Suddenly it moves with such a perfect grace
Suddenly my life doesn´t seem such a waste
It all revolves around you

And there´s no mountain too high no river too wide
Sing out this song and I´ll be there by your side
Storm clouds may gather and stars may collide
But I love you until the end of time

Come what may, come what may
I will love you until my dying day
Oh come what may, come what may
I will love you

Suddenly the world seems such a perfect place...

Anglès

Come what may, come what may
I will love you until my dying day

Creu en mi - El Llibre de la selva

CREU EN MI
(Trust In Me – del Llibre de la selva)
Adaptaci´´o al català: Agnès Miralbell

Creu en mi, sssolssss en mi,
tanca elsss ullssss i creu en mi.

Potssss dormir ben tranquil,
vetllaré al teu voltant.

Deixa’t endur pels somnissss,
dorm i descansa en pau,
ben aviat la sssson
t’haurà posssssseït.

Creu en mi, ssssolssss en mi,
tanca elssss ullssss i creu en mi.

Català

Get Me to the Church On Time - My fair lady

            Jamie, Harry, Friends
            There's just a few more hours.
            That's all the time you've got.
            A few more hours
            Before they tie the knot.

            Doolittle
            There are drinks and girls all over London, and I've
            gotta track 'em down in just a few more hours!
            I'm getting married in the morning!
            Ding dong! The bells are gonna chime.
            Pull out the stopper!
            Let's have a whopper!
            But get me to the church on time!
            I gotta be there in the mornin'
            Spruced up and lookin' in me prime.
            Girls, come and kiss me;
            Show how you'll miss me.
            But get me to the church on time!
            If I am dancin'
            Roll up the floor.
            If I am whistlin'
            Whewt me out the door!
            For I'm gettin' married in the mornin'
            Ding dong! the bells are gonna chime.
            Kick up an rumpus
            But don't lost the compass;
            And get me to the church,
            Get me to the church,
            For Gawd's sake, get me to the church on time!

            Doolittle and Everyone
            I'm getting married in the morning
            Ding dong! the bells are gonna chime.

            Doolittle
            Drug me or jail me,
            Stamp me and mail me.

            All
            But get me to the church on time!
            I gotta be there in the morning
            Spruced up and lookin' in me prime.

            Doolittle
            Some bloke who's able
            Lift up the table,

Anglès
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            All
            And get em to the church on time!

            Doolittle
            If I am flying
            Then shoot me down.
            If I am wooin',
            Get her out of town!

            All
            For I'm getting married in the morning!
            Ding dong! the bells are gonna chime.

            Doolittle
            Feather and tar me;
            Call out the Army;
            But get me to the church.

            All
            Get me to the church...

            Doolittle
            For Gawd's sake, get me to the church on time!

            Harry and Everyone
            Starlight is reelin' home to bed now.
            Mornin' is smearin' up the sky.
            London is wakin'.
            Daylight is breakin'.
            Good luck, old chum,
            Good health, goodbye.

            Doolittle
            I'm gettin' married in the mornin'
            Ding dong! the bells are gonna chime...
            Hail and salute me
            Then haul off and boot me...
            And get me to the church,
            Get me to the church...
            For Gawd's sake, get me to the church on time!

I want to spend my lifetime loving you - El Zorro

I WANT TO SPEND MY LIFETIME LOVING YOU
(Tina Arena & Marc Anthony)

--------------------------------------------------------------------------------

Moon so bright, night so fine
Keep your heart here with mine
Life's a dream we a dreaming
Race the moon, catch the wind
Ride the night to the end
Sieze the day, stand up for the light

I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do

Heroes rise, heroes fall
Rise again, win it all
In your heart, can't you feel the glory?

Through our joy, through our pain
We can move worlds again
Take my hand, dance with me
(Dance with me)

I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do
I will want nothing else to see me through
If I can spend my lifetime loving you

Anglès

Though we know we will never come again
Where there is love, life begins
Over and over again

Save the night, save the day
Save the love, come what may
Love is worth everything we pay

I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do
I want to spend my lifetime loving you
If that is all in life I ever do
I will want nothing else to see me through
If I can spend my lifetime loving you.

Just you wait - My fair lady

            Just you wait, 'enry 'iggins, just you wait!
            You'll be sorry, but your tears'll be to late!
            You'll be broke, and I'll have money;
            Will I help you? Don't be funny!
            Just you wait, 'enry 'iggins, just you wait!
            Just you wait, 'enry 'iggins, till you're sick,
            And you scream to fetch a doctor double-quick.
            I'll be off a second later
            And go straight to the the-ater!
            Oh ho ho, 'enry 'iggins, just you wait!
            Ooooooh 'enry 'iggins!
            Just you wait until we're swimmin' in the sea!
            Ooooooh 'enry 'iggins!
            And you get a cramp a little ways from me!
            When you yell you're going to drown
            I'll get dressed and go to town!
            Oh ho ho, 'enry 'iggins!
            Oh ho ho, 'enry 'iggins!
            Just you wait!
            One day I'll be famous! I'll be proper and prim;
            Go to St. James so often I will call it St. Jim!
            One evening the king will say:
            "Oh, Liza, old thing,
            I want all of England your praises to sing.
            Next week on the twentieth of May
            I proclaim Liza Doolittle Day!
            All the people will celebrate the glory of you
            And whatever you wish and want I gladly will do."
            "Thanks a lot, King" says I, in a manner well-bred;
            But all I want is 'enry 'iggins 'ead!"
            "Done," says the King with a stroke.
            "Guard, run and bring in the bloke!"
            Then they'll march you, 'enry 'iggins to the wall;
            And the King will tell me: "Liza, sound the call."
            As they lift their rifles higher,
            I'll shout: "Ready! Aim! Fire!"
            Oh ho ho, 'enry 'iggins,
            Down you'll go, 'enry 'iggins!
            Just you wait!

Anglès

Lady in red

peli: Armas de mujer

Never seen you lookin’ so lovely as you did tonight
Never seen you shine so bright
Never saw so many men
Ask you if you wanted to dance
Lookin’ for a little romance
Given half the chance
I have never seen that dress you’re wearing
Or the highlights in you hair that catch your eyes
I have been blind.

Lady In Red
Is dancing with me
Cheek to cheek
There’s nobody here
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Just you and me
It’s where I want to be
I hardly know
This beauty by my side.
I’ll never forget
The way you look tonight.

Never seen you lookin’ so gorgeous as you did tonight
Never seen you shine so bright.
You’re amazing
Never seen so many people
Wanting to be there by your side
And when you turned to me and smiled
Took my breath away
I have never had such a feeling
Such a feeling of complete and utter love
As I do tonight.

Lady In Red
Is dancing with me
Cheek to cheek
There’s nobody here just you and me
It’s where I wan to be
I hardly know
This beauty by my side.
I’ll never forget
The way you look tonight.
I’ll never forget
The way you look tonight.

Little Green Bag - Reservoir Dogs

Reservoir Dogs Soundtrack Lyrics
Artist: George Baker Select Lyrics

Lookin´ back on the track for a little green bag,
Got to find just the kind or I´m losin´ my mind

Out of sight in the night out of sight in the day,
Lookin´ back on the track gonna do it my way.

Out of sight in the night out of sight in the day,
Lookin´ back on the track gonna do it my way.
Lookin´ back

Lookin´ for some happiness
But there is only loneliness to find
Jump to the left, turn to the right
Lookin´ upstairs, lookin´ behind, yeah!

Lookin´ for some happiness
But there is only loneliness to find
Jump to the left, turn to the right
Lookin´ upstairs, lookin´ behind.

Lookin´ back on the track for a little green bag,
Got to find just the kind or I´m losin´ my mind

Out of sight in the night out of sight in the day,
Lookin´ back on the track gonna do it my way.

Lookin´ back on the track for a little little green bag,
Got to find just the kind or I´m losin´ my mind,
Alright.

Lookin´ for some happiness
But there is only loneliness to find
Jump to the left, turn to the right
Lookin´ upstairs, lookin´ behind.

Pa pa pa pa pa pa ....

Anglès

Moon river

"Moon River"
Breakfast at Tiffany's
(Music by Henry Mancini, Words by Johnny Mercer)
Audrey Hepburn

Moon River, wider than a mile,
I'm crossing you in style some day.
Oh, dream maker, you heart breaker,
wherever you're going I'm going your way.
Two drifters off to see the world.
There's such a lot of world to see.
We're after the same rainbow's end--
waiting 'round the bend,
my huckleberry friend,
Moon River and me.

Anglès

On the Street Where You Live - My fair lady

  Freddy
     When she mentioned how her aunt bit off the spoon,
     She completely done me in.
     And my heart went on a journey to the moon,
     When she told about her father and the gin.
     And I never saw a more enchanting farce
     Than that moment when she shouted "move your bloomin' "....

I have often walked down this street before;
But the pavement always stayed beneath my feet before.
All at once am I
Several stories high.
Knowing I'm on the street where you live.

Are there lilac trees in the heart of town?
Can you hear a lark in any other part of town?
Does enchantment pour
Out of ev'ry door?
No, it's just on the street where you live!

And oh! The towering feeling
Just to know somehow you are near.
The overpowering feeling
That any second you may suddenly appear!

People stop and stare. They don't bother me.
For there's no where else on earth that I would rather be.
Let the time go by,
I won't care if I
Can be here on the street where you live.

Anglès

Over the rainbow

Over The Rainbow
(Arlen-Harburg)

Somewhere over the rainbow
Way up high
There´s a land that I heard of
Once in a lullaby

Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And the dreams that you dare to dream
Really do come true

Some day I´ll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemondrops
Away above the chimney tops
That´s where you´ll find me

Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
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Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can´t I?
Some day I´ll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemondrops
Away above the chimney tops
That´s where you´ll find me

Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can´t I?

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why, oh why can´t I?

Side by side

movie Hudson Hawk

One, Two,Three...

Oh, we ain't got a barrel of mon-ey
We may be ragged and fun-ney
But we'll travel along,
Singin' a song
Side by side.

Well, we don't know what's comin' tomorrow
Maybe trouble and sorrow
But we'll travel the road
Sharin' a load
Side by side

(chorus)
Through all kinds of weather
What if the sky should fall?
Just as long as we're together
It doesn't matter at all.

When they've all had their quarrels and parted
We'll be the same as we started
Just sailin' along
Singin' a song
Side by side

(chorus)

Well we've all had the quarrels and parted
We'll be the same as we started
Just sailin' along
Singin' a song
Side by side
Side by side!

Anglès

Something Stupid (Moulin Rouge)

I know I stand in line
Until you think you have the time
To spend an evening with me
And if we go some place to dance
I know that there´s a chance
You won´t be leaving with me.

Then afterwards we drop into a quiet little place
And have a drink or two
And then I go and spoil it all
By saying something stupid
Like I love you...

Anglès

I can see it in your eyes
That you despise the same old lines
You heard the night before
And though it´s just a line to you
For me it´s true
And never seemed so right before.

I practice every day to find some clever
lines to say
To make the meaning come true
But then I think I´ll wait until the evening
gets late
And I´m alone with you...

The time is right
Your perfume fills my head
The stars get red
And oh the night´s so blue
And then I go and spoil it all
By saying something stupid
Like I love you
I love you...

Swingin' on a Star

movie Hudson Hawk

(chorus)
Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are

Or would you rather be a mule?
A mule is an animal with long funny ears
He kicks up at anything he hears
His back is brawny
And his brain is weak
He's just plain stupid with a stubborn streak
By the way, if you hate to go to school
You may grow up to be a mule

(chorus)

Or would you rather be a fish?
A fish is an animal that swims in a brook
He can't write his name or read a book
To fool the people is his only thought
And though he's slipperly
He still gets caught!
If that's all life is what you wish
You may grow up to be a fish

(Chorus)

Or would you rather be a pig?
A pig is an animal with dirt on his face
His shoes are a terrible disgrace
He's got no manners when he eats his food
He's fat and lazy and extremely rude
But if you don't care a feather or a fig
You may grow up to be a pig

And all the monkeys aren't in the zoo
Every day you see quite a few
So you see it's all up to you
You could be better than you are
You could be swinging on a star
(repeat X10)
Let's take it home!
You could be swinging on a star!
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The way we were - Tal como eramos

Memories
Like the corners of my mind
Misty water-color memories
Of the way we were
Scattered pictures
Of the smiles we left behind
Smiles we gave to one another
For the way we were
Can it be that it was all so simple then?
Or has time re-written every line?
If we had the chance to do it all again
Tell me, would we? Could we?

Memories
May be beautiful, and yet
What's too painful to remember
We simply choose to forget
So it's the laughter
We will remember
Whenever we remember
The way we were
The way we were

Anglès

Where Do I Begin - Love Story

Where Do I Begin - Love Story

Where do I begin?
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love he brings to me
Where do I start?

Like a summer rain
That cools the pavement with a patent leather shine
He came into my life and made the living fine
And gave a meaning to this empty world of mine
He fills my heart

He fills my heart with very special things
With angels´ songs, with wild imaginings
He fills my soul with so much love
That anywhere I go, I´m never lonely
With him along, who could be lonely
I reach for his hand, it´s always there

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I´m going to need him till the stars all burn away
And he´ll be there

He fills my heart with very special things
With angels´ songs, with wild imaginings
He fills my soul with so much love
That anywhere I go, I´m never lonely
With him along, who could be lonely
I reach for his hand, it´s always there

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I´m going to need him till the stars all burn away
And he´ll be there

Anglès

Whitney Houston - I will always love you (Siempre te amaré)

Si yo me quedara
Solamente estaría en tu camino
Pues, me voy pero sé
Pensaré en ti
En cada paso del camino

Y yo siempre te amaré
Siempre te amaré
A ti mi amor a ti mmm
Recuerdos agridulces
Es todo lo que me llevo
Pues adiós, por favor no llores
Los dos sabemos que no soy lo que tu, tu necesitas
Y yo siempre te amaré
Siempre te amaré, te amaré

Espero que la vida te trate bien, y espero que tengas
Todo lo que soñaste
Y te deseo alegría
Y felicidad
Pero por sobre todo, deseo que ames

Y yo siempre te amaré
Siempre te amaré
Siempre te amaré
Siempre te amaré
Siempre te amaré
Siempre te amaré...
Tu, cariño, te amo
Yo siempre, siempre te amaré...

Castellà

With a Little Bit O' Luck - My fair lady

With a Little Bit O' Luck  [ Top ]

            Alfred
            The Lord above gave man an arm of iron
            So he could do his job and never shirk.
            The Lord gave man an arm of iron-but
            With a little bit of luck,
            With a little bit of luck,
            Someone else'll do the blinkin' work!

            The three
            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of luck you'll never work!

            Alfred
            The Lord above made liquor for temptation,
            To see if man could turn away from sin.
            The Lord above made liquor for temptation-but
            With a little bit of luck,
            With a little bit of luck,
            When temptation comes you'll give right in!

            The three
            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of luck you'll give right in.

            Alfred
            Oh, you can walk the straight and narrow;
            But with a little bit of luck
            You'll run amuck!
            The gentle sex was made for man to marry,
            To share his nest and see his food is cooked.
            The gentle sex was made for man to marry-but
            With a little bit of luck,
            With a little bit of luck,
            You can have it all and not get hooked.

            The three
            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of luck you won't get hooked.
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            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of bloomin' luck!

            Alfred
            The Lord above made man to help is neighbor,
            No matter where, on land, or sea, or foam.
            The Lord above made man to help his neighbor-but
            With a little bit of luck,
            With a little bit of luck,
            When he comes around you won't be home!

            Jim and Harry
            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of luck,
            You won't be home.

            Alfred
            They're always throwin' goodness at you;
            But with a little bit of luck
            A man can duck!
            Oh, it's a crime for man to go philandrin
            And fill his wife's poor heart with grief and doubt.
            Oh, it's a crime for man to go philanderin'-but
            With a little bit of luck,
            With a little bit of luck,
            You can see the bloodhound don't find out!

            The three
            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of luck she won't find out!
            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of bloomin' luck!
            He doesn't have a tuppence in his pocket.
            The poorest bloke you'll ever hope to meet.
            He doesn't have a tuppence in his pocket-but
            With a little bit of luck,
            With a little bit of luck,
            He'll be movin' up to easy street.
            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of luck,
            He's movin' up.
            With a little bit...with a little bit...
            With a little bit of bloomin luck!

Without You - My fair lady

            Eliza
            What a fool I was!
            What a dominated fool!
            To think you were the earth and sky.
            What a fool I was! What an addle-pated fool!
            What a mutton-headed dolt was I!
            No, my reverberating friend,
            You are not the beginning and the end!
            There'll be spring every year without you.
            England still will be here without you.
            There'll be fruit on the tree,
            And a shore by the sea;
            There'll be crumpets and tea
            Without you.
            Art and music will thrive without you.
            Somehow Keats will survive without you.
            And there still will be rain
            On that plain down in Spain,
            Even that will remain without you.
            I can do without you.
            You, dear friend, who talk so well,
            You can go to Hartford, Hereford and Hampshire!
            They can still rule the land without you.
            Windsor Castle will stand without you.
            And without much ado
            We can all muddle through without you!
            Without your pulling it, the tide comes in,
            Without your twirling it, the earth can spin.

Anglès

            Without your pushing them, the clouds roll by.
            If they can do without you, ducky, so can I!
            I shall not feel alone without you.
            I can stand on my own without you.
            So go back in your shell,
            I can do bloody well
            Without you!

Wouldn't It Be Loverly? - My fair lady

            It's rather dull in town,
            I think I'll take me to Paree.
            Mmmmmm.
            The mistress wants to open up
            The castle in Capri.
            Me doctor recommends a quiet summer by the sea!
            Mmmm, Mmmm, wouldn't it be loverly?

            Eliza
            All I want is a room somewhere,
            Far away from the cold night air.
            With one enormous chair,
            Aow, wouldn't it be loverly?
            Lots of choc'lates for me to eat,
            Lots of coal makin' lots of 'eat.
            Warm face, warm 'ands, warm feet,
            Aow, wouldn't it be loverly?
            Aow, so loverly sittin' abso-bloomin'-lutely still.
            I would never budge 'till spring
            Crept over me windowsill.
            Someone's 'ead restin' on my knee,
            Warm an' tender as 'e can be.
            'ho takes good care of me,
            Aow, wouldn't it be loverly?
            Loverly, loverly, loverly, loverly
            [REPEAT]

Anglès

You're the One That I Want

Song by  Olivia Newton John

I got chills They're multiplying
And I'm losing control
'Cause the power you're supplying
It's electrifying!

You better shape up
'Cause I need a man
And my heart is set on you
You better shape up
You better understand
To my heart I must be true
Nothing left Nothing left for me to do

You're the one that I want
Oo-oo-oo, honey The one that I want
Oo-oo-oo, honey The one that I want
Oo-oo-oo, the one I need Oh, yes indeed

If you're filled with affection
You're to shy to convey
Better take my direction
Feel your way

I better shape up
'Cause you need a man (I need a man)
Who can keep me satisfied
I better shape up
If I'm gonna prove (You better prove)
That my faith is justified
Are you sure  Yes I'm sure down deep inside

You're the one that I want
Oo-oo-oo, honey  The one that I want
Oo-oo-oo, honey  The one that I want
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Oo-oo-oo, the one I need  Oh, yes indeed

You're the one that I want
Oo-oo-oo, honey  The one that I want
Oo-oo-oo, honey  The one that I want
Oo-oo-oo, the one I need  Oh, yes indeed

You´re the one that I love

I got chills, they´re multiplyin´
And I´m losin´ control
Cause the power you´re supplyin´
It´s electrifyin´
You better shape up ´cause I need a man
And my heart is set on you
You better shape up
You better understand
To my heart I must be true
Nothing left, nothing left for me to do

You´re the one that I want
You´re the one that I want
You´re the one that I want
The one that I want
The one I need
Oh yes indeed

If you´re filled with affection,
You´re too shy to convey
Meditate in my direction, feel the way
I better shape up
Cause you need a man
Who can keep me satisfied
I better shape up
If I´m gonna prove
That my faith is justified
Are you sure?
Yes, I´m sure down deep inside

Anglès

Penya, Tomeu

Avui, demà

Ets com s'aire que jo necessit per respirar
i ets com es pa,
Ets sa musa que m'inspira
avui, demà.

Ets com sa taronja que mai no em cans de xuclar,
no me cans mai.
Tu no mires es rellotge
avui, demà.

Tu sols pondre es sol quan arriba es vespre
i et jeus en es meu costat.
tu me toques i em relaxes
avui, demà.

Cada pic que me mires
pareix que canvia
el món de color.
Pareix que en somriure, tothom és més lliure.
i fas que vengué es bon temps.

Català

Cada pic que me mires
pareix que em canvia
el món de color.
Quan dius que m'estimes reforces ma vida
i el cor em va a mil o més.

Ets com s'aliment que necessit per tirar envant
quan jo tenc fam.
Me confortes i em descanses
avui, demà.

Ets com s'aire que jo necessit per respirar
i ets com es pa,
Ets sa musa que m'inspira
avui, demà.

Cada pic que me mires...

Cabrera

Com una verge nua dins la mar,
com una estrella musa d'un poeta,
com una tendra i dolça companyera,
no li faceu mal...

Com una perla hermosa i natural,
com el somriure de la nostra reina,
com una rosa fresca en primavera...

No li faceu mal,
no li faceu mal,
no li faceu mal,
és Cabrera.

Com una mare encona el seu infant,
com el llunyà cantar d'una sirena,
com el volar tan suau d'una oronella
no li faceu mal....

Català

Conèixer-te

Conèixer-te, és com sa vuitena meravella que ha entrat dins ma vida
Conèixer-te, és com aquell somni que de veres jo somiar voldria
Conèixer-te, és com aquella cançó que ve a ser llibertat i esperansa
Conèixer-te, és tocar el cel amb un dit, donant-me forsa i més templansa
Si un cas penses que és un poc cursi lo que dic
entenem avui tenc ganes d'espaiar-me
I amb un bras damunt s'espatlla
o aferrats per sa cintura
mil besades encara no seran prou
I és un llas que a jo m'encanta
assaborir tanta dolsura
conèixer-te és omplir d'amor es meu cor
Conèixer-te, és com un univers de camins nous tot plens d'alegria
Conèixer-te, és pensar sempre amb tu i estimar-te de nit i de dia.

Si un cas penses que és un poc cursi lo que dic
entenem avui tenc ganes d'espaiar-me
i amb un bras damunt s'espatlla
o aferrats per sa cintura
mil besades encara no seran prou
I és un llas que a jo m'encanta
assaborir tanta dolsura
conèixer-te és omplir d'amor es meu cor.
I amb un bras damunt s'espatlla
o aferrats per sa cintura
mil besades encara no seran prou
I és un llas que a jo m'encanta
assaborir tanta dolsura
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conèixer-te és omplir d'amor es meu cor.

Cris

Uuuhh....

Cristina...
entrares a poc a poc dins sa meva vida
Cristina...
I et feres imprescindible en es voltant meu
Cristina...
Dos dies sense vorer-te me fan sentir pobre i malament
No fa tant de llum es sol no quan tu no hi ets.

Cristina...
el món que a tu t'enrevolta esglaiat te mira
Cristina...
Darrera sa teva porta traspues encís
Cristina...
Dos dies sense vorer-te me fan sentir pobre i malament
No fa tant de llum es sol no quan tu no hi ets.

Mai no sabràs quantes de vegades
Dins dels meus somnis t’he fet una reina
Musa i primera
No em cansaria mai d’aferrar-te
Dins els meus braços trobaràs sempre una llar

Cristina...
No es fàcil trobar paraules per explicar-te
Cristina...
que preg perquè no te'n vagis espera un poc més
Cristina...
Dos dies sense vorer-te me fan sentir pobre i malament
No fa tant de llum es sol no quan tu no hi ets.

Mai no sabras...

----------------------------------------------------------

[Re]

Uuuhh.... [Sol][La]

[Re]
Cristina...
entrares a poc a poc dins sa meva [Mim]vida[La]
[Mim]Cristi[La]na...
I et [Mim]feres imprescin[La]dible en es voltant [Re]meu[La7]
Cris[Re]tina...
Dos dies sense vo[Re7]rer-te me fan sen[Sol]tir pobre i mala[Solm]ment
No [Re]fa tant de llum es [La]sol no quan tu no hi [Sol]ets. [Re]

Cristina... [...]

[Sol]Mai no sabràs quantes [Fa#m]de vegades
[Si7]Dins dels meus somnis t’he [Do]fet una reina [La]
[Re]Musa i primera
No [Sol]em cansaria mai [Fa#m]d’aferrar-te
[Sol]Dins els meus braços [Solm]trobaràs sempre una [La]llar

Català

De tot cor

Jo et duré a casa si fa mal temps
Jo t’empararé si un cas tens por
Jo te cuidaré si estàs malalta
De tot cor, de tot cor

Jo et duré...

Català

Estic a punt d’anar-me’n
Mes abans de partir et diré
Que et duc dins es pensament

No deix de recordar-te
I alen els teus alens tot calents
De lluny i de prop me tens

Jo et duré...

I a dalt de s’escenari
Quan estic concentrat cantant
Jo sempre te tenc present

Perquè m’ets necessari
Com s’aire que respir
Necessit estar amb tu en tot moment

Jo et duré... ( bis )

----------------------------------------------

[La]Jo et duré a casa si fa mal [Re]temps
Jo t’em[Mi]pararé si un cas tens [Fa#m]por
Jo te cu[Sim]idaré si estàs ma[Mi]lalta
De tot [Re]cor, de tot [La]cor

Jo et duré...

[Fa#m]Estic a [Do#m]punt d’anar-me’n
[Re]Mes abans [La]de partir et di[Re]ré
Que et [Rem]duc dins es pensa[La]ment

[Fa#m]No deix de [Do#m]recordar-te
[Re]I alen els [La]teus alens tot ca[Re]lents
De [Rem]lluny i de prop me [Mi]tens

Jo et duré…

Demà quan te'n vagis

Demà quan te'n vagis
no pensis nina
que m'oblidaré un sol moment de tu.
I és que ja has entrat
dins sa meva vida,
m'ets tan necessària com s'aire pur.

M'ha deixat prendat
es teu somriure
i sa manera teva d'estimar,
tu m'has fet un home
nou i lliure,
que no et deixarà ja mai...

Demà quan te'n vagis
no pensis nina
que m'oblidaré un sol moment de tu.
Perquè ja has entrat
dins sa meva vida,
m'ets tan necessària com s'aire pur.

Som trobat amb tu
més que una amiga,
me dones lo que sempre he de cercar
tens tot lo que a jo tant molt m'estira
ja me tens ben engabiat!

Demà quan te'n vagis...

Català

Pàgina 1570 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Penya, Tomeu

D’una gatera

Així m'ho contà un amic meu, no cal dir es seu nom

D'una gatera me vaig casar amb sa camarera
que em va engatar, d'una gatera me vaig casar. (2 cops)

Tot va comensar a dins s'avió
anant a Las Vegas de viatge
poc a poc m'entrava més emoció
així com més, així com més, així com més
calibres m'empossolava.
No sé com vaig arribar a s'hotel
ni com me xiflava aquella minifalda
que servia copes darrere es taulell
i que em deixava, i que em deixava, i que em deixava xava boig quan s'acotava.
Copa va i copa ve, jo gatet i ella també

D'una gatera.... me vaig casar.

Més tard li vaig fer proposicions
d'aquestes que es diuen un dins sa ferratge
ella respongué posant-me condicions
que res de res man, que res de res man, que res de res man,
si abans no se casava
Jo i es suc vàrem ser cavallers
tots dos enamorats de manera salvatge
no sé com va ser, me tragueren dos anells
i ja m'hi tens ja, i ja m'hi tens ja, i ja m'hi tens ja, es capdavall feia flamada
Copa va i copa ve, jo gate i ella també

D'una gatera...... me vaig casar

I ara me'n torn, direcció Mallorca,
me'n vaig maleïnt es meu mal cap
i ennigu-nigulat per s'alcohol
què diré, què li diré, què diré a sa meva dona
què diré en es meus al.lots que m'esperen a ciutat
copa va i copa ve jo gatet i ella també

D'una gatera........ me vaig casar.
D'una gatera........ me vaig casar.

Català

El dimoni dins jo

Quan camines per s'arena
amb aquest manejar d'anca,
el dimoni se remena
i jo m'he jeure de panxa,
perquè si me jec d'esquena
se com m'aixeca una branca,
llavors pareix que,

Duc el dimoni dins jo...
Duc el dimoni dins jo...
Duc el dimoni dins jo...

Tenc oberta sa finestra
per si un cas te peguen ganes,
d'aturar-te qualque vespre
i deixar-te tocar ses cames.
Jo tot sol me faig sa festa
quan me peguen unes rampes,
llavors pareix que...

Duc el dimoni dins jo...

Tu saps ben cert Magdalena,
que t'ho he dit moltes vegades
que si tu no vas de veres

Català

jo en duc moltes d'amagades.
Quan se m'infla aquella vena
ses bromes s'han acabades
llavors pareix que...

Na, na, na, na, na, es ell que em crema...
Na, na, na, na, na, es ell que em crema...
Na, na, na, na, na, es ell que em crema...
Duc el dimoni dins jo...

Els cors ferits

Un cafè, un cigarret i una dona que m’estreny fort,
i en mig d’envestides amoroses me ve ets seu record

Els cors ferits com es meu ocupen molt d’espai
alguns es curen a temps, altres no curaran jamai

Un amic, en sa nit, sa botella i un singlot
mes quan ja nos passa sa gatera, llavorens molt pitjor

Els cors ferits com es meu ocupen molt d’espai
Alguns es curen a temps, altres no curaran jamai

Els cors ferits ...
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Illes dins un riu

Bee gees

Nina quan te vaig conèixer canvià tot
vaig venir cap a tu amb lo meu millor
ben suau dins jo
era un sentiment tot nou

Tu me fas coses que jo no sé explicar
Aferra't molt fort que no sent mal
Cada cop del meu cor és un sentiment tot nou

L’amor tendre és cec i demana dedicació
L’amor que sentim no cal conversar
I plegats sense pressa ah ah
Fent l’amor l’un amb l’altre ah ah

Illes dins d’un riu, això és lo que som
Ningú més en mig, com pot ser millor
Vine lluny amb mi a un altre món
Si estem plegats no tenc por de res ah ah
Recolzant-nos l’un amb l’altre ah ah

No puc viure quan l’amor ja s’ha acabat
Res no té importància si no tens ningú
Que et doni calor en sa nit
Per perdre el sentit de la realitat

Això no ens passarà, dubte no n’hi ha cap
Aquest amor mai no s’aturarà
I el missatge és ben clar
si a aquest dic hem vist que no hi ha fi

No ploraràs més
i estimar-me no et faré mal
I enamorats viurem com ara i sempre
anem plegats sense pressa ah ah
Fent l’amor l’un amb l’altre ah ah

Illes dins...
Illes dins…

--------------------------------------------------------------

[La]..[Re][La]

Català
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[La]Nina quan te vaig conèixer canvià tot
vaig venir cap a tu amb lo [La7]meu millor
ben su[Re]au dins jo
era un sentiment tot [La]nou

[La]Tu me fas coses que jo no sé explicar
Aferra't molt fort que no [La7]sent mal
Cada [Re]cop del meu cor és un sentiment tot [La]nou

L’amor tendre és [Re7Maj]cec i demana dedicació
L’[Rem]amor que sentim no cal conversar
I [La]plegats sense pressa ah ah
Fent l’amor l’un amb l’altre ah ah

[La]Illes dins d’un riu, això és [Re]lo que som
Ningú [Sim]més en mig, com pot ser millor
Vine [La]lluny amb mi a un [Re]altre món
Si estem ple[La]gats no tenc por de res ah ah
Recol[Sim]zant-nos l’un amb l’altre ah [La]ah

(canvi de to a FA)

[Fa]No puc viure quan l’amor ja s’ha acabat
Res no té importància si no [Fa7]tens ningú
Que et doni [Sib]calor en sa nit
[Sibm]Per perdre el sentit de la [Fa]realitat

[Fa]Això no ens passarà, dubte no n’hi ha cap
Aquest amor mai no s’a[Fa7]turarà
I el mis[Sib]satge és ben clar
si a aquest dic hem vist que no [Fa]hi ha fi

No ploraràs [Sib7Maj]més
i estimar-me no et faré mal
I e[Sibm]namorats viurem com ara i sempre
anem ple[Fa]gats sense pressa ah ah
Fent l’amor l’un amb l’altre ah ah

[Fa]Illes dins d’un riu, això és [Sib]lo que som
Ningú [Solm]més en mig, com pot ser millor
Vine [Fa]lluny amb mi a un [Sib]altre món
Si estem ple[Fa]gats no tenc por de res ah ah
Recol[Solm]zant-nos l’un amb l’altre ah [Fa]ah

[Sib][Sibm][Fa]
[Sib][Sibm][Fa]

Illes dins...

Lluna de Formentera

Desprès d’un cert temps prudent de pensar-ho
costa entendre que potser fos s’ ambient
que aquell estiu calent pots ser que no fos amor

Va ser com un gran miratge de brolladors
compartirem llocs amb tanta de màgia
que res no importava més que nosaltros dos
del mon...

Pot ser que fos sa lluna de Formentera
aquella hora baixa sa espalmador
aquella caldereta de Ciutadella
els cants regionals dels seus pescadors

Pot ser que fos sa lluna ..

Encara que no sé on es vull contar-ho
fets i coses que han passat per ma vida
sa seva escofida
ha estat de lo millor de tot

Va ser com un gran miratge...
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Pot ser que fos sa lluna ..

Pot ser que fos sa lluna ..

Pot ser que fos sa lluna ..

Lluna de Formentera

Desprès d'un cert temps
prudent de pensar-ho
costa entendre que potser fos
s'ambient d´aquell estiu calent
pots ser que no fos, amor.

Va ser com un gran miratge de brolladors.
Compartírem llocs amb tanta de màgia
que res no importava més
que noltros dos, del món.

Pot ser que fos sa lluna de Formentera
aquella hora baixa a s´Espalmador
aquella caldereta de Ciutadella
o els cants regionals dels seus pescadors

Pot ser que fos sa lluna...

Encara que no sé on es
vull contar-ho
fets i coses que han passat per ma vida
sa seva escalfida ha estat de lo millor de tot

Va ser com un gran miratge de brolladors...

Pot ser que fos sa lluna ..

Pot ser que fos sa lluna ..

Pot ser que fos sa lluna ..
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M'agrada es Rock

Jo sempre he dit que volia ésser lliure,
ses consequències me som plantejat,
si he ensopegat me som posat a riure,
no mir enrera, vull veure endavant.

Jo ja em conform: sé llegir i sé escriure,
i solc anar sempre amb so cap ben alt,
faig lo que vull, molt de gust pas de viure
i m'és ben igual si a pics m'han enganat.

M'agrada es rock,
m'agrada més que quan era al·lot,
vaig amb so temps i ara crid més fort.
M'agrada es rock.
Així som jo:
som un nin gran que canta amb so cor,
dic lo que sent i no me fa por:
m'agrada es rock!

Jo sé nedar sense gordar sa roba,
i què té més?, ningú neix ensenyat,
qui tira envant a vegades se troba
amb un pam de nassos i ben escaldat.

M'agrada es rock...

Català
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Mallorquí

Visca, visca visca la vila visca
Destriar ses illes és viure i respirar un altre aire

Jo soc d’aquí nascut de Fora...
De Mallorquí vaig presumint de sa vida
No destr ... gent es un color d’una pell
Ésser mallorquí és treure sa loteria

Visca, visca visca la vila visca...
Destriar ses illes és viure i respirar un altre aire

Me trobareu tant fora com dins s’ illa
Per tot arreu tenint prou bona cadira
Si anant per nit fent tornar guapa sa gent
No discutint tant sols per no perdre es temps
Ésser mallorquí és treure sa loteria

De Vilafranca, mallorquí de Vilafranca
Destriar ses illes és viure i respirar un altre aire
De Vilafranca, mallorquí de Vilafranca
Destriar ses illes és viure i respirar un altre aire

Visca, visca visca la vila visca
Visca, visca visca la vila visca
Visca, visca visca la vila visca

Destriar ses illes és viure i respirar un altre aire

M’agrada tant de disfrutar de sa vida
Que per res del mon en d’altre em canviaria
Quan arriba sa nit jo no puc dormir
XXXXX gresca em domina XXXX
Ésser mallorquí és treure sa loteria

Visca, visca visca la vila visca
Visca, visca visca la vila visca
Visca, visca visca la vila visca

Destriar ses illes és viure i respirar un altre aire
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Mallorquins i Catalans

Un moix i un ca. Un gat i un gos.
Un tassó i un capell, si us plau,
un got i un barret.
Ja ho val, ja ho val.
Vatuadell que això es espès.
No som estat mai cap entès,
més si no ho moll, si no ho moll,
si no ho moll me farà mal.
Mallorquins i Catalans,
Catalans i Mallorquins com més amics més endins, així tots serem germans.

Es que això surt un run-run.
Que si xerren no ho entenc,
Però jo hi pos tan d'esmer
que de deu mots n'agaf qualcun.

Un moix i un ca. Un gat i un gos.
Un tassó i un capell, si us plau,
un got i un barret.
Ja ho val, ja ho val.
Vatuadell que això es espès.
No som estat mai cap entès,
més si no ho moll, si no ho moll,
si no ho moll me farà mal.
Mallorquins i Catalans,
Catalans i Mallorquins com més amics més endins així tots serem germans.

Català

Es qui s'ho pren amb rialles,
però es que a jo m'ha passat,
per demanar s'escusat
d'enllà m'han tret a potades.

Un moix i un ca. Un gat i un gos.
Un tassó i un capell, si us plau,
un got i un barret.
Ja ho val, ja ho val.
Vatuadell que això es espès.
No som estat mai cap entès,
més si no ho moll, si no ho moll,
si no ho moll me farà mal.
Mallorquins i Catalans,
Catalans i Mallorquins com més amics més endins així tots serem germans.

No es que hi tengui res que dir
si un s'entén així com sap.
Ni estic gens empegueït
si xer com m'han ensenyat.

Un moix i un ca. Un gat i un gos.

ningu no et  fa hombra

Per molt que el mon doni voltes
o turi es sol de brillar
si es rellotge no marca hores
t´esperare b´en igual
perque es voret son pesigolles
que em corren per tot es cos

Ningú no et fa hombra a tu, ets part d ma vida ningú m´ha estimat com tu, de nit ni de dia.
Ningú no et fa hombra a tu ets, part de ma vida ningu m´ha estimat com tu de nit ni de dia
tu...

Si un cas ho fesis aposta
per provar si es veritat
jo t´asegur que cap porta
no em pot turar d´esperar
perque es voret, son pesigolles
que em corren per tot es cos

Ningú no et fa hombra a tu, ets part d ma vida ningú m´ha estimat com tu, de nit ni de dia.
Ningú no et fa hombra a tu ets, part de ma vida ningu m´ha estimat com tu de nit ni de dia
tu...

Ningú no et fa hombra a tu, ets part d ma vida ningú m´ha estimat com tu, de nit ni de dia.
Ningú no et fa hombra a tu...
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Pels bons temps

Kriss Kristoferson

Sé que fa mal
Quan tot s’acaba
Mentre que envant
Aquest vell món
Segueix dant voltes

Hem de pensar
en sos bons moments
Plegats d’enrere
Ja hi haurà
Temps per tristesa
Quan te’n vagis

Encona’m
Dins es meus braços
Vull sentir

Català
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Suau sa tendresa
Des teu cos

Escoltam sa pluja caure
Repicant per sa finestra
I fent creure que m’estimes
Un cop més
Per els bons temps

I’ll get alone
You find another
And I’ll be here
If you should find you ever need me
Don’t say a word about tomorrow
For ever
There’ll be time enough for sadness
When you leave me

Encona’m…

------------------------------------

[Mi]Sé que fa [Fa#m]mal
[Si7]Quan tot s’a[Mi]caba
Mentre que en[Fa#m]vant
Aquest vell [Si7]món
Segueix dant [Mi]voltes

Hem de pen[La]sar
en sos bons mo[Si7]ments
Plegats d’en[Mi]rere
Ja hi hau[La]rà
Temps per tris[Fa#m]tesa
Quan te’n [Si]vagis

Enco[Mi]na’m
Dins es meus [Si]braços
Vull sentir
Suau sa ten[Si7]dresa
Des teu [Mi]cos

[Fa#m][Si]

Escolt[Mi]am sa pluja [Mi7]caure
Repi[La]cant per sa fi[Lam]nestra
[Mi]I fent creure que m’es[Fa#m]times
Un cop [Si]més[Mibdim]
Per els bons [Mi]temps

…

Per s´aeroport del Prat

Tenc pressa per agafar s´avió
que em durà a casa.

Tenc una forta sensació
d´impotència.

Es taxi m´ha deixat a sa terminal
sé que tot ha acabat i me n´he d´anar
caminant per s´aeroport del Prat
no hi sent ni hi veig.

No em puc treure es seu record d´es cap
el tenc que estreny.

Caminant per s´aeroport del Prat...
uh....uh....
se´m farà llarg, per oblidar-la
no ho som, de pedra
en realitat no puc centrar-me
pot esser de pena
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Qualcú m´ha demanat si jo era jo
no sé si he contestat o si m´he fet por
caminant per s´aeroport del Prat...

Plou

Plou i a defora bufa es vent
Que me fa sentir petit com un granet d’arena
Estic dins del llit estic ben calent
Avui ja no em mouré d’aquí

Plou i a defora bufa es vent
Que dorm es meus sentits i aixeca sa tempesta
I aquest tic a tic que a jo representa
Música i cançons i un bon grapat d’emocions

Plou i a defora bufa es vent
Jo som com un rupit ajupit dins un ullastre XXXXX
Mig embadalit escolt s’aigo caure
I avui ja no em mouré d’aquí

Plou i a defora bufa es vent
Que dorm es meus sentits i aixeca sa tempesta
I aquest tic a tic que a jo representa
Música i cançons i un bon grapat d’emocions

es senyal de terra humida
d’herba verda i de frescor
tornarà l’ocell que donà vida
desperta’t i vine
aquest temps convida a fer l’amor
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Plou

       Plou – Tomeu Penya

re                      re7M
Plou i a defora bufa es vent
                                                                    re7                  sol
Que me fa sentir petit com un granet d’arena
  sol7                re
Estic dins del llit estic ben calent
 la7                    re             la7
Avui ja no em mouré d’aquí... uh, uh, uuuh...

re                     re7M
Plou i a defora bufa es vent
                      re7               sol
Que dorm es meus sentits i aixeca sa tempesta
    sol7                 re
I aquest tic a tic que això representa
 la7        sol7     sol    la7         re
Música i cançons i un bon grapat d’emocions

Plou i a defora bufa es vent
Jo som com un rupit ajupit dins un ullastre
Mig embadalit escolt s’aigo caure
I avui ja no em mouré d’aquí

Plou i a defora bufa es vent
Que dorm es meus sentits i aixeca sa tempesta
I aquest tic a tic que això representa
Música i cançons i un bon grapat d’emocions  re...

...re7
sol          la7     re
es senyal de terra humida
sol           la7   re
d’herba verda i de frescor
sol       la7       re   si
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tornarà l’ocell que donà vida
sol          la7
desperta’t i vine
sol              la7           re/ re7
aquest temps convida a fer l’amor

      Dedicada a la Carmeta.

        Marc.

Rock and roll dels millors anys

Encara record jo quan
mon pare en comprà aquella
primera guitarra
que jo orgullós mostrà
en ets al•lots des poble,
al•lots de sa meva edat
tot convençut que jo seria un
Rock and roll star

Dissabtes i diumenges
festes de guardar
tot sol quedava a ca nostra
sa guitarra en ses mans
provava ser com Elvis
a ell em volia semblar
tot convençut que jo seria un
Rock and roll star

Rock and roll t’he dat
jo de ma vida es millors anys
els meus somnis i alegries
els meus dies d’estudiant
quan tot solet en es corral
feia cançons d’amor per tu
tu canviaves cada dia
sempre darrera qualcú.
Jo només era...
un de tants que et seguia

El 69 amb en Joan
férem un conjunt cantàvem
ses cançons de Bee gees
Bob Dylan i Sam Coock
tenguérem vaja quin disgust
quan es va fer oficial
que es Beatles se desfeien
jo me vaig posar a plorar

Vengueren temps de mili
de vici i de rapat
cada dia era un suplici
no me’n vull sols recordar
d’aquell temps fora en Chuck Berry
d’aquell temps de cap pelat
i d’aquell sergent que no sabia qui era
Joan Manel Serrat

Rock and roll t’he dat...

Arribaren els anys 80
i jo ja n’estava cansat de guiris
de cançons de patxanga
per es cap del mes cobrar
i en sa meva llengua autòctona
començà jo a composar
Mirau-vos quina cosa
sa gent me començà a escoltar
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i ara ja n’he fets 40
i ací segueix cantant
potser ja no faig tanta planta
però això m’és ben igual
perquè s’altre dia a Palma
vaig anar a un recital
i el mateix vespre
somniava que era un
Rock and roll star.

Rock and roll t’he dat...

S'Estalella

Quina vergonya seria, pes poble de Llucmajor,
S'estanyol ple de carbó, per cremar-lo i fer energia.
Ni centrals ni ximeneies, ja està bé de fer brutor,
que sa gent de Llucmajor, té ben clares ses idees.

I noltros els mallorquins d'es pla i de sa muntanya,
cuidam s'aigo que mos banya, volem salvar els nostros pins,
ses mates i ses savines, aigo neta i transparent,
de S'Estalella a Galdent, pogueu jugar nins i nines.

No ens espenyeu S'Estalella, no embruteu ni faceu fum,
Si hem de menester més llum, cercarem altra manera,
S'Estallella pins i costa, així l' hem de conservar,
centrals ja moltes n'hi ha, S'Estalella es cosa nostra.
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Sirena

Conten els que s'en recorden, que en sa seva vida,
mai no havien vist dolçura nina tan garrida,
tal prodigi d'hermosura, que ses flors s'empegueïen
i d'enveja s'enfilaven per sa cintura

Ell era un jovenet ben plantat i noble,
que per coses del destí va recalar en es poble,
i podeu pensar i creure tot d'una que se toparen,
veren llamps colors i roses i s'enamoraren

Cada dia que passava més s'estimaven,
fins que un vespre oscur vengueren uns homes d'enfora,
i es jovenet s'endugueren. Pus més mai ja no el va veure,
i ella espera qui t'espera i plora qui plora...

Conten que se'n va anar un dia cap a Ciutat,
sense dur-se'n cap bé ni dir res a ca seva,
i es darrers que la varen veure,
diuen que anava per s'arena,
i que poc a poc se fongué amb la mar.

Conten els pescadors que molt de tant en quan,
senten com surt d'es fons un singlotet de pena.
Diuen que es sa nineta aquella, que se va convertir en sirena,
i encara està cercant es seu estimat.
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Som ca teva

Reina meva,
som ca teva.

Jo esperava que m'arribàs l'amor algun dia
i vares ésser tu, nineta petita,
que'm robares el cor i m'endolçares sa vida.
Tot lo meu és teu, nineta petita,
regal de Déu...

Reina meva
som ca teva.

Català
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No hagués pensat mai rebre tanta ventura
com m'has donat tu, nineta petita,
perque suau i dolça ets com feta amb confitura
Tot lo meu és teu, nineta petita,
regal de Déu...

Tu em fas sentir com un nin.
Amb una rialla i mitges paraules
jo torn petit
i el cor se m'eixampla
si amb mitges paraules
tu em dius: t'estim.

Reina meva
som ca teva...

Trenc

No hi volem camins de pega,
ni màquines d'escriure.
No hi volem ciment ni seda,
ni casetes de vidre.
No hi volem casals,
ni llum d'es qui va en fils.
No hi volem es fum que embruta,
ni moscards de farola.
No hi volem mal que no cura,
ni voltor que no hi vola.

No hi volem que estranys hi senyin es camins
Hi volem que hi jugui es vent per mig des pins.
Hi volem que ocells hi facin es seus nius.

I trai, lai, lai, lai...

No hi volem es fum que embruta,
ni moscards de farola.
No hi volem mal que no cura,
ni voltor que no hi vola.
No hi volem que estranys hi senyin es camins.
Avui hi tenim arena, demà hi tendrem ciment.
Tots sabem que aquí a l'Espanya cap de noltros fa content.
Mos agraden ses estepes pes jardí.
Hi volem que hi jugui es vent per mig des pins.
Hi volem que ocells hi facin es seus nius.

I trai, lai, lai, lai...
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T´estim

Jo ho sé ben cert, que tu tornaràs aquí
Així com un ocellet que cerca el seu niu
Desprès de volar, de volar i tornar volar
També igual com un peixet que cerca la mar
Ja ho sé com tu deus ser estimada meva, perquè som un homo així com cal
Tant teva és sa culpa com és meva
Ensaïmadeta mira, jo encara t’estim...a tu.
Nanananaaina t’estim Nanananaaina t’estim
Quan hem acabat volem tornar a començar
I és que som dos cossets fets per estimar
Un se’n pot anar, s’altre tot sol quedarà
Mes de tot farem per tornar-mos trobar
Ja ho se com tu deus ser estimada meva [...] (x3)

Català

T´estim així

Vine aquí
Quan te trobis tota sola vine a mi
Demanem qualsevol cosa, vine a mi
Saps que t’estim així
Vine aquí
Quan no és tot color de rosa, vine a mi
Trobaràs empès sa porta, vine a mi
Saps que t’estim així
Quan sa vida et tracti malament, i et trobis cansada i avorrida
Vine tot d’una, a casa, veuràs que res no ha canviat massa
Faré que et torni sa rialla
I vine i vine...saps que t’estim així
Vine aquí
Per tu tenc oberts els braços, vine a mi
Sense que [...] vine a mi
Saps que t’estim així
Quan sa vida et tracti malament i et trobis cansada i avorrida
Vine tot d’una, a casa, veuràs que res no ha canviat massa
Faré que et torni la rialla
I vine i vine...saps que t’estim així

Català

Un tassó de suc

Cansat de dar-li voltes
Ciutat pareix que m’ofega
Tinc tot es cos que em batega
S s’anima sembla que té morta

M’ha convidat a noces
Es cor me diu que no és vera
No hi puc anar me dic per que
Soc capaç de fer un numeret pobre

És un ramat de roses
Regal dins una capseta
Que li he enviat sense nota
Qui ho sap si ella pensarà en jo
En veure-la

Posa’m un tassó de suc Maria
Que avui vespre em vull desbaratar
Que s’ al•lota que tant jo volia
De blanca núvia ara es deu casar
Que s’ al•lota que tant jo volia
De blanca núvia ara es deu casar

Estic fet pols i en terra
Faria plorar ses pedres
Si tengués una guitarra
Per cantar-li ses meves penes
Gràcies per escoltar-me
Sabeu que sou bona dona
Si sóc pesat dispenseu-me
És que avui no puc xerrar d’altra cosa

És un ramat de roses
Regal dins una capseta
Que li he enviat sense nota
Qui ho sap si ella pensarà en jo
En veure-la

Posa’m un tassó de suc Maria
Que avui vespre em vull desbaratar
Que s’ al•lota que tant jo volia
De blanca núvia ara es deu casar
Que s’ al•lota que tant jo volia
De blanca núvia ara es deu casar

Posa’m…

-------------------------------------------------

[Re]

Català
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Cansat de dar-li voltes
Ciutat pareix que m’o[La]fega
Tinc [Sol]tot es cos que em ba[Re]tega
i s’[Mim]anima sem[Mi]bla que té [La]morta

[...]

És [Re]un ramat de roses
Regal dins una cap[La]seta
Que li [Sol]he enviat sense [Re]nota
Qui ho [Mim]sap si ella [Mi7]pensarà en [La]jo[La7]
En veu[Re]re-la

[Re7]

Posa’m [Sol]un tassó de suc Ma[Re]ria
Que avui [Sol]vespre em vull desbara[Re]tar
Que s’ al•[Sol]lota que tant jo vo[Re]lia
De blanca nú[La7]via ara es deu ca[Re]sar[Re7]
Que s’ al•[Sol]lota que tant jo vo[Re]lia
De blanca nú[Mi]via ara [La]es deu ca[Re]sar

[...]

Una aclucada d´ull

No me canta balades
ni me du es cafè amb llet dins es llit
però si estic en hores baixes
sempre hi és quan la necessit.

Jo no li regal roses
ni un abric d´aquells per bravejar
només li he donat dues joies
n´Alex i un cor enamorat.

Quan de fer l´amor ella en té ganes
m´ho fa sabre sense gens de trull
tant sols amb una rialla
o amb una aclucada d´ull.

No esteim plegats debades
ja no som uns nins que començam
mos hem allunayat a vegades
i com més va més mos estimam.

Jo vaig molt de viatge
volant sovint d´aqui cap enllà
més llavonces quan arrib a casa
ella sempre m´està esperant.

Quan de fer...

Català

Una nit d´estiu

Amb molt de gust jo vos vull contar una historia
Perquè la duc ben fresca dins sa memòria
Això es lo que em va passar
Una nit d’estiu
Anava acalorat
Amb so cap ben viu
I mes fort que un mac
Vaig sentir una veu
Amb bon mallorquí
Que va repetir
Paupem ben arreu
Ella duia un vel
Per a tot vestit
I es que era tan prim
Com si anés en pel
M’hi vaig acostar

Català

Tirant cap endins
M’agafa sa ma
I me va dir així
Hey! Vine i juga amb mi
Anem a la mar, anem a nedar de pressa
Hey! Vine i juga amb mi
Anem a nedar, que tenc tot es cos que em crema
Una nit d’estiu
Vaig anar a tocar
Per devers Llombards
Prop de Santanyí
No era es primer pic
Quan vaig haver acabat
Suant vaig entrar
A nes cameri
La me vaig trobar
M’esperava a mi
I a damunt un braç
Ella hi duia un nin
Això que ha estat?
Li vaig demanar
I ella em contestà
Una nit d’estiu
Hey! Vine i juga amb mi
Anem a la mar, anem a nedar de pressa
Hey! Vine i juga amb mi
Anem a nedar, que tenc tot es cos que em crema (x2)

Pep López i..Sopars de Duro

El rei del minut

                                        El rei del minut

Ja de petit sentia (apa!! No perdis el temps)
Només jugues tot el dia (apa!! No perdis el temps)
Una veu li repetia
Si el perds mai no tornarà
Tantes vegades li deien
Que un bon dia va passar

Era el rei del minut,
Era el rei del segon
Ell era qui controlava
Els rellotges de tot el món (bis)

Ell de temps no en tenia
I un amic li demanà:
I com és això possible
L’hauries d’anar a buscar
Deia no “m’atabalis”
Que tinc pressa no entens?
Jo ja t’ho explicaria però ara no tinc temps.

Era el rei del minut…

Les hores no duren gaire
Els anys vells ara són nous
dies volant pels aires
setmanes amb tres dijous
Se que costa d’entendre
O potser no s’enten gens
Jo ja t’ho explicaria però ara no tinc temps
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Pep López i..Sopars de Duro

Era el rei del minut…

Com s’acaba la història?
Algú vol sentir el final?
Si teniu una estona
Veireu que és original
Els qui escolteu la lletra
Ja estareu impacients
Jo ja us ho explicaria però ara no tinc temps.

Era el rei del minut…

La Festa

          LA FESTA (Pep López)

         Un dia d´estiu xafogós
         a les cinc de la matinada
        un fet insòlit i curiós
         desperta la barriada.
         Discos i llibres van començar
         a moure´s i a bellugar.

         Jo vaig quedar ben parat
         veient tota aquella disbauxa
         hi havia tot el personal
         ballant i fent l´animal
         semblava talment un ball d´envelat
         d´allò més ben improvisat.

         L´Sting feia de cambrer
         l´Asterix posava els discos
         en Rambo sempre fent merder
         La Madonna portava uns "ganxitos"
         La casa plena de gent
         més de cent- t´ho asseguro-
         tocaven un ritme calent
         en López i els Sopars de duro

         Amb tot el brogit, el veïnat
         treu el nas per la finestra
         -Doncs,que és el que està passant,
         que és tota aquesta fressa?-
         Tothom es pregunta amb molt de neguit
         a aquestes hores de la nit.

         Veient aquella situació
         jo vaig deixar porta oberta,
         tothom era convidat
         a fer més grossa la festa
         venien de vint-i-un botó
         amb colònies fines per fer olor.

         En Bruce portava canapès
         l´Elvis la taronjada
         En Serrat portava fuets
         i en Lucia la seva guitarra
         La casa s´omplí de gent
         va venir fins el rei "Arturo"
         això si, tocaven contents
         en López i els Sopars de duro.

         Algun despistat va deixar
         el televisor de casa encès
         llavors la festa començà

Català

         a omplir-se de gent molt pesada
         concursos,anuncis,presentadors,...
         aviat ens van fer tocar el dos.

         Si un dia d´estiu xafogós
         a les cinc de la matinada
         un fet insòlit i curiós
         desperta la barriada
         no deixis cap disc ni llibre tancat
         la teva festa ha començat.

         Els “Manolos”també vindrà
         el Santi i el seu pirata
         En Manel convidarà el seu
         amic en "Pedro Navaja"
         La casa plena de gent
         i d´amics us ho asseguro
         Tocaran un ritme potent
         en López i els Sopars de        duro.

Pep Roig

A l´Ovidi

DO
Uns acords i unes paraules
Lam
que eren rebels al teu temps;
Mim
Una veu i una mirada,
RE
Florant tots els sentiments....

DO
Aquell vell drap de roba,
Lam
que orgullós estic de dur,
Mim
aquella samarreta,
RE
que de vermell vas tenyir tu...

DO				MIm
Solament et conec a tu,mestre d’entre els mestres
RE                      Lam
capaç de cridar ben fort,la veu d’un poble
DO             RE
callada: d’Alcoi al cor...

Mim			LAm
A vós os canto jo,a vós senyor Ovidi,
DO				RE
Montllor com a cognom,i protesta com a vici.
Mim				LAm
Desde aquell 10 de març,cada dia és un dia,
DO			     RE
que com tu vas ben dir,durarà anys tota la vida...

DO-SOL-Lam-Mim-DO

DO
La flama del teu missatge
LAm
no l’apagarà ni el vent,
Mim

Català
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ja que aquells qui t’estimaven
RE
et faran nèixer una nit més...

DO
Vas marxar de vacances
LAm
desapareixent al cel,
Mim
però la teva paraula romandrà viva,
RE
per sempre més!

DO				MIm
Solament et conec a tu: mestre d’entre els mestres.
RE                              Lam
Capaç de dir el prohibit en la llarga nit d’aquest
DO             RE
poble en que tot era prohibit...

[Lam]Acords d’una resistència,
[do]paraules d’una opressió.
[mim]Poesia d’una esperança,
[do-re]i sàtira a cops de cançó.

Mim			LAm
A vós os canto jo,a vós senyor Ovidi,
DO				RE
Montllor com a cognom,i protesta com a vici.
Mim			LAm
a vós os canto jo,a vós senyor Ovidi,
DO				RE
nascut un entre tants,perque ningu t’oblidi...

Carta a la societat comformista

Sovint m´han dit
que somio utopies,
que amb la lluita popular
mai s´arribarà a Ítaca.

– Raonament - :
Cal tocar de peus
a terra,
cap Estatut ens
durà a la llibertat;
apropar-se a la victòria
mentre un perd sang,
és caminar cap a la mort.

I no entenc la teva indiferència
i el teu malestar,
d´aquesta vida teva de misèria i fam...
"Si nosaltres no som d´eixe món"
com va dir en Raimon!

I ara doncs, qui somia utopies?
És millor somiar amb la vida,
que practicar amb la mort.
Un cop més, ells vers nosaltres.

I no entenc la teva indiferència
i el teu malestar,
d´aquesta vida teva de misèria i fam...
"Si nosaltres no som d´eixe món"
com va dir en Raimon!

Català

Horitzó de paraules

Acostumo a sentirme ningú
al costat d´Estellés o Martí i Pol,
però escric,
i ho faig per mi i per tu.

Escric per no callar,
per sacsejar consciències
i cridar quelcom prohibit;
escric perquè sovint
la nit em parla,
i tant sols sé explicar-ho
amb paraules.

I em diuen boig per fer l´amor amb mots,
per això tota la bellesa del meu vers,
l´evoco en un orgasme.

Escric, perquè escriure
és la meva dosi de morfina
per sobreviure.
Escric,perquè sovint les pàgines en blanc
es converteixen en barricades.
Escric per caminar,
per alçar un pont de mots
a aquest mar tant neci,
a aquest món tant poc nostre.

I em diuen boig per fer l´amor amb mots,
per això tota la bellesa del meu vers,
l´evoco en un orgasme.

Català

Identitat de futur

SOL   		RE
Construïm dreceres d’unitat
               Mim
per vèncer la por i el silenci,
DO    		  SOL    		RE
convertint cada pas en el camí en un crit rebel.
DO    			RE
Enderrocant històries del passat
           SOL
de mentides i ignorància,
DO    		Mim     		RE
perquè el futur sols el posseeix la nostra ment.

SOL   			RE
Ara que el vent oneja la bandera
               Mim
d’un món més global i lliure,
DO    			SOL
allà on el capital té prioritat
          RE
davant l’ésser humà,
DO    			RE
la nostra realitat es construeix
          SOL
en forma de resposta
DO    		Mim     		RE
perquè el futur no existeix sense la identitat.

DO     	RE
Avançant en el camí,
SOL     	DO
avançant en la llarga nit,
Mim      				RE
desafiant la utopia perquè el sol pugui sortir.
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Món neci

LA 			DO
Ells tenen porres,nosaltres pedres.
SOL   		RE
Ells son demòcrates,nosaltres som rebels.
LA 			DO
Ells tenen la seva llei,nosaltres no tenim res.
 SOL   		RE
Ells ho són tot,nosaltres molt més.

LA 			DO
Ells tenen la força,nosaltres la raò.
SOL   		RE
Ells tenen el poder,nosaltres tenim la acció.
LA 			DO
Ells són el problema,nosaltres la solució.
SOL   		RE
Ells són així,nosaltres NO

LA 			DO
I avui,mentre vosaltres
 		SOL
continueu embrutant el món,
 	RE
nosaltres...desde aquí,
LA 		DO
seguim preparant
 	SOL	RE
la revolució.

LA 	DO        SOL             RE
Continueu vivint...continueu morint.

LA 			DO
M’agradaria que el món obrís els ulls,
SOL 				RE
s’observés al mirall,i s’avergonyís d’ell mateix.
LA 	DO        SOL             RE
Futur del verb viure: jo moriré.

LA 	DO        SOL             RE
Continueu vivint...continueu morint.

Català

Pep Sala

Fes-me un lloc al teu costat

Pots posar-te en el meu lloc
i envoltar-te amb els llums de colors,
sentir el vent com s´emporta el fum
i veure el món amb els meus ulls.

Des d´aquí ho veig molt clar,
les paraules s´omplen de veritats,
quan et sento des de la foscor
amb els ulls enlluernats.

Encara que no ho sembli
estic cansat d´estar aquí dalt.

Català

Fes-me un lloc al teu costat,
fes-me un lloc que avui estic cansat,
fes-me un lloc al teu costat
fes-me un lloc quan tot hagi acabat,
fes-me un lloc al teu costat,
ja ho vas fer quan em vas recolzar,
deixa´m un lloc sense llum al teu costat.

Pots posar-te en el meu lloc
i podràs veure el món des d´aquí dalt,
no suposis tot el que veig,
no t´ho pots imaginar.

La distancia no és tan gran,
Aquells dies ja m´ho vas demostrar,
tens un lloc que t´està esperant
que per tu he guardat.

Encara que no ho sembli,
estic cansat d´estar aquí dalt.
Tens un lloc al meu costat,
tens un lloc quan estiguis cansat,
tens un lloc al meu costat
tens un lloc quan tot hagi acabat,
tens un lloc al meu costat,
tens un lloc que t´està esperant,
tens un lloc amagat al meu costat.

No em diguis mai adéu

NO EM DIGUIS MAI ADÉU
Música: Pep Sala / Lletra: Pep Sala, Fede Nieto

Lam     Fa      Sol
Sota aquesta lluna
Do   Lam    Fa     Sol
He sentit la teva veu
Lam   Fa      Sol
I ara que s'acaba
Do    Lam     Fa     Sol
Sento que mai t'oblidaré

Do    Lam     Fa     Sol
Perquè tot ha estat tan breu
Do    Lam     Fa     Sol
Perquè tot ha estat tan breu

Lam     Fa     Sol
Es farà el silenci
Do     Lam    Fa     Sol
Quan s'acabi aquest moment
Lam   Fa     Sol
Sentirem recança
Do     Lam        Fa     Sol
Perquè tot s'ho emporta el temps

Lam     Fa     Sol
Sempre ens quedarà
Do    Lam    Fa     Sol
Poder dir un últim adéu
Lam    Fa     Sol
Dit en un moment
Do    Lam    Fa     Sol
Per recordar sempre més

Do  Lam     Fa     Sol
No em diguis mai adéu
Do  Lam     Fa     Sol
No em diguis mai adéu

Lam     Fa     Sol
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Tinc les mans plenes
Do    Lam     Fa     Sol
Amb tot el que hem compartit
Lam     Fa     Sol
I amb la teva promesa
Do   Lam     Fa     Sol
De no caure en l'oblit

Do    Lam     Fa     Sol
Perquè tot ha estat tan breu
Do    Lam     Fa     Sol
Perquè tot ha estat tan breu

Lam     Fa     Sol
Sempre ens quedarà
Do    Lam    Fa     Sol
Poder dir un últim adéu
Lam    Fa     Sol
Dit en un moment
Do    Lam    Fa     Sol
Per recordar sempre més

Do  Lam     Fa     Sol
No em diguis mai adéu
Do  Lam     Fa     Sol
No em diguis mai adéu

pepet i marieta

Barcelona

Barcelona és bona, si la bossa sona
Barcelona´t somriu, si fas la perdiu

Fa dos mesos que busco un estudi pel Raval
A lúltim que vaig anar, pa cagar en un aurinal
puja´l tabaco´l metro i les ganes de privar
i a fi de mes domés colilles pa fumar
No tinc un duro no tinc res clar
ni un puto aval pa poder-me hipotecar
m´hai fotut a bon merder
en estos preus de lloguer
a una caixa m´hauré de buscar´l raser

Després de l´euro-robo i del fòrum glutural
ni un puto pis de protecció oficial
creixen les llistes dels pobres desamparats
que anca no s´han adonat que´ls oficials són pa anxufats
i en la moneda de l´especul·lació
les inmobiliàries juguen a la traïció
d´un pis vell ne fan cinc de nous i en la mínima inverssió
sempre obtenen cireretes a montó
madures que verdes no

Català

Pere Espinosa

Parla

Ara si ara no,
no puc més,
no ho tinc clar,
sempre igual,
sempre lluny,
i mai aprop,
mai content,
no se on vaig,
no se on sóc,
per que tu,
perque jo.

N´estic fart,
no puc més,
ja ni ha prou,
de saver,
i no saver,
de voler,
i no voler,
de donar,
i no tenir,
no puc més.

I tu no parles sembla que no entenguis res,
no obres la boca ni per dirme el que et conve,
diguem que penses.

Parla,
diguem que penses, diquem que et passa,
jo vull sentir la teva
parla,
vull que m´insultis, vull que reneguis,
jo vull sentir la teva veu,
vull saver el que vols,
saver que jo,
que jo per tu no sóc ningú.

No tinc temps d´esperar d´obtenir tot aixó,
en un latre lloc,
amb algú que m´escolti,
que vulgui parlar,
i que plori quan li canto aixó.

Per que no plores sembla que no entenguis res,
no obres la boca ni per dirme el que et conve,
diguem que penses.

Parla ...

Parla ...
Saver el que vols, saver que jo per tu no sóc ningú.

Català

Queda´t per sempre aquí

Me’n recordo com si fos avui,
Sense la necessitat de tornar enrere
Vivint pensant que no ets aquí.

Em quedo amb tot allò,
Allò què es pot despertar amb un alè
Miro la vida amb respecte.
I et trobo a cada moment,
I et trobo a cada moment..

Et parlo com sempre,
Et somric i et ploro.
Res ha canviat, tan sols la
Distància,
Que s’emporta tot lo millor.

Odiós soroll traïdor
Que em roba les teves paraules,
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La llum, el silenci..
Em desplaço en la foscor.

Queda’t per sempre aquí (x3),
Viu dins de mi,
Queda’t per sempre aquí.

No tinguis por de res
Tenim una llar
Res no ens separarà,
Tan sols un altre final.

Queda’t per sempre aquí (x4),
Per trobar-te a cada moment.

Queda’t per sempre aquí
Per trobar-te a cada moment
(x8)

Queda’t per sempre aquí (x2).

Pereza

Animales

eh, cómo vas, cómo lo ves
eh, cómo vas, cómo lo ves.
Como vas cómo lo ves, cómo lo mueves de bien,
cómeme hasta que no me quede carne ni piel,
como quisiera tenerte, besarte entre la frente,
amarte, en parte, porque eres todo arte.

Como si fuéramos unos animales,
en cualquier parte con un plástico nos vale,
que estamos solos y no hay nada que nos pare
nada que nos separe.

Cómo vas, cómo lo ves, cómo lo quieres hacer,
cógeme, no tengas miedo, no te voy a morder,
como quisiera roerte y luego socorrerte,
atarte, mojarte y luego chulearte.

Como si fuéramos unos animales,
en cualquier parte con un plástico nos vale,
que estamos solos y no hay nada que nos pare
nada que nos separe.

eh, cómo vas cómo lo ves,
eh, cómo vas cómo lo ves,
Como si fuéramos unos animales,
en cualquier parte con un plástico nos vale,
que estamos solos y no hay nada que nos pare
nada que nos separe.
Como si fuéramos unos animales,
en cualquier parte con un plástico nos vale,
que estamos solos y no hay nada que nos pare
nada que nos separe,
nada que nos separe...

Castellà

Caramelo

eh, caramelo
me gusta tu pelo

Puedo soñar que veo muy cerca de mí,
que tengo todo lo que tengo y lo que quiero decir
es que si tú no me lo das lo tengo que inventar.

Tomo una copa detrás de otra,
me veo los programas de prensa rosa,
me hago un canuto, disfruto y todo lo hago por ti.

Y hace tiempo que no creo, que no creo en nada,
no me traigo cosas dulces a la cama,
que no soy yo, que yo soy tú y tú no.

No me quieres ver si en broma
y en broma te digo “quiéreme”.
Como una apisonadora,
arrasas con todo lo que ves.

caramelo

Y es que ante tal caramelo que puedo yo hacer,
aunque lo intente se que voy a perder
mi cabecita creyendo que tú vendrás a mis pies.

Quizá algún día cuando me despierte de este ciego
todo cambie y tú serás quien tiene miedo.
Yo seré tú, tú serás yo

No me quieres ver si en broma
y en broma te digo “quiéreme”.
Como una apisonadora,
arrasas con todo lo que ves.
No me quieres ver si en broma
y en broma te digo “quiéreme”.
Como una apisonadora,
arrasas con todo lo que ves.

Castellà

Como lo tienes tú

Soy como tú estás, soy como te sientas,
soy Satanás, soy la Cenicienta.
Soy una bala, soy un tirano,
soy malo malo

Soy un aprensivo, me sigue la enfermedad,
soy un tío vivo, soy un tipo de verdad.
Soy caro cuando hay vicio,
soy igual desde el principio
y hasta el final
es lo que tengo, es lo que hay,
tengo una paja mental,
que ya no sé de qué va.

Un día quiero dejar el mundo entero por ti,
la misma noche me aburro y no eres para mí,
como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú.
Un día quiero dejar el mundo entero por ti,
la misma noche me aburro y no eres para mí,
como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú.

Soy el capitán de mis cosas, vivo
siempre a tu lado sin estar contigo.
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Es una deuda que nunca pago,
soy vago vago.

Soy un torbellino, nada me puede parar,
soy un fugitivo, todos me quieren cazar,
soy fácil y lo admito,
soy igual, pero distinto
y hasta el final
es lo que tengo, es lo que hay,
tengo una paja mental,
que ya no se de qué va.

Un día quiero dejar el mundo entero por ti,
la misma noche me aburro y no eres para mí,
como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú.
Un día quiero dejar el mundo entero por ti,
la misma noche me aburro y no eres para mí,
como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú.

Guau!

Cómo quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú.
Un día quiero dejar el mundo entero por ti,
la misma noche me aburro y no eres para mí,
como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú.
Un día quiero dejar el mundo entero por ti,
la misma noche me aburro y no eres para mí,
como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú
como lo tienes tú, como lo tienes tú,
como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú
como lo tienes tú, como lo tienes tú,
como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú

Dale a la guitarra

Cuando te dejan tirao con dos palmos de narices;
cuando lo has hecho mal pero no sabes muy bien qué hiciste;
cuando quisieras volver, pero no quieren volverte a ver.
Ponte una soga al cuello y engánchala de una viga,
ten una muerte horrorosa que se arrepientan toda la vida;
o échale caña al vivir que son dos días y tres cafés,
o échale caña al vivir que son dos días...

Dale, dale, dale a la guitarra;
dale que tú eras el rey de la marcha.
Dale, dale, dale, a la guitarra,
o a lo que a ti te dé más rabia.
Y échale caña al vivir que son dos días y tres cafés.
échale caña al vivir que son dos días...

No he podido retenerte; no existe otra explicación.
Sé que tengo que ser fuerte
y no soy más que uno más del montón:
buena gente con la gente, y kamikaze por vocación,
un payaso indolente, un fracaso en Eurovisión.
A la de una, a la de dos:
estoy perdido sin tu amor!

Dale, dale, dale a la guitarra,
dale que tú eras el rey de la marcha.
Dale, dale, dale a la guitarra
hasta que te llamen plasta.
Y échale caña al vivir que son dos días y tres cafés.
Y échale caña a vivir que son dos días...

Dale, dale, dale a la guitarra
dale que tú eras el rey de la marcha.
Dale, dale, dale a la guitarra
o a lo que a tí te dé más rabia.
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échale caña a vivir que son dos días y tres cafés
Y échale caña a vivir que son dos días y tres cafés.
Y échale caña a vivir que son dos días y tres cafés.
Un momento... dos días ¡que son dos días!
y tres cafés

lo que tengo yo a dentro

Se nos ha ido la olla por completa
y nos creiamos que estabams cuerdos
es igual si no lo entienden son ellos
nosotros somos luz y ellos estan ciegos
Sin darnos cuenta viajamos a un desierto
y en el trayecto lo icimos mil veces
menti todos mirando el vagon estaba lleno
nosotros somos dos y todos tienen celos

que mala gente que mala uva
que mala ambiente que les destruyan
nadie lo entiende es una locura
algo que brilla que dura y dura
nada se me ocurre nada suficiente para decir
lo que tengo yo a dentro
lo nuestro es tan genial
que nadie puedo decir
que lo entiende porque no es asi

Susurrando de mi un poco mas lento
puede estar años sin agua sin luz ni viento
es igual si no lo entienden son lelos
tu y yo queremos mas y ellos quieren menos
sin darnos cuenta miramos a un espejo
algun error o un poquito mas viejos
pero apretando las manos y en un besos
aqui estamos mi amor y ellos ya estan muertos

que mala gente que mala uva
que mala ambiente que les destruyan
nadie lo entiende es una locura
algo que brilla que dura y dura
nada se me ocurre nada suficiente para decir
lo que tengo yo a dentro
lo nuestro es tan genial
que nadie puede decir
que lo entiende porque no es
nada se me ocurre nada suficiente para decir
lo que tengo yo a dentro
lo nuestro es tan real
que nadie puede decir
que lo enteinde porque no es asi
nada se me ocurre nada suficiente para decir
lo que tengo yo a dentro
lo nuestro es tan genial
que nadie puede decir
que lo entiende porque no es
nada se me ocurre nada suficiente para decir
lo que tengo yo a dentro
lo nuestro es tan real
que nadie puede decir
que lo enteinde porque no es asi
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pienso en aquella tarde

Yo que soy un animal
que no entiendo de nada
que todo me sale mal

te tuve cien dias
dentro de mi cama
no te supe aprovechar

Ando perdido pensando
pensando que estas sola
i pude haber sido tu abrigo

Cuelgo de un hilo
rebaño las sobras
que haun quedan de tu cariño

Yo que me quiero aliviar
escribiendote un tema
diciendote la verdad

Cumplo condena
por ese mal dia
haberte dejado marchar

Yo pienso en aquella tarde
cuando me arrepenti de todo
daria todo lo daria
por estar contigo
i no sentirme solo

A ti que te supo tan mal
que yo me encariñara
con e3sa facilidad

me enborrachara
los dias que tu
no tenia que trabajar

Era un domingo
llegava despues de tres dias
comiendome el mundo

Y todo se acaba
dijiste mirandome
que ya no ewstabamos juntos

Yo pienso en aquella tarde
cuando me arrepenti de todo
daria todo lo daria
por estar contigo
i no sentirme solo
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Pienso en aquella tarde

Yo que soy un animal,
que no entiendo de nada,
que todo me sale mal.
Te tuve 100 días dentro de mi cama;
y no te supe aprovechar.

Ando perdido pensando que estás sola
y pude haber sido tu abrigo.
Cuelgo de un hilo; rebaño las sobras
que aún quedan de tu cariño.

Yo que me quiero aliviar
escribiéndote un tema;
diciéndote la verdad.
Cumplo condena por ese mal día
de haberte dejado marchar...
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Yo pienso en aquella tarde
cuando me arrepentí de todo.
Daría, todo lo daría
por estar contigo y no sentirme sólo.

A ti que te supo tan mal
que yo me encariñara con esa facilidad.
Y me emborrachara los días
que tú no tenías que trabajar.

Era un domingo llegaba después
de tres días comiendo el mundo.
"Todo se acaba" dijiste, mirándome.
Que ya no estábamos juntos.

Yo pienso en aquella tarde
cuando me arrepentí de todo.
Daría, todo lo daría
por estar contigo y no sentirme sólo

Princesas

INTRO: SOL

        SOL
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar,
una calada de algo que me pueda colocar,
      MIm                     DO            SOL
una película que consiga hacerme llorar, ahá...
           SOL
Cambiar un “no me creo nada” por “te quiero, chaval”,
cualquier excusa, una chorrada, es buena para brindar
          MIm                   DO                  SOL
soltar en una carcajada todo el aire y después respirar.

         DO                          MIm
Sentirme como una colilla entre unos labios al fumar,
   DO                         MIm
colgarme de cualquiera que le guste trasnochar,
          RE
qué inoportuno fue decirte “me tengo que largar”,
          DO
pero qué bien estoy ahora, no quiero volver a hablar

SOL       DO     RE     SOL
   de princesas que buscan
       DO    RE    SOL
tipos que coleccionar
       DO    RE  MIm
a los pies de su cama,
     FA                   SOL
eres algo que he olvidado ya

Ando silbando me paro con la gente a charlar,
me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar,
escucho música y me pongo a bailar.
Sigo flipando cuando veo mi cara en el As,
últimamente las cosas cambian cada vez más,
a veces pienso que algo malo viene detrás.

Me siento como una colilla entre unos labios al fumar,
me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar,
qué inoportuno fue decirte “me tengo que largar”,
pero qué bien estoy ahora, no quiero volver a hablar

de princesas que buscan
tipos que coleccionar
a los pies de su cama,
eres algo...

no quiero volver a hablar
de princesas que buscan
tipos que coleccionar
a los pies de su cama,
eres algo que he olvidado ya...

Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar,
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una calada de algo que me pueda colocar,
una película que consiga hacerme llorar...

de princesas que buscan
tipos que coleccionar
a los pies de su cama,
eres algo...

no quiero volver a hablar
de princesas que buscan
tipos que coleccionar
a los pies de su cama,
eres algo que he olvidado ya...

FINAL: SOL

Princesas

Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar,
una calada de algo que me pueda colocar,
una película que consiga hacerme llorar, ahá...
Cambiar un “no me creo nada” por “te quiero, chaval”,
cualquier excusa, una chorrada, es buena para brindar
soltar en una carcajada todo el aire y después respirar.

Sentirme como una colilla entre unos labios al fumar,
colgarme de cualquiera que le guste trasnochar,
qué inoportuno fue decirte “me tengo que largar”,
pero qué bien estoy ahora, no quiero volver a hablar

de princesas que buscan
tipos que coleccionar
a los pies de su cama,
eres algo que he olvidado ya

Ando silbando me paro con la gente a charlar,
me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar,
escucho música y me pongo a bailar.
Sigo flipando cuando veo mi cara en el As,
últimamente las cosas cambian cada vez más,
a veces pienso que algo malo viene detrás.

Me siento como una colilla entre unos labios al fumar,
me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar,
qué inoportuno fue decirte “me tengo que pirar”,
pero qué bien estoy ahora, no quiero volver a hablar

de princesas que buscan
tipos que coleccionar
a los pies de su cama,
eres algo que he olvidado ya

Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar,
una calada de algo que me pueda colocar,
una película que consiga hacerme llorar...

de princesas...
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Que alegría más tonta

Qué alegría más tonta
estar viéndolas venir.
Qué bonita tu boca.
qué paz, qué bien, vivir.

Qué vivan los idiotas
que nos hacen reir.
Que ridículo es callarse cuando quieres decir
que estás bien cuando todo va mal;
que sólo me sale cantar;
mientras se matan ahí fuera,
y las cabezas vuelan.

Qué alegría, que buen día,
qué bueno tenerte.
Qué bien estoy, ¿quién me lo diría?
Cada día que sale el sol salgo a verte.

Qué alegría más tonta
volar sentado aquí.
Que me llamen pasota,
me la suda, soy así.

Qué vivan los que votan,
los que pasan de ir,
los que quieren y no pueden
y nos quieren decir
que están bien cuando todo va mal.
Que sólo me sale cantar,
mientras se matan ahí fuera
y las cabezas vuelan.

Qué alegría, que buen día,
qué bueno tenerte.
Qué bien estoy, ¿quién me lo diría?
Cada día que sale el sol salgo a verte.

Qué difícil ser “lo más”,
qué fácil ser elegante.
Qué manera de soñar,
qué fantasía, qué arte.

Qué alegría, que buen día,
qué bueno tenerte.
Qué bien estoy, ¿quién me lo diría?
Cada día que sale el sol salgo a verte.

Castellà

Superjunkies

Esto que os voy a contar
está basado en un hecho real.
Son cosas que hay que explicar,
si no la gente se puede liar.
Todos somos igual,
todos tenemos algo que ocultar,
historias prohibidas no aptas para menores de edad.

Spiderman fuma hash,
Batman trafica con crack,
Hulk es una porno star
se lo monta con He-Man
y todos van a pillar la casa del dealer Jack
el destripador, que pule un buen material.

Los niños tienen que estar contentos,
sus héroes se ponen ciegos, muy ciegos,
no saben qué es difícil aguantar esa presión,
no saben qué sus superhéroes en realidad son...

Superjunkies, ahá!
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superjunkies.
superjunkies junkies, ahá!
superjunkies

Superman se encuentra mal,
sin speed no puede volar.
Flash Gordon está fatal,
el hombre lobo no le quiere fiar.
Y todos van a pillar
esta noche se la quieren pegar;
hay fiesta en casa del hombre invisible
y todos van a estar.

Los niños tienen que estar contentos,
sus héroes se ponen ciegos, muy ciegos,
no saben qué es difícil aguantar esa presión,
no saben qué sus superhéroes en realidad son...

Superjunkies, ahá!
superjunkies.
superjunkies junkies, ahá!
superjunkies.

Superjunkies!
Todos nosotros somos
superjunkies!
Todos vosotros sois unos
superjunkies, junkies!
Britney, Bush, Alejandro Sanz,
superjunkies!
Mi amigo, tu amiga, el tío del gas
superjunkies!
El DJ que pincha este tema en su bar
superjunkies!
Los que madrugan para ir a currar
superjunkies!
el Fary, Torrente, David Bisbal,
superjunkies,
pero sin duda nosotros los más
superjunkies!
Y todo los que nos van a demandar...

Todo

Vuela, vuela, vuela, conmigo,
cuélate dentro dime chico,
dame calor, sácame brillo,
hazme el amor en nuestro nido.

No quiero nada y nada mas,
me sobra respirar.
Sube, sube, sube conmigo,
déjalo todo, yo te cuido,
ven a Madrid, ten un descuido,
haz cosas mientras yo te miro.
No tengo miedos, no tengo dudas,
lo tengo muy claro ya,
todo es tan de verdad,
que me acojono cuando pienso,
en tus pequeñas dudas y eso,
que si no te tengo reviento,
quiero hacértelo muy lento.

Todo, todo, todo, todo,
yo quiero contigo todo,
poco muy poco a poco, poco,
que venga la magia y estemos
solos, solos, solos, solos,
yo quiero contigo solo,
solos rozándonos todo,
sudando cachándoos,
volviéndonos locos,
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teniendo cachorros,
clavarnos los ojos,
bebernos a morro.

Sueña, sueña, sueña conmigo,
escríbeme luego un mensajito,
dime hacia donde yo te sigo,
si tu te tiras yo me tiro,
no tengo miedos, no tengo dudas,
lo tengo muy claro ya,
todo es tan de verdad,
que me acojono cuando pienso,
en tus pequeñas dudas y eso,
que si no te tengo reviento,
quiero hacértelo muy lento.

Todo, todo, todo, todo,
yo quiero contigo todo,
poco muy poco a poco, poco,
que venga la magia y estemos
solos, solos, solos, solos,
yo quiero contigo solo,
solos rozándonos todo,
sudando cachondos,
volviéndonos locos,
teniendo cachorros,
clavarnos los ojos,
bebernos a morro.

Dame que aun te queda,
dame un poco mas,
dame que lo quiero todo,
siento que cada vez mas,
tengo celos de todo,
dame que aun te llega,
y todo llegara,
me siento muy solo,
siento que cada vez,
quiero mas.

Todo, todo, todo, todo,
yo quiero contigo todo,
poco muy poco a poco, poco,
que venga la magia y estemos
solos, solos, solos, solos,
yo quiero contigo solo,
solos rozándonos todo,
sudando cachondos,
volviéndonos locos,
teniendo cachorros,
clavarnos los ojos,
bebernos a morro.

Vuela, vuela, vuela, conmigo,
cuélate dentro dime chico,
dame calor, sácame brillo,
hazme el amor en nuestro nido.

todo

Vuela, vuela, vuela, conmigo,
cuélate dentro dime chico,
dame calor, sácame brillo,
hazme el amor en nuestro nido.

No quiero nada y nada mas,
me sobra respirar.
Sube, sube, sube conmigo,
déjalo todo, yo te cuido,
ven a Madrid, ten un descuido,
haz cosas mientras yo te miro.
No tengo miedos, no tengo dudas,
lo tengo muy claro ya,
todo es tan de verdad,
que me acojono cuando pienso,
en tus pequeñas dudas y eso,
que si no te tengo reviento,
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quiero hacértelo muy lento.

Todo, todo, todo, todo,
yo quiero contigo todo,
poco muy poco a poco, poco,
que venga la magia y estemos
solos, solos, solos, solos,
yo quiero contigo solo,
solos rozándonos todo,
sudando cachándoos,
volviéndonos locos,
teniendo cachorros,
clavarnos los ojos,
bebernos a morro.

Sueña, sueña, sueña conmigo,
escríbeme luego un mensajito,
dime hacia donde yo te sigo,
si tu te tiras yo me tiro,
no tengo miedos, no tengo dudas,
lo tengo muy claro ya,
todo es tan de verdad,
que me acojono cuando pienso,
en tus pequeñas dudas y eso,
que si no te tengo reviento,
quiero hacértelo muy lento.

Todo, todo, todo, todo,
yo quiero contigo todo,
poco muy poco a poco, poco,
que venga la magia y estemos
solos, solos, solos, solos,
yo quiero contigo solo,
solos rozándonos todo,
sudando cachondos,
volviéndonos locos,
teniendo cachorros,
clavarnos los ojos,
bebernos a morro.

Dame que aun te queda,
dame un poco mas,
dame que lo quiero todo,
siento que cada vez mas,
tengo celos de todo,
dame que aun te llega,
y todo llegara,
me siento muy solo,
siento que cada vez,
quiero mas.

Todo, todo, todo, todo,
yo quiero contigo todo,
poco muy poco a poco, poco,
que venga la magia y estemos
solos, solos, solos, solos,
yo quiero contigo solo,
solos rozándonos todo,
sudando cachondos,
volviéndonos locos,
teniendo cachorros,
clavarnos los ojos,
bebernos a morro.

Vuela, vuela, vuela, conmigo,
cuélate dentro dime chico,
dame calor, sácame brillo,
hazme el amor en nuestro nido.

-->> per tu... perque seguiré sent sempre el desconegut del qual li has robat la mirada....
el pensament... tot... t´estimo tant amor.... ho donaré tot per tu, ja ho saps... sempre seràs
la persona més important per mi.. el cor... el meu cor és teu..et pertany... i serà teu encara
que jo no hi sigui....(ja mentens..) t´estimo carinyo....

Peter Paul and Mary

La cruel guerra

LA CRUEL GUERRA (P.Yarrow)

La cruel guerra brama	SOL-mi
i en Joan ha de partir,	la-si
jo no vull restar sola	SOL-DO
de dia i nit.	SOL-DO-SOL

No vull restar sola,	mi
això em destrossa el cor;	la-si
deixa'm venir, deixa'm.	SOL-DO
No, amor meu, no.	SOL-DO-SOL

Demà ja és diumenge;l'altre has de partir;
el teu capitá et crida i cal obeir.
El teu capitá et crida, això em destrossa el cor.
deixa'm venir, deixa'm. No, amor meu, no.

Em tallaré les trenes,d'home em vestiré;
seré el teu camarada quan junts partirem.
Seré el teu camarada, ningú no ho sabrá.
Deixa'm venir, deixa'm. No,amor meu,no.

Oh, estimat escoltam, no siguis així,
t'estimo molt més que tot el món junt.
t'estimo molt més, tant que no ho sé dir.
Deixa'm venir,deixa'm. Si,amor meu,si.

Català

Puff, el drac màgic

Sol              Sim         Do              Sol
Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar
  Do           Sol        La         Re
però sol s'avorria molt i sortia a jugar.

Hi havia un nen petit que se l'estimava ,molt
es trobaven a la platja tot jugant de sol a sol
Tots dos van preparar un viatge molt llarg
volien anar a veure molt atravessant el mar.

Quan hi havia tempesta s'ho arreglaven bé
enfilant-se a la cua d'en Puff vigilava al vent.
Nobles reis i prínceps s'inclinaven al seu pas,
i quan el Puff els va fer un crit, els pirates van marxar.

Els dracs viuen per sempre però els nens es fan grans,
ell va conèixer altres jocs que li van agradar tant,
que una nit molt grisa i trista el nen el va deixar
i els brams de joia d'aquell drac es varen acabar.

Doblegant el seu llarg coll el drac es va allunyar,
semblava que estava plovent quan es va posar a plorar
Tot sol molt trist i moix el drac es va allunyar,
i a poc a poc, molt lentament, va tornar al fons del mar

Català

Pi de la Serra, Quico

Pàgina 1587 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Pi de la Serra, Quico

A poc a poc

A poc a poc els nens s'adormen,
a poc a poc, de cop, a poc a poc,
a poc a poc se'n van i tornen,
a poc a poc, de cop, a poc a poc.
A poc a poc tendressa humida,
l'abric arnat de l'avi mort,
a poc a poc bevem la vida,
a poc a poc, a glops, a poc a poc.

A poc a poc ballem la dansa,
a poc a poc, de cop, a poc a poc,
a poc a poc sense recança,
a poc a poc, de cop, a poc a poc.
A poc a poc la pell s'arruga,
l'espill cruel se'n riu i et fot,
a poc a poc corre tortuga,
a poc a poc, saltant, a poc a poc.

A poc a poc cal fer les coses,
a poc a poc, de cop, a poc a poc,
a poc a poc vols i no goses,
a poc a poc, de cop, a poc a poc.
A poc a poc la má nerviosa,
com una aranya va pujant,
a poc a poc estás mig fosa,
a poc a poc, cardem, a poc a poc.

A poc a poc patim per vici,
a poc a poc, de cop, a poc a poc,
a poc a poc sense desfici,
a poc a poc, de cop, a poc a poc.
A poc a poc tanquem la porta,
y ens amaguem á contracor,
a poc a poc tendressa morta,
a poc a poc, marxem, a poc a poc.

Català

El burgès

Es lleva a dos quarts d’una
es banya i es perfuma
i amb l’aiganeu que té
corre a firmar una estona
a un banc de Barcelona,
on fot de conseller.
Finida la dura tasca
i per no caure en basques
pren un vermut complet
a un club de senyorassos
tibats, lluents i grassos
que ja ho tenen tot fet.

Allà mateix el maître
vincle a la esquena dreta
li cantarà el menú.
I ell triarà una truita
de llagostins poc cuita
i un polpís ast mig cru.
És l’ofici del burgès,
menjar, jeure i no fer res.

Un cop llesta la teca
se’n va a la biblioteca,
s’enfonsa en el sofà
i dorm la migdiada,
l’armilla descordada
i un rot al paladar.

Després el gran sapastre
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s’arriba a cal sastre
per a provar-se un tern.
L’arruga de la espatlla,
dels pantalons la ratlla,
l’amplada de l’infern.

Més tard, com cada dia,
seurà a la barberia
on el perfilaran.
L’altre vermut, la cita
que avui toca a Lolita
i cap al restaurant.

És l’ofici del burgès,
menjar, jeure i no fer res.

Entra, pren tres passades
tan densament cuinades
que ja no poden més,
amb el que el mosso els cobra
a casa d’un manobre
viurien tot un mes.

Mata llavors tres hores
a un fosc bar dels afores
es prenen molt gin-fizz,
amb la saliva amarga
fent una cara llarga,
pugen tots dos al pis.

Al pis de l’amigueta
que li farà, pobreta,
l’amor sense perills,
i a casa, a darrera hora,
on vetlla i potser plora
la mare dels seus fills.

És l’ofici del burgès,
menjar, jeure i no fer res.

Fernanda

Fernanda
(georges brassens)

Una mania de vell minyó.
Jo ja m´hi he acostumat,
així distrec ma soledat
als accents d´aquesta cançó:

Quan penso en la Fernanda,
trempo sense mandra;
quan penso en la Roser
trempo també;
quan penso en Leonor
Déu meu! trempo millor;
si penso en la Rut,
no trempo ni ajagut.

La trempera papà no es pot encarregar.

És aquesta mascla cantarella,
viril, bastant antiga,
que retruny dins de la garita
de la valenta sentinella:

Quan penso en la Fernanda...

El mal humor sap enganyar,
la vida s´enlluerna
tot vigilant la gran llanterna;
canta així el guardià del far:

Quan penso en la Fernanda...

Ja ha resat, la tarda cau,
però té l´ànima trista.
Canta així el seminarista

Català
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agenollat com un esclau:

Quan penso en la Fernanda...

Al monument on he vingut
a visitar la tomba
vaig sentir fort com una bomba
cantar el soldat desconegut:

Quan penso en la Fernanda...

I posaré un punt final
a aquest cant salutari
tot suggerint als solitaris
de fer-ne un himne nacional:

Quan penso en la Fernanda...

L'home del carrer

AQUEST HOMENET QUE TOT HO FA BÉ,
QUE SEMPRE CAMINA, QUE SEMPRE CAMINA,
AQUEST HOMENET QUE RES NO POT FER,
DES D'ARA EN DIREM L'HOME DEL CARRER.

NO ES LLEVA MAI TARD, S'AFAITA MOLT BÉ
-LA PATILLA ESQUERRA, LA PATILLA ESQUERRA-,
ESMORZA POQUET, PERQUÈ NO EN TÉ MÉS;
MIREU SI HO FA BÉ, L'HOME DEL CARRER.

TREU UN CIGARRET, AI NO, QUE NO EN TÉ;
QUAN FUMA ÉS DE GORRA, QUAN FUMA ÉS DE GORRA:
ELS AMICS, SI EL VEUEN, FAN TOTS EL DISTRET...
QUE POC FUMARÀS, HOME DEL CARRER.

BAIXA AMB ASCENSOR, AI NO, QUE NO EN TÉ,
CAMINA DE PRESSA, CAMINA DE PRESSA,
AL REPLÀ DE SOTA, TROBA LA ROSER,
ET POSES VERMELL, HOME DEL CARRER.

LA DONA NO HO SAP, AI NO, QUE NO EN TÉ,
MALAMENT QUE PENSO, MALAMENT QUE PENSO,
SE LI VA MORIR, JA NI SAP DE QUÈ;
AIXÒ ÉS UN PECAT, HOME DEL CARRER.

OBRE EL SEU COTXET, AI NO, QUE NO EN TÉ;
NO TÉ UNA PESSETA, NO TÉ UNA PESSETA,
NO VOL DESCANVIAR EL SEU BITLLET DARRER...
JA VEUS QUIN PAPER, HOME DEL CARRER.

A PEU VA AL TREBALL, D'AIXÒ SÍ QUE EN TÉ;
MOLT MENYS EN VOLDRIA, MOL MENYS EN VOLDRIA,
SI NO HI HA CALÉS, TAMPOC NO HI HA ROSER...
HO TENS MOLT PELUT, HOME DEL CARRER.

EL CAP LI FA MAL, AI NO, QUE NO EN TÉ;
ABANS EN TENIA, ABANS EN TENIA;
UN DIA EL VA PERDRE I NO EL TROBÀ MÉS...
NO TENS RES DE RES, HOME DEL CARRER

Català

Nocturna

NOCTURNA
La nit s'acosta, besa i se'n va.
Potser somies un dia clar,
potser l'esperes, ja tornarà.
Devers capvespre es farà anunciar.

Si ve amb la lluna, clara serà,
que quan és fosca tremeix la mar
quan venç el dia, primer combat,
perd la batalla de claredat.

Català

La nit s'emmotlla a cadascú,
per uns silenci, per altres por,
jo me l'estim, no ho sap ningú;
en el silenci hi ha més tendror.

Fidel als astres, dona del cel,
l'alba gelosa cada matí
la foragita, nocturn duel,
i neix un dia d'avui i ahir.

Oració

Aquesta és la història d’un escapulari
D’una sagristia i d’un vell rosari.
D’un avemaria, de sotanes negres,
Confessions i hòsties,
Missals i quaresmes.
De déu i sa mare, de l’esperit sant.
Oficis, litúrgies i cristus sagnants
D’una temporada de la nostra vida,
La de qualsevol
Que és parit i crida,
Quan neix el bategen, confirmen, fuetegen,
Sisè manament: el trempar és dolent,
Hi ha gula on hi gana, peresa o desgana.

Déu! Eh que tu em perdones al confessional?
Penitència dura que faci molt mal.
Sóc, no vull ofendre, anticlerical.

Al Mediterrani es ballen sardanes
Em mires, et miro, esperances vanes.
I a les rodalies munten confraries
Per arrambar l’api a les abadies.
Sant Jordi torero mata el drac esquerp
La verge, si és verge, trepitja la serp.
Té cua, el dimoni, vigila, vigila,
La monja més vella tranquil•la fa fila
Soleta, perduda, dintre del convent
A la superiora ha fet testament,
Que és súper i ora per no anar a l’infern.

Déu! Eh que tu em perdones com a professional?
Penitència dura que faci molt mal.
Sóc, no vull ofendre, anticlerical.

Dins d’una establia ha nascut tot sol
És l’epifania, campanes al vol!
Els reis del petroli ja han arribat,
Però n’hi ha un que és negre i va descordat.
Després, viacrucis, el varen clavar.
Va Llàtzer, aixeca’t, ja pots caminar!
Clausura, el torn gira, cilici és tonsura
El dimoni et tempta, com llaminadura,
En forma de dona, en forma de llop.
Toca la viola, la violada,
La monja somica, ja l’han violada.

Déu! Eh que actualitzes el cerimonial?
Perquè si no et quedes sense personal.
Pot ser es culpa teva si tot ho manegues
i tot ho vigiles i em deixes que sigui...
Anticlerical

Català

Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol

Si algú se sent al•ludit
i te ales, que no voli.
el refrà que cantaré
es adagi de carrer,
ja me’l deien al bressol:
Si els fills de puta volessin
no veurien mai el sol.

Català
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Pot ser ens ajupim sovint;
no és per hàbit ni caprici
que es per esquivar el calbot
i esperar el moment propici,
no se si m’entens, Oriol:
Si els fills de puta....

Al camp la fruïta es podreix,
hi ha massa intermediaris,
no hi ha planificació.
Això diuen el diaris
i així resa el camperol;
Si els fills de puta....

A Suissa han ingressat
mils de milions de cabaços,
després diuen que és l’obrer
el responsable dels fracasos
i la manca de control:
Si els fills de puta....

A ciutat anem de cul
ningú s’aclareix, tot falla,
ja no podem respirar.
Tothom més o menys balla
de l’agos fins al juliol:
Si els fills de puta....

Surten al carrer, estan
cansats de falses promeses,
sona un tret con un fuet
i cau mort, les mans esteses
deixa dona fills i dol:
Si els fills de puta....

Heu d¡oblidar, si podeu,
auests quaranta anys de glòria.
A mi no em preocupa gens
perquè tinc mala memòria
i el cap dur com un pinyol:
Si els fills de puta....

La unitat no té destí;
l’univers no és cap llimona;
tinc un passaport que diu:
has nascut a Barcelona
i per tant és espanyol:
Si els fills de puta....

Jo cada cop veig més clar
que el poble diu el que pensa,
d’ell he apres aquest proverbi,
i amb mútua complaença
cantem com un home sol:
Si els fills de puta....

Sóc el millor

Sóc el millor

La pluja rellisca per sobre els teulats
la mullena xopa els desemparats.
Sóc de la Nova Cançó, sóc el millor, sóc el millor.

La lluna es reflecta sobre el mar lluent,
la ciutat és plena, l´aigua va caient.
Sóc de la Nova Cançó, sóc el millor, sóc el millor.

Les gotes que cauen de dalt cap a baix
esclaten a terra fent bassals i xaf.

Català

Sóc de la Nova Cançó, sóc el millor, sóc el millor.

Jo canto i la pluja cau desobedient
i la gent rellisca efectivament.
Sóc de la Nova Cançó, sóc el millor, sóc el millor.

El món és injust! Qui ho va dir? No ho sé.
Jo ara que canto m´ho passo molt bé.
Sóc de la Nova Cançó, sóc el millor, sóc el millor.

Domino la rima i toco molt bé
si es moda queixar-se jo hi sóc el primer
domino dos llengües amb naturalitat
"castellà" i "catàla" amb gran dignitat.
Sóc de la Nova Cançó, sóc el millor, sóc el millor.

Suau

Suau
com mocador de fil,
com un petó de nen,
brisa de maig,
com un xiu-xiueig secret,
com avança la serp,
com cau la neu,
com carícia de vell.
Així és la teva pell.

Lluent
com un riure sincer,
com un mirall al sol,
diamant polit,
com l’aura vital,
com rastre de cargol,
lluerna de nit,
com un cometa errant.
Així és el teu encant

Calent
com el cos enfebrat,
com el cor d’un amant,
volcà encès
com el baf d’un cavall,
com el foc de Sant Joan,
vent del desert,
com un estadi ple.
Així és el teu alè.

Tranquil
com un racó de pau,
com l’arc de Sant Martí,
xiprer estirat,
com capvespre suís,
com el vent de garbí
movent el blat,
com paisatge pla.
Així és el teu mirar.

Malalt
com un poeta boig,
com arbre que no creix,
guerrer vençut,
com home empresonat,
com roda sense eix,
ocell perdut,
com algú que és ningú.
Així em trobo sense tu.

Català
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Un dia gris a Madrís

Un home gris, malcarat, bastant trist
va arribar no diré d’on,
tant se val, tot és món.
Aquell era un dia gris, bastant trist,
no el recordo exactament,
tant se val, feia vent.
Jo portava un batí gris, bastant trist,
no de seda natural,
tant se val, és igual.
I un pijama també gris, bastant trist,
no sé si el duia cordat,
tant se val, ho he oblidat.
Em va donar un paper gris, bastant trist,
però com que no sé llegir,
“Tant se val”, li vaig dir.
Em va mirar amb un ull trist, bastant gris,
i no s’ho va creure pas,
tant se val, quin fracàs.
Aquell era un dia gris, bastant trist
i jo em trobava a Madrís,
tant se val, no és París.
Em demanà el paper gris, bastant trist,
mitja volta i se’n va anar,
tant se val, se’n va anar,
se’n va anar.
Se’n va anar
en un dia poc clar
jo no sé si tornarà.

Català

Pignoise

Dame tres días

Se que no queres pensar de, lo que va a pasar, como vamos a estar.
Se que a no soy nada, me falla la equacion,ya  no se lo  que soy.
Vulope en frente de su television, pulsano el  mando de la desolacion..

Y damee tres dias que me agan canviar, ser lo que siento, lleva su timpo.
Dejar que la vida nos vuelva a  juntar pararla en un momento que nada me separa de ti.

Un tiempo para pensar en lo qe hicimos mal ahoa ya nos da igual. ( UN POCO TARDE).
Un tiempo para perder  en saber si volver, si volver a querer.
Vulope en frente de su television, pulsano el  mando de la desolacion..

Y damee tres dias que me agan canviar, ser lo que siento, lleva su timpo.
Dejar que la vida nos vuelva a  juntar pararla en un momento que nada me separe..
Y damee tres dias que me agan canviar, ser lo que siento, lleva su timpo.
Dejar que la vida nos vuelva a  juntar pararla en un momento que nada me separe de ti.
(Y NO SE COMO SALIR DE ESTA SITUACION X2)
Y no se ecomo salir de esta situacion X4.

Castellà

Diez horas

Diez horas sin dormir pero no pasa nada
no quiero a nadie aqui que me haga estar en casa
y he dudado pero se que soy yo el que de nuevo
te hace temblar.

De pronto me veras por dentro del
espejo sonriendo y por detras se ve ya
mi reflejo invocar a los dioses que estan mas preocupados por no llorar.
Pon la zancadilla si te sientes superado
trata de amargar la vida al que sta a tu
lado pisa a los pekeños que pueden quitarte algo.

Vas a ser al dueño de los sueños

castigados.Verdadera oscuridad con la luz encendida si supieras la verdad
regalarias tu vida quien decia que no es sabio golpear llegas primero y luego te vas. Pon
la zancadilla si te
sientes superado trata de amargar la vida
al que esta a tu lado pisa a los pequeños que pueden quitarte algo vas a ser el dueño de
los sueños castigados
Pon la zancadilla si
te sientes superado trata de amargar la
vida al que esta a tu lado pisa a los pequeños que pueden quitarte algo vas a ser el
dueño delos sueños cstigados. [Bis]

Castellà

en mi habitación

tengo un lugar perfecto donde esconderme y no tener miedo donde inventar un nuevo
universo donde comprar un millon de sueños tengo un lugar perfecto donde matar a las
pesadillas donde yo pueda sentirme mal, alli donde te pueda olvidar.CON EL PASO
RESTRINGIDO PORQUE ESTOY ALLI METIDO YO SIEMPRE YO. Y EN MI
HABITACION ME PASO LAS HORAS Y EN MI HABITACION YA NADA ME IMPORTA, Y
EN MI HABITACION CUIDADO QUE MUERDO YO SOLO ME PIRDO Y LUEGO ME
ENCUENTRO EN MI HABITACION.
cuando muero de sueño siempre la tengo alli donde quiero siempre tiene los brazos
abiertos siempre me guarda un pequeño hueco. ESTRIBILLO.

Castellà

Mentiras

mentiras quien no las puedo elegir antes que las verdades para no hacerte sufrir para
hacer.. para hacer que te sientas tan bien que te pueda gritar no me sirve de nada de
nada me vale yo te prefiero mentir yo prefiero.. prefiero que no te des cuenta y aprendas
quizas perturbacion quizas mala intencion..
mentiras forman parte de tu vida te las cuentan cada dia , te alimentan de alegri y es
mejor decir mentiras que luego todo se olvida es mejor medicina y es que nunca
contamina yo quiero escuhar mentiras.
y es uqe me siento tan bien cuando me doy cuenta si nada quiero saber si no quiero
quitar la venda de mis ojos y poder mirar nadie sabe qué encuentras si no estas a ciegas
yo quiero felicidad yo prefiero cerrarle la puerta a mi parte sincera quizas perturbacion ,
quizas mala intencion..
mentiras..
quizas perturbacion..
mentiras..

Castellà

Mundo perdido

Enseñame el compás
de tu corazón
encierra tus recuerdos
manten la tradición.

Esperame al final
de éste callejón

Castellà
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cartas con sonrisas
viven en tu buzón.

Y aunque no te das cuenta
se que llorarás por mi
y aunque yo desvanezca.

(Estribillo)
Y de un bocado he podido
comerme un mundo perdido
y de un recuerdo borrado
un mundo nuevo he encontrado.

(Estribillo)
Deja de llorar
triste y sola estás
comportamiento extraño
descubre tu verdad.

Será casualidad
será mi tempestad
que puede con tu fuego
destruye la ciudad.

Compás de espera ya
verás el tiempo pasar
la luz de tu bondad
de rás de suelo.

Ilumina el cielo
iluminará
compra felicidad
felicidad.

Y aunque no te das cuenta
se que llorarás por mi
y aunque yo desvanezca.

(Estribillo)

(Estribillo)

Busco algún milagro que nos incrementa la ilusión
sigo intentando demostrar que yo soy el mejor.

(Estribillo)

(Estribillo)

nada podra salvarte

Ella es una linea recta, en el mapa de tu vida, puedes tratarlo de olbidarla pero no podras
borralrla, ella es un ruido konstante, kada dia kada instante, es una señal proivida, es
komo el final de un dia..

Y naaada nada podraaa salvaaartee, nada lo k agarrarte, nada k no soñaasee..

Puedes escrivir su nombre, en una botella verde, y lanzar-la al mar de siempre, komo mas
vas a angañarme, ella es komo dos anillos,dando vueltas a un planeta, puedes darte por
perdido,ahora vivo en tu cabeza...

Y naadaa nada podra salvaaarteee, nada lo k agarraaarte, nada k no soñaasee..
Y naaadaaa nada podraa saalvaaarteee, nada lo k agarrarteee,nada k no soñaasteee..
 Y aunke korrars komo un loko nunka  podras parar, aunke grites, aunke llores  nadie te
podra escuchar, kualkier dia es un buen dia siempre te va a esperar, y aa de maass...

K naaadaaa anada podra salvaaaarteee, nada lo k agarraaarteee, nada k no
soñasaasteee..
Y naaadaaa nada podra saalvaaarteee,nada lo agarrarteee, nada k no

Castellà

soñaasteee...

Y nadaaa,nadaaa,nadaaa,nadaa,nadaa,nadaaa,nadaaa..

Nada que perder

Primero B , de yb bloque tres rojizo hay sirenas que no saben nadar en san antonio
siempre vencido la gente suenña con escapar de aqui
pero no se esta tan mal este gris no es el final , nada que perder mirame reir volveremos a
salir
en un billar hablas de un chalet de tantas cosas que no vas a tener estas aqui otro mes de
abril tirando piedras negras a un ciela azul añil
pero no se esta tan mal este gris no es el final , nada que perder mirame reir volveremos a
salir
esposame en una pared del barrio he pensado que yo me quedo aqui sofas de eskay en
cualquier bar buscando 30 metros con vistas a un solar
pero no se esta tan mal , este gris no es el final , nada que perder mirame rei volveremos
a salir.

Castellà

nada que perder

Primero B de un bloque tres, rojizo,
hay sirenas, que no saben nadar.
En San Antonio siempre vencido,
la gente sueña con escapar de alli.

Pero no se esta tan mal,
este gris no es el final,si:
nada que perder, mirame reir, volveremos a salir.

En un billar hablas de un chalet,
de tantas cosas, que no vas a tener.
Estas aqui otro mes de abril tirando,
piedras negras a un cielo azul añil.

Pero no se esta tan mal,
este gris no es el final ,si:
nada que perder, mirame reir, volveremos a salir.

Esposame a una pared, del barrio,
he pensado que yo me quedo aqui.
Sofas de eskay en cualquier bar,
buscando 30 metros con vistas a un solar.

Pero no se esta tan mal,
este gris no es el final ,si:
nada que perder, mirame reir, volveremos a salir.

Castellà

Perder el tiempo

yo tan frío y calculador que nunca siento dolor , que no tengo miedo , que piso a los
indefensos yo , que no creo en el amor , solo quiero diversion, que soy puro hielo , que
nunca pierdo los nervios.
Y hace ya un buen rato me compré otro corazón que nunca hace caso que me funciona
mejor .
quiero tener malos pensamientos quiero soplar en contra del viento quiero pegar sentirme
violento , poder gritar en cada momento quiero saltar mover los cimientos nunca parar
siempre en movimiento sacar los pies por fuera el tiesto quiero perder el tiempo.
yo no te quiero conocer solo te utilizare si soy un misterio si nunca te dejo verlo no , ya no
me toca perder pues ahora suelo morder y me tiro al cuello pa clavarte mi veneno.
y hace ya un buen rato me compre otro corazon que nunca hace caso que me funciona
mejor
quiero tener malos pensamientos quiero soplar en contra del viento quiero pegar sentirme
violento poder gritar en cada momento quiero saltar mover los cimientos nunca parar
siempre en movimiento sacar los pies por fuera el tiesto quiero perder el tiempo.

Castellà
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Perder el tiempo

yo tan frío y calculador que nunca siento dolor , que no tengo miedo , que piso a los
indefensos yo , que no creo en el amor , solo quiero diversion, que soy puro hielo , que
nunca pierdo los nervios.
Y hace ya un buen rato me compré otro corazón que nunca hace caso que me funciona
mejor .
quiero tener malos pensamientos quiero soplar en contra del viento quiero pegar sentirme
violento , poder gritar en cada momento quiero saltar mover los cimientos nunca parar
siempre en movimiento sacar los pies por fuera el tiesto quiero perder el tiempo.
yo no te quiero conocer solo te utilizare si soy un misterio si nunca te dejo verlo no , ya no
me toca perder pues ahora suelo morder y me tiro al cuello pa clavarte mi veneno.
y hace ya un buen rato me compre otro corazon que nunca hace caso que me funciona
mejor
quiero tener malos pensamientos quiero soplar en contra del viento quiero pegar sentirme
violento poder gritar en cada momento quiero saltar mover los cimientos nunca parar
siempre en movimiento sacar los pies por fuera el tiesto quiero perder el tiempo.

Castellà

Por verte

a menudo me recuerdan que da igual perderte a menudo me comentan que no se
conocerte pero nadie se da cuenta que me muero por verte ..por verte , por verte..
por verte doy leches a la suerte fingire que me diviertes me parto otra vez los dientes y es
que me muero por verte vivire con el pecado y estaré siempre a tu lado y es que solo
quiero.. y es que solo quiero verte.
demasiada coinidencia , nunca estas conmigo tengo cargo de conciencia por haberte
perdido pero me armo de paciencia y siempre sigo por verte..por verte, por verte..
por verte doy leches a la suerte fingire que me diviertes me parto otra vez los dientes y es
que me muero por verte vivire con el pecado y estaré siempre a tu lado y es que solo
quiero.. y es que solo quiero verte.
te dare mi corazon y hasta pedire perdon gritare desde un rincon un poco de compasion (
bis)
por verte..

Castellà

SiGo esPeRaNdOtE

Se k soy lo peor y la tiendo kagar po eso siempre intento disimular, y perdi lemocion de
mentida y verdad,pero yo siempre miento porke me gusta mas...

Nadaaa ya nada me importaa  ya se k tan solo tu..
tu eskuchas io esperoo..

Y estare esparandoo k.. Y estare esperando kkeee..

k passe el tiempo k no me vea, k sea cierto y k no lo krea, k yo estea eskondido y tu, tu
sigas buskaaandomee..
Kuando tu kieres nunka me encuentras, kuando yo kiero siempre te alejas y a pesar de
todo yo te sigo esperando tee...

Kadaa palabra de tu bokaa, mestava dando la razón, tu luxas yo keroo..

Y estare esparandoo k, y estare esperando keee..

K pasa el timepo y k no me veas, k sea cierto y k no lo kreas, k yo estea escondido y tu ,
tu sigas buskandomeee...
kuando tu kieras nunka me enkuentras, kuando io kiero siempre te alejas y a pesar de
todo  yo, yo siga esperandoteee..

Se k soy lo peor, y la tiendo a kagar por eso siempre intento disimular,y perdi la noción de
mentida y verdad pero yo siempre miento porke me gusta mas..
Y estare esperando kee.. y estare esperando kee eee..

Castellà

k pase el tiempo y k no me veas,k sea cierto y k no me kreas, k yo esta eskondido y tu, tu
sigas buskandomee..
Kuando tu kieres, nunka me enkuentras, kuando yo kiero simepre te alejas y a pesar de
todo yo , yo sigo esperandotee..X2

Yo sigo esperandotee, yo digo esperandote , yo sigo esperadontee....

Te entiendo

no quiero perder la razon mirando a cada instante a mi alrededor sabiendo que no
llamaras ni te cruzaras que no miraras que no vas a estar , pero es que es tan facil pensar
que cierta tarde tonta nos podemos curzar que tal estas te veo bien se puede cortar esta
tarde gris yo me voy a ir
y quiero olvidar todo i empezar de vero y tengo una cancion y muy poco dinero espero
tener la oportunidad para poder demostrar que nadie mas te cuida y que soli yo te
entiendo.
puede que no te vuelva a ver en tres o cuatro años , con la vida al reves quizas entonces
pueda ser otra tarde gris a punto de llover se que entonces si.. y quiero olvidar todo y
empezar de cero y tengo una cancion y muy poco dinero espero tener la oportunidad para
poder demostrar que nadie mas te cuida y que solo yo te entiendo.(x 3)

Castellà

Xk tu no estas

Son muchos años y no aprendo a caminar
con pies descalzos sobre un suelo de cristal
siempre me caigo cuando empiezo a despegar
siempre me embalo cuando tengo que parar

Si las sonrisas están sobrevaloradas
yo tengo cientos que no sirven para nada
y me derrumbo y no lo se disimular (no sé disimular)
y pierdo el rumbo, porque tú no estás.

Y nada me importa ya,
solo quiero llorar,
no quiero despertar,
y ahora todo da igual
no lo voy a intentar,
es que se que ira mal
porque tú no estás

Voy esquivando las trampas que me pusiste,
y tropezando cada vez que me sonríes,
te echo de menos, no lo sé disimular (no sé disimular)
y aquí te espero, porque tú no estás.

Y nada me importa ya,
solo quiero llorar,
no quiero despertar,
y ahora todo da igual
no lo voy a intentar,
es que se que ira mal
porque tú no estás

nada me importa ya,
solo quiero llorar,
no quiero despertar,
y ahora todo da igual
no lo voy a intentar,
es que se que ira mal
porque tú no estás

Me nublo y tengo miedo cuando estoy sin ti

Y nada me importa ya,
solo quiero llorar,
no quiero despertar,
y ahora todo da igual
no lo voy a intentar,
es que se que ira mal

Castellà
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porque tú no estás

Y nada me importa ya,
solo quiero llorar,
no quiero despertar,
y ahora todo da igual
no lo voy a intentar,
es que se que ira mal
porque tú no estás

Y nada me importa ya,
solo quiero llorar,
no quiero despertar,
y ahora todo da igual
no lo voy a intentar,
es que se que ira mal
porque tú no estás

Porque tú no estás
Porque tú no estás
Porque tú no estás
Porque tú no estás
Porque tú no estás
Porque tú no estás

xtrangero

Ya voy sin poder de reacción
escuchando una canción
q me recuerda tus besos
y no cambio la satisfacción
por un nuevo corazon
que me cure por completo

jamas he llegado a controlar
esta especie de ansiedad
q m vuelve un ser perverso
con dos tragos de incredulidad
si me cuentas la verdad
te redimes por completo

Porque soy un extranjero y no quiero molestar
porque soy un pasajero si me lleva el viento estoy

Porque estoy indefenso ante tus dulces versos
y no no me quiero despertar
Porque soy ese tio que te echa de menos
y yno no me quiero despertar.

Ya voy sin poder de reacción
escuchando una canción
q me recuerda tus besos
y no cambio la satisfacción
por un nuevo corazon
que me cure por completo

Porque soy un extranjero y no quiero molestar
porque soy un pasajero si me lleva el viento estoy

Porque estoy indefenso ante tus dulces versos
y no no me quiero despertar
Porque soy ese tio que te echa de menos
y yno no me quiero despertar.

Castellà

Pilseners

Acer roent

Roger de Flor emprèn el camí, no tem cap enemic.

El seu estolc de combatents no fa mai presoners.

Despertaferro, aquí estem. Mediterrània als nostres peus.

Sent el poder a les teves mans. Coratge, metalls units per fi.

Batalla o revolta, sang a les mans. La ciutat embolcallada per les flames.

Surt el sol, claror del matí. Morí penjat, dissortat destí.

El sol es pon sota un mar de sang, la derrota ennegrida per la nit.

Els morts en combat jeuen sobre el prat mentre les mares no deixen de plorar.

Acer Roent tallant el vent. Traició, despit, comença a lluitar.

I tu perdut enmig del clamor, mort abans que el deshonor.

Català

Barça em pertany a mi

Blaugrana és el color de la nostra sang

I el Barça a nosaltres pertany

L´orgull més gran que en aquest món jo mai tindré

El de ser català i culé

Barça em pertany a mi

No és del Núñez ni de quatre tribuneros

Què orgullós que estic de ser culé

Barça em pertany a mi

I quan el Barça jugui sigui allà on sigui

Nosaltres amb ell estarem

Sempre privant i amb un kanutu a la mà

No pararem mai d´animar

Van Gaal ves-te´n daquí!

Català

Barcelona

Al cel
de Barcelona
veus brillar
la teva estrella
sota un mar
de caminets
que n´amaguen
els secrets.

No puc viure sense tu
allunyat de mi mateix
ja saps que aquí moriràs.

Català
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La ciutat
és segrestada
de violència
emmascarada
que il·lumina
la raó
de que siguis
al meu cor.

No puc viure sense tu
allunyat de mi mateix
ja saps que aquí moriràs.

Barcelona

Al cel
de Barcelona
veus brillar
la teva estrella
sota un mar
de caminets
que n´amaguen
els secrets.

No puc viure sense tu
allunyat de mi mateix
ja saps que aquí moriràs.

La ciutat
és segrestada
de violència
emmascarada
que il·lumina
la raó
de que siguis
al meu cor.

No puc viure sense tu
allunyat de mi mateix
ja saps que aquí moriràs.

Català

El despertar roig

Un matí el sol sortirà
sobre d´ell es podrà veure
un estel roig que lluirà encès
pels que han caigut lluitant
units contra la tirania
units contra qui els ha estat
esclafant, fins a la victoria final
i els lluitadors del poble
romandrem units

El puny alçat la llibertat
un sol crit
veient com el passat es fon
sota un gran sol d´esperança
ens espera un futur nou justicia
justicia i pau per a tothom
lluitant arrencarem l´espí que
ens té atrapats en la  ignorància
fals i martellconstruiran
aquest nou ordre mundial.

Català

Exili

La teva vida una derrota et va marcar.

Un trist record deixant de banda el teu passat.

Tot plè de ràbia fugint de la teva llar.

Deixant enrera el que més has estimat.

Creuant fronteres molt lluny vas anar a parar.

Cada moment mirant enrera i desitjant.

Veure la terra que de jove et va criar.

Somiant en veure-la algun dia amb llibertat.

Catalunya! Lluny del ulls.

Catalunya! Lluny dels ulls, prop del cor!

Català

Herois del nostre temps

Cavallers del nostre temps
ho han donat tot pel demés
i són exemple per tothom

van lluitar per la veritat
la justicia i la pau a un món
trencat pel capital

Villaescusa, Martí Marcó,
Fèlix Goñi, Gustau Muñoz,
en Quim Sànchez
i tots els demés
són herois
del nostre temps

tots volem ser com ells
són herois
del nostre temps

al països catalans
van voler fer la revolució
per fer-se un lloc millor

en memòria al seu combat
cantem tots junts
aquesta cançó
d´homenatge als herois

Villaescusa, Martí Marcó,
Fèlix Goñi, Gustau Muñoz,
en Quim Sànchez
i tots els demés
són herois
del nostre temps

tots volem ser com ells
són herois
del nostre temps

Català

Hi´nem

Cada dia surts de casa amb la mateixa idea al cap
Trobar feina que et permeti sobreviure en bon estat
I una cua rera l´altra, ja et començes a emprenyar
I al final sempre acabes amb la teva estrella al bar

Alerta! Desperta ja! Obre els ulls ets molt avall
Alerta! Desperta ja! Que tot passa el teu davant

Català
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Alerta! Desperta ja! Ara és l´hora d´actuar

Dia a dia, passen mesos i segueixes aturat
La misèria t´acompanya i et sents molt marginat
I ara poses la tele i el què sents és sempre igual
Que la E.T.A té la culpa de que estiguis tan avall

Alerta! Desperta ja! Obre els ulls ets molt avall
Alerta! Desperta ja! Que tot passa el teu davant
Alerta! Desperta ja! Ara és l´hora d´actuar

La Meva Terra

El meu país, la meva terra
La meva ciutat, el barri on vas créixer
L´escola on vas anar, els amics que hi vas deixar
Primers bons records d´una infància

I quan camines pels carrers
I escoltes la teva pàtria
Dintre del teu cor
I et sents orgullos

I et fa malt quan veus
Que alguna cosa no funciona
La policia, l´exèrcit i els burgesos
Fan mal la meva pàtria, l´odi s´acumula

I quan camines pels carrers
I escoltes la teva pàtria
Dintre del teu cor
I et sents orgullos

El meu país, la meva terra
La meva ciutat, el barri on vas créixer
L´escola on vas anar, els amics que hi vas deixar
Primers bons records d´una infància

I quan camines pels carrers
I escoltes la teva pàtria
Dintre del teu cor
I et sents orgullos

Català

Miserables

Falses promeses
i un llarg somriure de paper
estàs de campanya
tot el que dius no val res
escampant la merda
trepitjant caps per ser el 1er
no tens vergonya
i no ets res més que un mentider

Miserables!!
venent idees per diners

Miserables!!
deixant el poble sense res

La hipocrasia
i el joc brut el teu tarannà
quan ningú mira
ja has fotut la mà al calaix
el que t´encega és el poder
que et vols quedar
doncs no t´estranyi
si algún dia et troben penjat

Català

Parla Català

La nostra és
una historia una realitat
d´un poble que
no ha renunciat
a la llengua
dels seus avantpassats

I al llarg deltemps
la nostra parla
han perseguit
l´han oprimit
i l´han prohibit
però mai no podràn
vèncer el nostre crit

País Valencià
Illes Balears
Fraga i Perpinyà
parla català

I ara alcem
la nostra veu
més fort que mai
per transmetre
als nostres hereus
el nostre més ferm
tret d´identitat

I arreu del
territori català
parlem i
seguirem parlant
la llengua que duem
dintre la sang

País Valencià
Illes Balears
Fraga i Perpinyà
parla català

Català

Stalingrad

No recordes aquells temps de foc i lluita defensat la llibertat?

Una ciutat, Stalingrad, on la misèria es barreja amb la sang.

Envoltat de companys morts, sempre disposat amb el teu kalasnikov.

Ara els temps han canviat però nosaltres seguim defensant la llibertat.

Una ciutat, Barcelona, on el feixisme es fonia amb l´estat.

Han caigut molts companys, la seva memòria manté viu el combat.

Defensant la llibertat, combatent a foc i sang.

La bandera roja és a les teves mans!

Defensant la llibertat, combatent a foc i sang.

La revolta roja és a les teves mans!

Català

Temps de llibertat

Has nascut cara a la meca
entre tancs misèria i sang
assentaments a casa teva
i toc de queda per sopar

Català
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somiant un altre món
una oportunitat
pedres contra bales de veritat
oooa!! es temps de llibertat

La teva vida és una escola
sense pati per jugar
i ja la única opció que et donen
és esclatar contra el tirà
somiant un altre món
una oportunitat
pedres contra vales de veritat
oooa!! es temps de llibertat

Tenim un nom

Tu tens molt més que una vida
jo et segueixo a tot arreu
i és la passió la que em domina
per ser la teva veu

nosaltres tenim un nom
i és un nom que el sap tothom
que el sap tothom!!

i ni el dia que jo em mori
no deixaré de ser culé
i desde la meva tomba
sentireu un crit valent

nosaltres tenim un nom
i ´s un nom que el sap tothom
que el sap tothom!!

Català

Un cant a la senyera

Catalunya tremola
sona un tro de rebelió
Vandellós respira
radioctivitat
els pilseners
ja hem tornat!!

Al  damunt dels
nostres cants
aixequem una senyera
que ens farà
més triomfants

Si han trencat
la convivència
doncs perdrem
el seny per sempre
Vandellós respira
radioctivitat
els pilseners
ja hem tornat!!

Al damunt dels nostres cants
aixequem una senyera
que ens farà més triofats

Català

Pink floyd

Another brick in the wall

We don't need no education.
We don't need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teacher, leave those kids alone.
Hey, Teacher, leave those kids alone!
All in all it's just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.

We don't need no education.
We don't need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teachers, leave those kids alone.
Hey, Teacher, leave those kids alone!
All in all you're just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.

Anglès

another brick in the world (part 2)

We don´t need no education
we don´t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey teacher leaves the kids alone
All in all its just another brick in the wall
All in all you´re just another brick in the wall

Anglès

Comfortably Numb

Hello.
Is there anybody in there?
Just nod if you can hear me.
Is there anyone home?

Come on, now.
I hear you’re feeling down.
Well I can ease your pain,
Get you on your feet again.

Relax.
I need some information first.
Just the basic facts:
Can you show me where it hurts?

There is no pain, you are receding.
A distant ship’s smoke on the horizon.
You are only coming through in waves.
Your lips move but I can’t hear what you’re sayin’.
When I was a child I had a fever.
My hands felt just like two balloons.
Now I got that feeling once again.
I can’t explain, you would not understand.
This is not how I am.
I have become comfortably numb.

Ok.
Just a little pinprick. [ping]
There’ll be no more --aaaaaahhhhh!
But you may feel a little sick.

Can you stand up?
I do believe it’s working. good.
That’ll keep you going for the show.
Come on it’s time to go.

There is no pain, you are receding.
A distant ship’s smoke on the horizon.
You are only coming through in waves.
Your lips move but I can’t hear what you’re sayin’.
When I was a child I caught a fleeting glimpse,
Out of the corner of my eye.
I turned to look but it was gone.
I cannot put my finger on it now.

Anglès
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The child is grown, the dream is gone.
I have become comfortably numb.

DOGS

Has d´estar sonat, has de tindre
una autèntica necessitat
Has de dormir de puntetes, i quan estàs en el carrer
Has de ser capaç de picar carn fàcil
amb els ulls tancats
I llavors, entrant silenciosament, fora de l´abast d´ulls i oïdes
Has de llançar-te en el moment oportú, sense pensar-ho.
I, després d´un temps,
pots guanyar punts en elegància
Com la corbata del club
i l´encaixada ferma de mans
Una certa mirada en els ulls
i un fàcil somriure
Has de guanyar-te la confiança d´aquells als que mentixes
Perquè quan et donen l´esquena
Tingues ocasió d´encertar el ganivet en ella.
Has de mantindre un ull mirant per damunt del teu muscle
Saps que es va a posar més i més
dur a mesura que et vages fent vell
I, al final, empaquetaràs
i volaràs cap al sud
I amagaràs el teu cap en l´arena
Com un trist ancià més
Completament només morint de càncer.
I quan relaxes el control,
segaràs la collita que has sembrat
I a mesura que la por augmenta,
la sang roïna es va parant fins a tornar-se pedra.
I és massa tard per a soltar
el pes que solies necessitar descarregar
al teu voltant
Així, que tingues un bon enfonsamet mentrestant,
solitari, t´afones,
Arrossegat per la pedra.
He d´admetre que estic un poc confús
A vegades em pareix com si senzillament
estiguera sent utilitzat.
He de romandre despert, i intentar
sacsajar-me aquest reptant malestar
Si no em mantinc ferm en el meu terreny,
com me les arreglaré per a eixir d´este laberint?
Sord, mut i cec,
continues creient que
Tot el món és utilitzable i que
ningú té un verdader amic
I et pareix que el que calia fer és aïllar el guanyador
I tot es fa davall el sol
I tu creus de cor que
cada persona és un assassí.
Qui va nàixer en una casa plena de dolor
Qui va ser ensenyat a no escopir
en el ventilador
Aquell a qui l´home
va dir el que havia de fer.
Qui va ser ensinistrat
per personal ensinistrat
Qui va ser equipat amb collar i cadena
Qui va rebre un seient en la tribuna
Qui estava abandonant la bandada
Qui no era més que un estrany en casa
Qui, al final, va ser polvoritzat
Qui va ser trobat mort al telèfon
Qui va ser arrossegat per la pedra.

Català

Hey you

Hey you,
Out there in the cold,
Getting lonely, getting old,
Can you feel me?
Hey you,
Standing in the aisle,
With itchy feet and fading smile,
Can you feel me?
Hey you,
Don't help them to bury the light.
Don't give in without a fight.

Hey you,
Out there on your own,
Sitting naked by the phone,
Would you touch me?
Hey you,
With your ear against the wall,
Waiting for someone to call out,
Would you touch me?
Hey you,
Would you help me to carry the stone?
Open your heart, I'm coming home.

But it was only fantasy.
The wall was too high, as you can see.
No matter how he tried he could not break free.
And the worms ate into his brain.

Hey you,
Out there on the road,
Always doing what you're told,
Can you help me?
Hey you,
Out there beyond the wall,
Breaking bottles in the hall,
Can you help me?
Hey you,
Don't tell me there's no hope at all.
Together we stand, divided we fall.

Anglès

Learning to Fly

Into the distance, a ribbon of black
Stretched to the point of no turning back
A flight of fancy on a windswept field
Standing alone my senses reeled
A fatal attraction holding me fast, how
Can I escape this irresistible grasp?

Can´t keep my eyes from the circling skies
Tongue-tied and twisted Just an earth-bound misfit.

Ice is forming on the tips of my wings
Unheeded warnings, I thought I thought of everything
No navigator to guide my way home
Unladened, empty and turned to stone.

A soul in tension that´s learning to fly
Condition grounded but determined to try
Can´t keep my eyes from the circling skies
Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit.

Above the planet on a wing and a prayer,
My grubby halo, a vapour trail in the empty air,
Across the clouds I see my shadow fly
Out of the corner of my watering eye
A dream unthreatened by the morning light
Could blow this soul right through the roof of the night

There´s no sensation to compare with this
Suspended animation, A state of bliss
Can´t keep my eyes from the circling skies

Anglès
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Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit.

Money

Money, get away
Get a good job with more pay and you're O.K.
Money, it's a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream,
Think I'll buy me a football team

Money, get back
I'm all right Jack, but keep your hands off my stack.
Money, it's a hit
But don't give me that do goody good bullshit
I'm in the hi-fidelity first class traveling set
And I think I need a Lear jet

Money, it's a crime
Share it fairly but don't take a slice of my pie
Money, so they say
Is the root of all evil today
But if you ask for a rise it's no surprise that they're
giving none away

Anglès

PIGS ON THE WING - Català

Si a tu no t´importara
el que a mi em succeïra,
I jo no em preocupes per tu
Ens trobaríem zigzaguejant
a través del ensopiment i el dolor
Evitant ocasionalment les nostres mirades a través de la pluja.
Preguntant-nos a quin dels cabrons culpar
I esperant veure porcs voladors.

Català

Shine on your crazy diamond

Remember when you were young, you shone like the sun.
Shine on you crazy diamond.
Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky.
Shine on you crazy diamond.
You were caught on the crossfire of childhood and stardom,
blown on the steel breeze.
Come on you target for faraway laughter, come on you stranger,
you legend, you martyr, and shine!

You reached for the secret too soon, you cried for the moon.
Shine on you crazy diamond.
Threatened by shadows at night, and exposed in the light.
Shine on you crazy diamond.
Well you wore out your welcome with random precision,
rode on the steel breeze.
Come on you raver, you seer of visions, come on you painter,
you piper, you prisoner, and shine!

Anglès

Wish you where here

[Do]So,
so ya think you can [Re]tell
heaven from h[Lam]ell,
blue skies from [Sol]pain,
can you tell a green [Re] field
from a cold steel [Do]rail?

Anglès

A smile from a [Lam]veil?
Do ya think ya can [Sol]tell?

Did they get you to [Do]trade,
your hero´s for g[Re]hosts,
hot ashes for [Lam]trees
Hot air for a [Sol]cool breeze,
cold comfort for [Re]change,
did you ex[Do]change,
a walk on part in the [Lam]war,
for a lead role in a ca[Sol]ge?

[Do]How I wish,
how I wish you were [Re]here,
We´re just [Lam]two lost soles
swimming in a fish bow[Sol]l,
year after year,[Re]
Running over the same old ground[Do],
but have we found the same old [Lam]fears,
Wish you were h[Sol]ere

Pinka

A les tres línies

Cada cop, cada llum
ens trobem tots dos sols.
Però semble estar tan lluny de tu..

Sé que no t´he perdut
quan parlem des d´enlloc.
Ara, en canvi, et respire al damunt.

I cada vegada que m´aprope a les tres línies,
el vent de la casa surt a repartir carícies.

Se m´oblidarà el teu nom.
Furtaré les teues cares,
mil parauiles, fins que emplenen el meu cor.

Deixaré aquesta cançó
com la veu entre muntanyes.
Les petjades que faran que em crides fort.

Pense jo, vinc per tu
i després és pitjor.
Vells paratges que voldria i que no puc.

Fam de tot, premi junts.
Mentre estem, mentre hi som,
altra ullada ens esperarà.. Segur.

I cada vegada que m´aprope a les tres línies,
el vent de la casa surt a repartir carícies.

Se m´oblidarà el teu nom.
Furtaré les teues cares,
mil parauiles, fins que emplenen el meu cor.

Deixaré aquesta cançó
com la veu entre muntanyes.
Les petjades que faran que em crides fort.

Lletra i música: Guillem Bolufer

Català
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A les tres línies (Pinka)

Cada cop, cada llum
ens trobem tots dos sols.
Però semble estar tan lluny de tu…

Sé que no t’he perdut
quan parlem des d’enlloc.
Ara, en canvi, et respire al damunt.

I cada vegada que m’aprope a les tres línies,
el vent de la casa surt a repartir carícies.

Se m’oblidarà el teu nom.
Furtaré les teues cares,
mil paraules, fins que emplenen el meu cor.

Deixaré aquesta cançó
com la veu entre muntanyes.
Les petjades que faran que em crides fort.

Pense jo, vinc per tu
i després és pitjor.
Vells paratges que voldria i que no puc.

Fam de tot, premi junts.
Mentre estem, mentre hi som,
altra ullada ens espera... Segur.

I cada vegada que m’aprope a les tres línies,
el vent de la casa surt a repartir carícies.

Se m’oblidarà el teu nom.
Furtaré les teues cares,
mil paraules, fins que emplenen el meu cor.

Deixaré aquesta cançó
com la veu entre muntanyes.
Les petjades que faran que em crides fort

Català

Al darrere del meu núvol d´ambició

		Cap somni; cap viatge ...
caldria fins i tot
que es perden per l’aire
cremant-se cap al sol.
Troben l’eixida els meus fidels amics.

No deixes les teues mans
agafar el sostre.
No el permetes d’alcançar.
Il.lusions parides; menjar del mal.
Per què voler?

I quan la pluja em duga una cançó
la mantindré oberta fins que un dia furte l’esforç,
trenque l’honor pel mig i seie quiet ara,
al darrere del meu núvol d’ambició.

Cal vent amarg?
Cal recordar els dos amb fred
quina és l’ànima
d’aquest propòsit on surem?

Un dia i altre el núvol
sembla per mi.
Només desperta per a mi?
La magia de l’ambició
bull la teua sang;
no hi negues més
pensaments que ploren fam.

Català

Sent l’estaca
companya de la carn.
És la perpètua odiada
que abraça veritats.

Al darrere del meu núvol d´ambició

Cap somni; cap viatge..
caldria fins i tot
que es perden per l´aire
cremant-se cap al sol.
Troben l´eixida els meus fidels amics.

No deixes les teues mans
agafar el sostre.
No el permetes d´alcançar.
Il.lusions parides; menjar del mal.
Per què voler?

I quan la pluja em duga una cançó
la mantindré oberta fins que un dia furte l´esforç,
trenque l´honor pel mig i seie quiet ara,
al darrere del meu núvol d´ambició.

Cal vent amarg?
Cal recordar els dos amb fred
quina és l´ànima
d´aquest propòsit on surem?

Un dia i altre el núvol
sembla per mi.
Només desperta amb mi?

La màgia de l´ambició
bull la teua sang;
no hi negues més
pensaments que ploren fam.

Sent l´estaca
companya de la carn.
És la perpètua odiada
que abraça veritats.

Lletra i música: Guillem Bolufer
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Cada dia

Cada dia quan desperte al teu costat
totes les estrelles fugen a somniar
i no vull més que pensar
que tu mai no em deixaràs.

Cada dia quan camine cap al mar
veig els teus ulls i m´oblide del que faig.
Com podria fer per creure´m
que ja no t´estime tant?

Cada dia quan mastegue el dur menjar
les imatges prenen forma d´ansietat.
Vaig i vinc, i tens la sort
que no em pots fer més fam.

Cada dia quan el sol m´escalfa
pense en tu, i en la teua mirada.
Com crema aquest racó..
Com sent la flama del teu foc.

Cada dia crec que açò ja s´ha acabat
i la pell serà fruit tendre, més que mai.
Però sembla que el meu cos
no em deixa viure al teu costat.

Cada dia quan passege el finestrat
mils i mils de flors pretenen acabar

Català
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amb l´olor que em fa arribar
el meu desig de tu.

Cada dia quan el sol m´escalfa
pense en tu, i en la teua mirada.
Com crema aquest racó..
Com sent la flama del teu foc.

Cada dia, com que ho sé, quan vaja
pensaràs que tot està igual que estava.
Com que ja no estic sol
no vull entendre què és això.

Lletra i música: Guillem Bolufer

Cada dia (Pinka)

Cada dia quan desperte al teu costat
totes les estrelles fugen a somniar
i, no vull més que pensar
que tu mai no em deixaràs.

Cada dia quan camine cap al mar
veig els teus ulls i m’oblide del que faig.
Com podria fer per creure’m
que ja no t’estime tant?

Cada dia quan mastegue el dur menjar
les imatges prenen forma d’ansietat.
Vaig i vinc, i tens la sort
que no em pots fer més fam.

Cada dia quan el sol m’escalfa
pense en tu, i en la teua mirada.
Com crema aquest racó...
Com sent la flama del teu foc.

Cada dia crec que açò ja s’ha acabat
i la pell serà fruti tendre, més que mai.
Però sembla que el meu cos
no em deixa viure al teu costat.

Cada dia quan passege el finestral
mils i mils de flors pretenen acabar
amb l’olor que em fa arribar
el meu desig de tu.

Cada dia quan el sol m’escalfa
pense en tu i en la teua mirada.
Com crema aquest racó...
Com sent la flama del teu foc.

Cada dia, com que ho sé, quan vaja
pensaràs que tot està igual que estava.
Com que ja no estic sol
no vull entendre que és això

Català

Capsa amb rodes

Vent gelat
que m´esguita la cara.
Núvols clars
ens deixen passar
per aquí i allà.

Bategant les ales
per damunt del formigó ratllat.
No volem veure el final.

Només per a nosaltres,
quan tots encara estan dormint.

Català

Dins la capsa amb rodes
sons per a escoltar.
Com m´agrada el somni.
Puja al meu costat,
al nostre costat i..
engega-la.

Van quedant
tants somriures per darrere
que és segur
que molts més en vindran.

Continuem el viatge
mentre queden coses per parlar.
i així.. que no acabe mai.

Només per a nosaltres,
quan tots encara estan dormint.

Dins la capsa amb rodes
sons per a escoltar.
Com m´agrada el somni.
Puja al meu costat,
al nostre costat i..
engega-la.

Lletra i música: Guillem Bolufer

Capsa amb rodes (Pinka)

Vent gelat
que m’esguita la cara.
Núvols clars
ens deixen passar
per aquí i allà.

Bategant les ales
per damunt del formigó ratllat.
No volem veure el final.

Només per a nosaltres,
quan tots encara estan dormint.

Dins la capsa amb rodes
sons per a escoltar.
Com m’agrada el somni.
Puja al meu costat,
al nostre costat i...
engega-la.

Van quedant
tants somriures per darrere
que és segur
que molts més en vindran.

Continuem el viatge
mentre queden coses per parlar,
i així... que no acabe mai.

Només per a nosaltres,
quan tots encara estan dormint.

Dins la capsa amb rodes
sons per a escoltar.
Com m’agrada el somni.
Puja al meu costat,
al nostre costat i...
engega-la.

Català
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Cares brutes

Sota el sol i la lluna
estiràvem mans i pèls,
com manen els déus
de l´ordre i dels béns.

Buit de sal i dur de cor,
hui no em queda res més que parlar.
Pot ser demà.

I ara és el moment d´anar avant o fugir enrere.
Però no pas per mi,
no em quedaré per a que tu em menges.
Cap cosa hi has de dir.
Cap cosa he de sentir.
Faràs canviar tot el que jo pense?

Tal volta recordes
quan mullàvem l´endemà
amb suc de fruites
o el que es mescle per poder fer-lo volar.

Somnis que ja hem vist passar.
Hui tinc altres coses que somniar.
Ja no pot ser demà.

I ara és el moment d´anar avant o fugir enrere.
Però no pas per mi,
no em quedaré per a que tu em menges.
Cap cosa hi has de dir.
Cap cosa he de sentir.
Faràs canviar tot el que jo pense?

Cares brutes de mirar,
fulles grogues, reixes,
nius que es trenquen i el soroll
en caure és sec i sense res més.
Vins amb aigua de la mar,
noves velles festes.

Lletra i música: Guillem Bolufer
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Cares brutes (Pinka)

Sota el sol i la lluna
estiràvem mans i pèls,
com manen els dues
de l’ordre I dels béns.

Buit de sal i dur de cor,
hui no em queda res més que parlar.
Pot ser demà.

I ara és el moment d’anar avant o fugir enrere.
Però no pas per mi,
no em quedaré per a què tu em menges.
Cap cosa hi has de dir.
Cap cosa he de sentir.
Faràs canviar tot el que jo pense?

Tal volta recordes
quan mullavem l’endemà
amb suc de fruites
o el que es mescle per poder fer-lo volar.

Somnis que ja he vist passar.
Hui tinc altres coses que somniar.
Ja no pot ser demà.

I ara és el moment d’anar avant o fugir enrere.
Però no pas per mi,

Català

no em quedaré per a què tu em menges.
Cap cosa hi has de dir.
Cap cosa he de sentir.
Faràs canviar tot el que jo pense?

Cares brutes de mirar,
fulles grogues, reixes,
nius que es trenquen I el soroll
en caure en sec i sense res més.
Vins amb l’aigua de la mar,
noves velles festes.

Cartes (Pinka)

Un instant sobra per recordar.
Altra carta buida
entra a casa per baix.

Jo no sé quantes més vindran.
Si és que em sents parlar
no oblides tot allò que vam trobar.

Quan les paraules ja no naixen
amb la forma que somniàvem
no és bastant que escrigues.
Viuré buscant una altra llar.

Una veu que no em detindrà.
Veig els dies córrer molt més enllà.
I ara, sé que no vull creure en una mà
si no sé on estàs.

Un instant. Dos són l’eternitat.
No cal que insistesca
o torne a veure’t passar.

Dins del full falses veritats.
Una carta en blanc
seria el gran futur que ens han guardat.

Quan les paraules ja no naixen
amb la forma que somniàvem,
quantes coses que no hem de contar.

I ara ves i crida a l’aire,
mou muntanyes,
fes que la tempesta amaine.

No és bastant que escrigues.
Viu buscant una altra llar.

Una veu que no em detindrà.
Veig els dies córrer molt més enllà.
I ara, sé que no vull creure en una mà
si no sé on estàs,
si no sé a qui estimar.

Sent les mentides al meu cap.
Comença la lluita.
No em podràs emportar,
La tinta s’ofega enmig la mar.

Dins de l’aigua
naden núvols de cotó.
Un llarg viatge.
Un altre lloc.

Tot es queda en calma.
Mire amb desesperació.
Cartes d’un nou engany.

Una veu que no em detindrà.
Veig els dies córrer molt més enllà.
I ara, sé que no vull creure en una mà
si no sé on estàs.

Català
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Crida per mi

El cel plora a la terra.
El vell plora al passat.
Què més dóna si es seca
un altre plany?

El vent crida a la vela.
El fred crida al Nadal.
I ningú ja no crida per mi;
ho saps, ho saps, ho saps, ...

Crida per mi,
fes-me somniar.
M’ajudarà

Plora per mi;
esclata ja.
M’acabaràs.

Crida per mi.
fes-ho només un dia;
Només una nit.

Si em tornares un tros de cor
o aquells llavis què em van deixar
no seria capaç de dir
Que em vas furtar ...mai.

Català

De cap a cap (Somnis)

Comences i acabes
amb tot allò que fas.
Podries ser més clar?
Pujar =“amunt”, baixar =“avall”.

Oblides? Recordes
aquelles coses que has deixat?
Hui dius que és que ja ho saps;
Demà a saber que cony diràs.

Un minut és bon motiu per a dubtar.

Cada moment tens por.
Si algú pogués donar-t’ho tot
no et deixaria anar de cap a cap.

Cada història que t’has perdut
no tornarà, viurà més lluny.
Mai més ja no et durà de cap a cap.

Odies, demanes
les hores que has passat.
Voldries veure on vas,
trobar camins per a triar.

Defenses i ataques
allò que et fa sentir més gran.
Qui viu sense parlar
no parla més del que viurà.

Un minut és bon motiu per a dubtar.
La raó d’estar començarà quan ja no estàs.

Cada moment tens por.
Si algú pogués donar-t’ho tot
no et deixaria anar de cap a cap.

Cada història que t’has perdut
no tornarà, viurà més lluny.
Mai més ja no et durà de cap a cap.

Català

Cada moment tens por.
Si algú pogués donar-t’ho tot
no et deixaria anar de cap a cap.

Cada història que t’has perdut
no tornarà, viurà més lluny.
Mai més ja no et durà de cap a cap.

Decrèixer amb tu

Sembla fer molt temps
que ja no som xiquets,
i ara veig que voldríem
canviar-nos per ells.
Digues com ho he de fer
per tornar a veure-ho tot
tan buit i tan ple.

Deixaríem paraules
i amics que hem perdut.
Les estúpides coses
per córrer els dos junts.
Buscaríem les fades
que ens portaren a aquells anys
que no s´han detingut.

Per tot això jo vull decréixer amb tu,
anem a comptar enrere,
anem direcció Sud.
Com fer per decréixer ara
Amb tu...

Sembla fer molt temps
quan jugàvem a ser
mestres de l´alegria
dansant pel carrer.
Temptant les enveges
dels que deien que ja no
ho tornarien a fer.

Quan volàvem de sobte
en somnis de mel,
mentre tot s´aturava
esperant fins deprés
i, baixàvem a veure
si enteníem què era allò
a que jugava la gent.

Per tot això jo vull..

Sembla fer molt temps
que anem a l´inrevés,
i ara desitjaria
un dia d´aquells.

Cada vegada quan canvie un rellotge
encara n´hi ha dos més enllà.
Només vull decréixer amb tu
per poder jugar els dos junts.
Ja ho veus, per què
decréixer amb tu.

Per tot això jo vull...

Lletra i música: Guillem Bolufer
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Decréixer amb tu (Pinka)

Sembla fer molt temps
que ja no som xiquets,
i ara veig que voldríem
canviar-nos per ells.
Digues com ho he de fer
per tornar a veure-ho tot

Català
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tan buit i tan ple.

Deixaríem paraules
i amics que hem perdut.
Les estúpides coses
per correr els dos junts.
Buscaríem les fades
que ens portaren a aquells anys
que no s’han detingut.

Per tot això jo vull decréixer amb tu.
Anem a comptar enrere,
anem direcció Sud.
Com fer per decréixer ara.
Amb tu…

Sembla fer molt temps
quan jugàvem a ser
mestres de l’alegria
dansant pel carrer.
Temptant les enveges
dels que deien que ja no
ho tornarien a fer.

Quan volàvem de sobte
en somnis de mel,
mentre tot s’aturava
esperant fins després
i, baixàvem a veure què era allò
a que jugava la gent.

Per tot això jo vull...

Sembla fer molt temps
que anem a l’inrevés,
i ara desitjaria
un dia d’aquells.

Cada vegada quan canvie un rellotge
encara n’hi ha dos més enllà.
Només vull decréixer amb tu
per poder jugar els dos junts.
Ja ho veus, per què
decréixer amb tu.

Per tot això jo vull...

Direcció l´infern

Un nou camí
sempre direcció l’infern
es troba amb mi
i aquesta volta,
el seguiré a la fi.

Quina terra si no
em podria oferir
tanta impaciència humida
que calme el meu desig.

Darrere quedaran
despulles d’un futur passat.
Vestigis d’aquell “art malnat” moriran.

Un nou destí,
sempre direcció l’infern
trenca el dormir
i arranca amb força
la pau de l’esperit.

Darrere quedaran
despulles d’un futur passat.
Vestigis d’aquell “art malnat”.

Català

Buscaràs esbrinar
paraules plenes d’afectuós sulfat.
Tornaràs a entaular
la lluita per un bes més salat que la mar.

DL´I

Un nou camí,
sempre direcció l´infern
es troba amb mi
i, aquesta volta,
el seguiré a la fi.

Quina terra sinó
em podria oferir
tanta impaciència humida
que calme el meu desig.

Darrere quedaran
despulles d´un futur passat.
Vestigis d´aquell "art malnat" moriran.

Un nou destí
sempre direcció l´infern
trenca el dormi
i arranca amb força
la pau de l´esperit.

Sota un vel de roure
creme el teu jardí
i esclate endins d´un altre arc
que abasta el meu desig.

Darrere quedaran
despulles d´un futur passat.
Vestigis d´aquell "art malnat" moriran.

Buscaràs esbrinar
paraules plenes d´afectuós sulfat.
Tornaràs a entaular
la lluita per un bes més salat que la mar.

Lletra i música: Guillem Bolufer
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Dolç verí

Parlen els vents d’un home
i un nen astut i silenciós.
D’una flagrant història
que duia el segell de la mort.

El pla era perfecte.
Aquell matí del nou
l’instint del pare
	havia fet saó.

Destral amb mà va acariciar
el rostre del xicot
i un crit estigi féu brollar
la sang mesclada amb sol.

Els dies varen córrer
i, en fer un any des de la mort,
el pare era pobre;
només tenia pell i os.

En veure un reflexe
s’endinsa cap al bosc
i a la vora d’un arbre
es troba un cofre amb or.

Destral amb mà va acariciar
aquell preuat tresor
i un crit estigi féu brollar

Català
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la sang mesclada amb sol.

I ara tastaràs el dolç verí de l’inmortal.
És l’aliment d’un home avar.

I ara tu tindràs un epitafi amb sang gravat
que el foc del sol assecarà.

D´un músic (Pinka)

Una camisa bruta per l’alcohol
com marquen les hores estretes
que el músic travessa
quan torna a traure una cançó.

Obri les mans
mentre busca per dins del cap
una història
que entenguen els grans.

Parlen els dos
i, una dolça lluita ompli l’aire.
Com cada nit,
ve des del mateix racó.

I torna a odiar,
i torna a oblidar
que és difícil trobar
altre músic boig.

I des de la finestra
sent aquella cançó,
esperant que algun home voldria
apropar-se a conéixer
el seu músic boig.

A amagades guarda un tros de fusta
i li parla quan ningú no el veu.
Carrega amb una capsa al coll
i es perd entre les depulles
que queden pel mig del carrer.

Digues on vas.
Digues si ens trobarem demà,
com tantes vegades abans.
Trempa’t els dits.
Trempa’t la carn
i, una història de nova em podries contar.

I des de la finestra
veia com ballava el sol,
fins la tarda que un home el volia,
quan ningú no va veure
mai més al boig.

Català

El caçador

Uns pantalons prou ajustats
el cap ple d’oli
i el somriure vertical.

El paquet ben empressonat,
amb el canó sempre a punt
per esclatar.

Puja la temperatura;
prepara’t per desenfundar.
La desitja famolenca
torna a governar.

Català

Deu duros de tabac
i una mistera
que no mai funcione amb gas.

Tota la vida acompanyat
per un amic
amb pintura d’encisam.

Puja la temperatura;
prepara’t per desenfundar.
La desitja famolenca
torna a governar.

El caçador vol disparar.
El caçador vol disparar.
El caçador vol penetrar
la teua estreta voluntat.

El suc de l´alegria

Un pas del temps
i t’embriaga el suc de l’alegria.

Ja no podràs fer res
per oblidar, per renunciar,
per dir que no en vols més.

Hui dormiré propet d’ací
dins d’una gran bassa d’alcohol.
I així podré ser tot feliç
vivint dins la imaginació.

Sense deures, sense presses,
sense estúpids que comprendre.
Sens problemes, sens heretges;
només suc que m’alimente.

Hui dormiré propet d’ací
dins d’una gran bassa d’alcohol.

La fòrmula,
desconeguda pel membre popular
va ser trobada
en un obscur estanc.

Català

Encara no! (Pinka)

No sé què faria
per poder-te mossegar.
Cada volta em gire
quan travesses per davant.

Pose la directa
i em prepare per a entrar.
Una cosa et dic
i una altra cosa he imaginat.

Encara no!

Vaig de bar en bar
buscant a veure si és que estàs.
Capturar-te a tu
és per a mi una prioritat.

Porte ja cinc hores
i les cames em fan mal.
Cau la nit sencera
i la son m’ha derrotat.

Encara no!

Digues
que em vols temptar.
T’amagues  a algun lloc

Català
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però no saps on vas.

Només que em digues
que et quedaràs.
Si un dia et trobe jo
un altre tu vindràs.

Encara no!

No sé què faria
per poder-te hipnotitzar.
Cada volta pense
que seria fascinant.

És segur que hui
serà un bon dia per triomfar.
Pose una cervesa
i sobre mi s’ha despenjat.

Encara no!

Ara sé que pots
en qualsevol moment passar.
Mans a les butxaques
i la vista cap a dalt.

Perdre l’ocasió
seria ja desesperant.
Plante barricades
però no veig cap soldat.

Encara no!

Digues
que em vols temptar.
T’amagues  a algun lloc
però no saps on vas.

Només que em digues
que et quedaràs.
Si un dia et trobe jo
un altre tu vindràs.

Vull que em digues
que em vols temptar.
T’amagues  a algun lloc
però no saps on vas.

Només que em digues
que et quedaràs.
Si un dia et trobe jo
un altre tu vindràs.

Encara no!

Encara no està escrit
que n’hi ha prou.
Encara no ho he fet tot.
Encara no he trobat
el teu món.

Entre el joc i la crueltat (Pinka)

Hores mortes,
travesses demorant la pau,
barris de metall.

Trens que es mouen.
Un minut... i l’odi és més llunyà.
Cadascú ho sabrà.

Si camine com tu vols
trobaré una eixida.

Català

Si m’empenye en ser com sóc
refaré les il·lusions.
Començaria tot.

Quan tu dius que les coses roden
jo no sé si és que t’equivoques
o és que estàs molt “mal”.
No vols deixar-me respirar.

Ja fa temps que no t’escolte
però veus que tot ho controles.
No em puc explicar
com és possible fer-te cas.

Si camine com tu vols
trobaré una eixida.
Si m’empenye en ser com sóc
refaré les il·lusions.

Comence.
Comences.
Les espases van en alt.
Entre el joc i la crueltat
cada roda va girant.

Un trajecte.
Un tros d’univers tancat
brut al natural.

Un tren per a viatjar on sobres.
El reducte on ningú no em trobe.
No m’has de parar.
Me’n fugiré sense dubtar.

Maneres de poder sentir mil volts.
Parides enllaunades en un pot.
Riures amb perdó.
Ací no es sent parlar d’amor.

Si camine com tu vols
trobaré una eixida.
Si m’empenye en ser com sóc
refaré les il·lusions.

Comence.
Comences.
Les espases van en alt.
Entre el joc i la crueltat
cada roda va girant.

Com les vies conduint a una estació,
una cosa en clar,
recte per a tots.

Les persianes han pogut tapar el sol
i no passarà ni un record.

Només algú que em porte cap a on siga.
Només l’excusa per fugir a un altre lloc.

Comence.
Comences.
Les espases van en alt.
Entre el joc i la crueltat
cada roda va girant.

Comence.
Comences.
Les ferralles de la sort.

Comence.
Comences.
Canviaran les emocions.

Com si fóra un llamp,
com si fóra immaterial,
marxa el tren que va arribant
directe al final.
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Fugir (Pinka)

Li vaig preguntar si buscava algú.
Ella em digué sens dubte i mirant-me tendrament als ulls,
no tingues por, he vingut per anar-nos-en els dos junts.
“És que tinc moltes coses a fer hui”
... i ella seguí.

Així fou com, sobtada l’ombra temerosa,
Carrega amb la sorpresa i mitja volta dóna.
Vaig començar a alenar més fort,
a sentir l’aire als pulmons.

Del que ara em queda ho necessite tot.
Jo no vull anar-me’n hui.
Deixa’m fins demà.
Jo no vull anar-me’n hui.
Tindria ànsia de tornar.

Malgrat això, al poc temps vingué una altra vegada.
No hi havia cap forma de fugir del que em tocava.
L’últim passeig l’heu de fer tots,
sense discriminació.

I és que he oblidat ser solidari amb tots.

Jo no vull anar-me’n hui.
Deixa’m fins demà.
Jo no vull anar-me’n hui.
Tindria ànsia de tornar.

Català

Home gran (Pinka)

Dormies sempre “al ple del sol”.
Contaves, de tot, una història.
Volies fer que engegara el món.
Vindrien nous vents de glòria.

Mentre el soroll dormia
te’n vas haver d’anar.
Que el teu camí seguesca
i ja ens veurem allà.

Però no tinc més por,
ara ho sé, HOME GRAN,
perquè t’he dibuixat
al meu cap.

Queden tantes cançons
que no tenen final...
Si ara escoltes la teua
sé que em somriuràs.

Lluïes un polit pèl roig.
Parlaves d’amor a la terra.
Vivies nits cara al teu “Putxol”.
Sonaven cants de sirena.

Mentre el soroll dormia
te’n vas haver d’anar.
Que el teu camí seguesca
i ja ens veurem allà.

Però no tinc més por,
ara ho sé, HOME GRAN,
perquè t’he dibuixat
al meu cap.

Queden tantes cançons
que no tenen final...
Si ara escoltes la teua

Català

sé que em somriuràs.

L´última

Altra vegada huit del matí.
Com maleïa al que li rondava anit.
Engega cames, poalada als ulls.
Remuga amb por del que li vindrà al damunt.
Comença la roda del fum
que no hi detindrà ningú.

Dintre d´un paper
li regala l´ànima
amb la dolçor que es feia a tots dos
ser pacients.

Mescla el seu plaer
barrejat amb l´amistat
del que no et deixa si tu
no el deixes primer.

Obri la porta, un pas en fals.
N´encén un altre pel que li puga passar.
Dóna el bon dia al seu amic l´astut.
Aspira ràpid de camí a l´autobús.
Segueix a la roda del fum
que cap hora no ha perdut.

Dintree d´un paper
li regala l´ànima
amb la dolços que feia a tots dos
ser pacients.

Mescla el seu plaer
barrejat amb l´amistat
del que no et deixa si tu
no el deixes primer.

L´última, l´última, l´última..
que pren el seu alé.
L´´última, l´última, l´última..
mentre estiga despert.

Ho han de fer abans
que esclate en sang.
L´última l´ha de besar
fins que hi quede un dia.

Lletra i música: Guillem Bolufer

Català

L´última (Pinka)

Altra vegada huit del matí.
Com maleïa al que li rondava anit.
Engega cames, poalada als ulls.
Remuga amb por del que li vindrà al damunt.
Comença la roda del fum
que no hi detindrà ningú.

Dintre d’un paper
li regala l’ànima
amb el dolor que feia a tots dos
ser pacients.

Mescla el seu plaer
barrejat amb l’amistat
del que no et deixa si tu
no el deixes primer.

Obri la porta, un pas en fals.
N’encén un altre pel que li puga passar.
Dóna el bon dia al seu amic l’astut.
Aspira ràpid de camí a l’autobus.
Segueix a la roda del fum

Català
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que cap hora no ha perdut.
Dintre d’un paper
li regala l’ànima
amb el dolor que feia a tots dos
ser pacients.

Mescla el seu plaer
barrejat amb l’amistat
del que no et deixa si tu
no el deixes primer.

L’última, l’última, l’última…
que pren el seu alé.
L’última, l’última, l’última…
mentre estiga despert.

Ho han de fer abans
que esclate en sang.
L’última l’ha de besar
fins que hi quede un dia.

No pares (Pinka)

Una línia va passant,
i a cada tros que estire
trobe part de bé i de mal.

Són els dies que travessen
com una ànima cridant.
Les vides canvien de mans.

Apareixes des d’un lloc
on no m’espere estiga obert,
i un moment després
busquem paraules.

No pares mai.
Aferra allò que vols.
No pares.
Cada dia vola on siga.

No pares mai.
Trenca l’ombra del teu cor.
No pares,
i sent la vida; sent que espitja fort.

Busca direccions.
Creix a cada pas un poc.
Desitja, corre, creua l’horitzó.

Sobren veus que tanquen.
Sobren mals i pors.
No perdes temps
o fugirà el teu foc.

Si dibuixes tu la sort
i cada estrella del teu cel,
et promet que trobaràs paraules
per al viatge.

No pares mai.
Aferra allò que vols.
No pares.
Cada dia vola on siga.

No pares mai.
Trenca l’ombra del teu cor.
No pares,
i sent la vida; sent que espitja fort.

Català

Quan no hi sóc (Pinka)

Ja sé que no és veritat
que no es pot controlar.
Després pensaré en demà,
però ara he d’actuar.

M’agarre la disfressa per a créixer.

I la veu del que sent
cridarà que m’estima i jo l’estime.
Et sembla?

Somnis de colors,
riures de cartró.
Mentre els hi agrade
jo faré com que sóc jo.

Navegant de nit.
Dins de la foscor
podré trobar allò que busque.
Quan no hi sóc.

Un més, altre ha mossegat.
Com no, ja anem disparats.
Comprèn que no puc parar.
No et sent. Deixa’m acabar.

Ara és quan la disfressa no és com sempre.

I la veu del que sent
ha cridat que m’estima i jo l’estime.
Et sembla?

Somnis de colors,
riures de cartró.
Mentre els hi agrade
jo faré com que sóc jo.

Navegant de nit.
Dins de la foscor
podré trobar allò que busque.
Quan no hi sóc.

Català

Sal (Pinka)

Cada colp un poc més fort.
Cada crit és el que em crida.
Cada lloc és molt millor.

Ara saps molt bé qui sóc.
Jo sempre vaig de cara.
Cada volta sensacions pels dos.

Dóna’m la sal.
Que em mulle en un instant,
em creme i senta
com se’n va mirant.

Sal!

Dóna’m moviments de foc.
Dóna’m la calor humida.
Dóna’m l’aliment del cos.

Que una cara ho diga tot.
No cal ni una paraula.
Dóna’m un jardí d’excitació.

Dóna’m la sal.
Que em mulle en un instant,
em creme i senta
com se’n va mirant.

Sal.

Català
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Sembla que et va a saciar...
...un dia...
Cada dia voldràs
hores per a estimar.
Ja arriba una més.

Dóna’m la sal.
Que em mulle en un instant,
em creme i senta
com se’n va mirant.

Sal.
Sembla que et va a saciar...
...un dia...
Cada dia voldràs
hores per a estimar.
Ja arriba una més.

Sal.
Sembla que et va a saciar...
...un dia...
Cada dia voldràs
hores per a estimar.
Ja arriba una més.

Sense direcció

El cel cobert per la selva
trenca el sol en set colors,
i allí és l’ànima d’ella.

Alguna cosa m’espenta
a sentir la seua calor,
i, en apropar-me, s’allunya

Sense direcció.

Menjant en taula de pedra
m’enlluerna aquell got.
Allí és l’ànima d’ella.

L’ofuscament que m’espenta
a formar part del seu cos
és el mateix que l’allunya

Sense direcció.

Català

Sense direcció

El cel cobert per la selva
trenca el sol en set colors,
i allí és l´ànima d´ella.

Alguna cosa m´espenta
a sentir la seua calor
i en apropar-me s´allunya.

Sense direcció.

Menjant en taula de pedra
m´enlluerna aquell got.
Allí és l´ànima d´ella.

L´ofuscament que m´espenta
a formar part del seu cos
és el mateix que l´allunya.

Sense direcció.

Lletra i música: Guillem Bolufer

Català

Somnis (Pinka)

Somnis.
Desperten com cada dia.
Van buscant l’eixida.
Diuen ‘ara tu i jo’.

Canvis.
M’espera una nova vida.
Quan el sol encisa
és moment de creure en tot.

Una cara em mira.
Té una cita.
Les coses no varien,
seuen fort.

L’aigua negra
impulsa més l’excitació.
Desdejune un tros del món.

Ara sembla, hem arrancat
quan ningú no confiava mai.

Desperta’t ja.
Comencen a brollar.

Van movent les direccions
per a fer-te perdre el nord,
i els somnis al teu abast
somriuen penjats a dalt.

Els camins no ho creuen tot.
Si dormim serà millor.
Els somnis que vas buscant
desitjal’s i els trobaràs.

Agarral’s de la mà.

Somnis.
Reculls de la fantasia.
Van a la deriva.
Giren al compàs del món.

Màgics.
Tan suaus com una carícia.
Quan la lluna brilla
sent que estan molt més a prop.

Un altre llarg
a un ambient fotocopiat.
El mateix company.
Impassible identitat.

Veus el mar
pintat de blau.
Pensa-ho bé.
Tu el pots canviar.

Desperta’t ja.
Comencen a brollar.

Van movent les direccions
per a fer-te perdre el nord,
i els somnis al teu abast
somriuen penjats a dalt.

Els camins no ho creuen tot.
Si dormim serà millor.
Els somnis que vas buscant
desitjal’s i  els trobaràs.

Agarral’s de la mà
i toca les il·lusions.
No els deixes escapar.
Et seguiran on tu vols.

Van movent les direccions
per a fer-te perdre el nord,

Català
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i els somnis al teu abast
somriuen penjats a dalt.

Els camins no ho creuen tot.
Si dormim serà millor.
Els somnis que vas buscant
desitjal’s i els trobaràs.

Un tros de cel

Sonen les campanes
de la redempció.
Sota la muntanya
furten als homes el son.

No hi corren les hores,
tan sols hi ha sol o no.
Com desitge que ningú
mai canvie aquest lloc.

Caminant un dia amb ells
dintre del record, una veu
em torbava l´edat innocent.

Proclamava un temps proper.
Vaig sentir la por a perdre la terra
i el meu tros de cel.

Sagnen les campanes
de la redempció.
Sota la muntanya
ploren als homes la mort.

Creixen mil muralles
entre el formigó.
Com m´angúnia que ningú
no canvie aquest lloc.

Vull el meu tros de cel
que una volta vaig tenir,
amb l´ànima ferma
que seria sols per mi.
Vull el meu tros de cel
a cada matí.

Lletra i música: Guillem Bolufer

Català

Un tros de cel (Pinka)

Sonen les campanes
de la redempció.
Sota la muntanya
furten als homes el son.

No hi corren les hores,
tan sols hi ha sol o no.
Com desitge que ningú
mai canvie aquest lloc.

Caminant un dia amb ells
dintre del record, una veu
em torbava l’edat innocent.

Proclamava un temps proper.
Vaig sentir la por a perdre la terra
i el meu tros de cel.

Sagnen les campanes
de la redempció.
Sota la muntanya

Català

ploren als homes la mort.

Creixen mil muralles
entre el formigó.
Com m’angúnia que ningú
no canvie aquest lloc.

Vull el meu tros de cel
que una volta vaig tenir,
amb l’ànima ferma
que seria sols per mi.
Vull el meu tros de cel
a cada matí.

Vivint al meu espai (Pinka)

Caixes de sorolls,
llums fonent-se amb la foscor,
un moment que ho trenca tot...
i acabe boig.

Canvie, no sé qui sóc,
perduda connexió.
Mentides que ballen dins d’un bosc.
Afloren mil cançons.

Farem la nit demà.
Cada lloc és un misteri,
no el podem deixar.

Vivint al meu espai
no hi ha res més enllà.

Un riu per navegar.
Ni principis ni finals.
Les coses que m’expliquen
i que em dic no són iguals.

Tal volta has de creuar.
Qualsevol excusa val.
El temps no sap què fer
quan visc al meu espai.

A cavall del sol,
i amb la lluna per guardó
vénen ànimes d’un món
d’on no sóc jo.

M’estiren. Per què em fan por?
Desitgen el meu cos.
Voldrien coartar-me de la sort
de viure al seu rebost.

Farem la nit demà.
Cada lloc és un misteri,
no el podem deixar.

Vivint al meu espai
no hi ha res més enllà.

Un riu per navegar.
Ni principis ni finals.
Les coses que m’expliquen
i que em  dic no són iguals.

Tal volta has de creuar.
Qualsevol excusa val.
El temps no sap què fer
quan visc al meu espai.

Català
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Ahorkate

Diez mil borracheras diez mil resakas
y una sikosis k te kagas,
una infección del intestino
bote de kokakola y vino.

Tienes jodido el tabik de la nariz
por haberte metido tanto speed...
Pero esto no importa
tu sigues pa´lante
en tu vida no pierdes n´instante.

Siempre que puedes estás borracho
tu no eres komo esos mamarrachos
que se pasan la vida entera
komo si fuera una sala de espera
esperando ke llegue su muerte
para tener un entierro deciente.

Tus problemas se akabarán
Si haces kaso al mago audaz:
Si no sabes ke ostias hacer
coge una soga y ahorkate...!

AHORKATE AHORKATE AHORKATE...IEIEIEIEIEIEEE!!

Castellà

Basta ya

Basta ya! de tantas provocaciones
se nos hinchan los cojones
y podemos explotar
Abusar,
es fácil cuando la gente
tiene 2 dedos de frente,
traga todo y a callar...
Sabes bien
que toda esta violencia
contra tu indiferencia
se crece mucho más
Mira a ti
que estás siguiendo su juego
para darte cuenta luego
que te han vuelto a engañar!

Yo también creía que con ignorar
nos dejarían en paz
Yo también pensaba que si me callaba
no hay más problemas,
ni más amenazas
Pero te has dado cuenta al igual que yo
que no es la solución
Muestra tu rechazo
a seguir debajo
y diles q se vayan
cuanto más lejos
mejor!

Basta ya
de abusos, de malos tratos
torturas y asesinatos
es la forma de actuar
Además
controlan todas las calles
no dejan pasar a nadie
¿dónde está la libertad?
Ya ves que
después de tanta pasada
callar no sirve de nada

Castellà

Para el carro y salta ya!
Vámonos
que en la calle te esperan
porque todavía quedan
barricadas por quemar!

Yo también creía que con ignorar...

Y podemos
explotar
Traga todo
y a callar
Se crece
mucho más
Te han vuelto
a engañar
Es la forma de actuar
¿dónde está la libertad?
Para el carro y salta ya
Barricadas por quemar...

Yo también creía que con ignorar
nos dejarían en paz
Yo también pensaba...

demokratzia

esto no es una cancion
de alucinaciones mias
son las cosas que pasan hoy,es esta puta vida
son las ganas de llenar de plomo
nuestras mentes vacias
son las ganas de reventar las comisarias
son las ganas de acabar con esta puta justicia
son las ganas de giñarme en la monarquia

kuantos años llevamos con esta puta democrezia
i de que nos ha servido esta puta democracia
represion i tortura en esta democracia
tantos años de canbio
i aqui no ha cambiao nada

Castellà

Fugir

Li vaig preguntar si buscava a algú.
Ella em digué, sense dubte i mirant-me tendrament als ulls,
no tingues por, he vingut per a anar-nos-en els dos junts.
"És que tinc moltes coses a fer hui"
... i ella seguí.

Així fou com, sobtada l´ombra temerosa,
carrega amb la sorpresa i mitja volta dóna.
Vaig començar a alenar més fort,
a sentir l´aire als pulmons.

Del que ara em queda ho necessite tot.

Jo no vull anar-me´n hui.
Deixa´m fins demà.
Jo no vull anar-me´n hui.
Tindria ànsia de tornar.

Malgrat això, al poc temps vingué una altra vegada.
No hi havia cap forma de fugir del que em tocava.
L´últim passeig l´heu de fer tots,
sense discriminació.

I és que he oblidat ser solidari amb tots.

Jo no vull anar-me´n hui.
Deixa´m fins demà.
Jo no vull anar-me´n hui.
Tindria ànsia de tornar.

Lletra: Tòfol Cardona
Música: Guillem Bolufer

Català

Pàgina 1611 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Piperrak

Ke le voy a hacer

Encerrado en mi habitacion
fumando petardos a mogollon
paso las horas trasegando alcohol
entre risas y desesperacion
salgo a la calle sin rumbo fijo
escupo en el suelo y echo a andar
miro a la gente con desprecio
mis ideas estan claras ya

pasada media hora
empiezo a naufragar
entre clarete y pastillas
en la barra de cualquier bar
al dia siguiente en mi habitacion
no me paro de preguntar
que coño fue lo que hice ayer
que no paro de vomitar

¿y es que que le voy a hacer?
si soy todo lo que tu quieres que yo no sea
¿y es que que le voy a hacer?
si soy todo lo que quieres pero al reves

Castellà

KUALKIER DIA

Te levantas d kama, son las 2 de la tarde, no tienes trabajo ni nada que hacer.
Saludas al dia, kizas con resaka y en el bar de la skina tres cortaos con coñak.
Vas x la calle, un dia kualkiera, la txupa sobre el ombro, mas perdido kel kopón.
Vas x la kalle, un dia kualquiera, moskeado kon todo, cagandote en dios.
Nse dond vivo no se k ora es, noc si es mañana o todavia ayer. Nose donde vivo solo se k
stoy asta los mismos huevos, m kaguen dios!!
Y en tu bolsillo, ay k joder, t keda lo justo para comer.
Pasado un rato decids gastar, lo poko k tienes, para privar. Compras unos porros y bebes
klarete, te pones borraxo, t ries d la gente.
Vas x la kalle, un dia kualquiera, moskeado con todo cagandote en dios!
Nose dond vivo...

ener*

Castellà

kualkier dia

Cualquier día
cualquier día
cualquier día
cualquier día
cualquier día
cualquier día
te puedes morir

te levantas de cama
son las dos de la tarde
no tienes trabajo
ni nada que hacer

saludas al día
quizás con resaca
y en el bar de la esquina
tres cortaos con coñac
vas por la calle
un día cualquiera
la chupa sobre el hombro
mas perdido que el copón

Castellà

vas por la calle
un día cualquiera
buscado por todos
cagandote en dios

no se donde vivo
no se que hora es
no se si es mañana
o todavía ayer

no se donde vivo
solo se que estoy
hasta los mismos huevos
ME CAGO EN DIOS

cualquier día
cualquier día
cualquier día
cualquier día
te puedes morir

en tu bolsillo
hay que joder
te queda lo justo
para comer
pasado el rato
decides gastar
lo poco que tienes
para privar

compras unos porros
bebes clarete
te pones borracho
te ríes de la gente

vas por la calle
un día cualquiera
buscado por todos
cagandote en dios
no se donde vivo
no se que hora es
no se si es mañana
o todavía ayer
no se donde vivo
solo se que estoy
hasta los mismos huevos
ME CAGO EN DIOS

cualquier día
cualquier día
cualquier día
cualquier día
te puedes morir

La Botella

Hoy he vuelto a soñar
a soñar con ella...
Es mi fiel kompañera
la que me da y me kita alegrias y penas...
Y que culpa tengo yo
de haberme enamorado de una botella?

Castellà

Mi primer amor

Hoy,hoy he vuelto,hoy he vuelto a soñar,a soñar con ella,es mi fiel compañera,la que me
da i que me quita, alegrias i penas,que, que culpa tengo yo,de haberme enamorado de
una botella

Castellà
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Mi primer amor!!

Hoy, Hoy he vuelto, hoy e vuelto a soñar, a soñar con ella!!
Es mi fiel compañera, la k m da y m kita, alegrias y penas!
K, k kulpa tngo yo, de averme enamorado d 1 BOTELLA!

(ari, si u veus lg1 dia: va x tu!! s la mva cnçó acies a tu! xD. Ptnss prexiosa!)

Castellà

soy un gnomo

Soy un gnomo, aki en el bosque paso speed.
   A#			  D#
En un arbol vivo yo, fumando hachis

B5		C#5
Soy un gnomo, komer setas es mi afikcion.
A#5		D#5
Komo tripis a monton pa´ reime de los trolls
Estribillo:
B5	C5		   A#5	  D#5	      B5             	   G#5   F#5
Soy, siete veces mas borde ke tu, muy kabron, y siempre estoy de buen humor

(esto es igual)

Soy ¿?porrista¿?, soy drogadikto y vacilon.
Si me kieres konocer, pon mucha atencion.

No le temo a los maderos, kon ellos me meto rallas.
Kon mi gorro lleno de koka voy korriendo de aki para´ya.
Ten kuidado no me pises si es ke estas fumando petas,
no se ke kometas una barbaridad.

Estribillo:
Soy, siete veces mas borde ke tu, muy kabron, y siempre estoy de buen humor

-MOVIDA-1)Eh!tu, soy el gnomo malo ,metete una ralla de speed konmigo en el boske
	2)Perooo... ¿eres una mala influencia?
	1)Pos klaro
	2)Ah! entonces vale; fuuuuuu. Hay que buen rollo! ¿...?
          luego me baja por la garganta...
ME SIENTO DIOS!!!!!!!!!!!!

Estribillo:
Soy, siete veces mas borde ke tu, muy kabron, y siempre estoy de buen humor

Esta cancion es muy facil, si tienes alguna duda escribeme a anames30@hotmail.com
La parte de la movida improvisala por que no me la he sacao

Castellà

ZOOFILIA

Siente mutxo plazer,
kuando se folla a un pez,
el sexo kon un elefante,
es aluzinante,
tiene amores eternos,
nunka te manda al kuerno,
perro,buen animal,
es el mas leal,
zoofilia,zoofilia,zoofila.
Eres impotente,
follate a una serpiente,
trio amoroso,
kon una rata y un oso,

Castellà

eres muy prekoz,
prueba al lobo feroz,
sexo a degüello,
ke te folle un kamello.
Imaginate komo se tubo ke poner,
enzerrao kon ellos sin parar de llober,
kuarenta dias de brutales orgias,
kuarenta dias el jodido Noe.
Imagina tambien en el portal de Belen,
si a la virgen no se tiro San Jose,
en esta historia solo me kuadra,
ke el padre del niño tubo ke ser el buey.
Tiene algun pastor,
siempre kon su rebaño,
llama a toda la peña,
y una orgia al año,
kuando vas a la playa,
baño en el fondo del mar,
si kieres sexo kon kaña,
mamada de piraña.
Imaginate komo se tubo ke poner,
enzerrao kon ellos sin parar de llober,
kuarenta dias de brutales orgias,
kuarenta dias el jodido Noe.
Imagina tambien en el portal de Belen,
si a la virgen no se tiro San Jose,
en esta historia solo me kuadra,
ke el padre del niño tubo ke ser el buey.
El hombre ha deskubierto el sexo animal,
y ahora me pregunto ¿kien es el irrazional?
la kabra,la kabra,la puta de la kabra,
pero dale dinero a la madre del kordero.

Pirats Sound Sistema

Bombes

Bombes, son les que maten la meva gent,
Bombes, una bomba no és mai intel•ligent,
Bombes, que mai no respecten pobles innocents.

Bombes, bombes, bombes

Bombes, son les que maten la meva gent,
Bombes, una bomba no és mai intel•ligent,
Bombes, que mai no respecten pobles innocents.

Bombes, bombes, bombes

I una criatura espantada corre pel carrer,
I el soroll de sirenes recorda el bombarder,
Hi  estarà a temps o li arriba el moment?
Del que no hi ha cap dubte és que es tracta d’un altre innocent.
Innocent.

En nom de justícia masacreu pobles sencers,
Importar democràcia apuntada que no, no serveix de res.
Justícia infinita és parar-vos els peus,
Maten a la gent i tu no ho veus!

Estats genocides
que ens envieu a guerres maleïdes
i escribiu titulars fets a mida
en reconeguda premsa que intimida cada dia les oides. (x2)

Bombes, son les que maten la meva gent,
Bombes, una bomba no és mai intel•ligent,
Bombes, que mai no respecten pobles innocents.

Bombes, bombes, bombes
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Bombes, son les que maten la meva gent,
Bombes, una bomba no és mai intel•ligent,
Bombes, que mai no respecten pobles innocents.

Bombes, bombes, bombes

I l’amo del terror viu a la casa blanca,
Neofeixista altre catòlic tu si que ets un terrorista
El negoci de la guerra és el negoci del mercat
On els amos del món guanyen pasta en assassinats.

I aqui sembra l’odi, i aqui en aquest llibre
Posen els morts de l’episodi,
Hi ha qui roba el petroli
I hi ha qui s’enfornta amb pedres contra “milicos” i polis,

I jo dic Bombes, es el negoci de la guerra,
I jo dic Bombes, i és el negoci del mercat,
Bombes, i és el negoci de la guerra,
les barres i estrelles tacades estan de sang.

Bombes, son les que maten la meva gent,
Bombes, una bomba no és mai intel•ligent,
Bombes, que mai no respecten pobles innocents.

Digues què faràs

Quan ningú t’escolti digues què fara`s
Quan ningú et suporti de què et disfressaras
Quan la penya s’empani de quin pal vas
On t’amagaras, on t’amagaras

Escolta, cuida la gent que realment t’importa
i tanca la porta a qui no es comporta
si vas del pal però t’és igual
ara per ara ni la familia no et suporta
Escolta, canvia d’actitud i dona-li la volta
canvia per dins i després fem la revolta
txapa la boca, calla i escolta

Quan ningú t’escolti digues què fara`s
Quan ningú et suporti de què et disfressaras
Quan la penya s’empani de quin pal vas
On t’amagaras, on t’amagaras

Quan no siguis ningú, quan ja no pintis res
Quan  ningu ja no et pari més pel carrer, no
Quan les teves paraules no vulguin dir res
el teu missatge ha perdut tot el eh
les teves passes ja no saps perquè no et porten enlloc
has perdut el caché
Si totes les mentides se’n van per la totxa
i ets incapaç de rèconeixer que t’equivoques
si totes les mentides se’t mengen per dintre
i al final tothom estara cansat de tu i del teu joc brut

Quan ningú t’escolti digues què fara`s
Quan ningú et suporti de què et disfressaras
Quan la penya s’empani de quin pal vas
On t’amagaras, on t’amagaras

Català

La lluita

La lluita ens dóna el que el poder ens pren
Digues a la gent que ens veiem pels carrer
La lluita ens dóna el que el poder ens pren
I l’HAMSA clama venjança al carrer
La lluita ens dóna el que el poder ens pren
Ja n’estem ben fartes que ens prenguin el pèl
La lluita ens dóna el que el poder ens pren

Català

Sortim al carrer

Nosaltres, sabem el que som i anhelem
un altre món per compartir amb tothom
un món d’alegria, sense jerarquies
no vendré el meu temps com una mercaderia, no!
Si ja has viscut allò que te calia viure
i ja has buscat a tots els forats
Si ja has aconseguit arrancar un somriure
en moments de guerres i d’assassinats
No has somiat que tu podies ser lliure perquè gairebé
ho vas poder tocar amb les teves pròpies mans
No vas creure res del què no vas veure, mentides, polítics

No hi ha felicitat, sense llibertat
la vostra felicitat es compra als centres comercials
No hi ha felicitat sense llibertat,
la vostra llibertat es recarrega am targeta

La lluita ens dóna el que el poder ens pren
Digues a la gent que ens veiem pels carrer
La lluita ens dóna el que el poder ens pren
I l’HAMSA clama venjança al carrer
La lluita ens dóna el que el poder ens pren
Ja n’estem ben fartes que ens prenguin el pèl
La lluita ens dóna el que el poder ens pren
Sortim al carrer

Ben muts així es com ens volen deixar
Negant-nos el dret a parlar
I ofegant la nostra llibertat d’opinar i criticar
Tot allò que ens volen prendre
Mai no ho vas comprendre
Si ofegat pel sistema
Ara sents el gran dilema
Ets un ser per tots rebutjat
per tots condemnat
Per tothom anomenat terrorista
Per no combregar amb l’estat
Per no acatar la seva justícia
Ni creure en el seu fals benestar
I creure en un altre llibertat
Pels carrers cridant ‘no a la guerra’
O per plantar cara a la dreta
Per no tancar-te a casa teva
Estem afamats de justícia
No creiem la farsa de govern
No pretenem que ens prenguin el pèl!
Per això cridem i ho cridem fort al vent

La lluita ens dóna el que el poder ens pren
Digues a la gent que ens veiem pels carrer
La lluita ens dóna el que el poder ens pren
I l’HAMSA clama venjança al carrer
La lluita ens dóna el que el poder ens pren
Ja n’estem ben fartes que ens prenguin el pèl
La lluita ens dóna el que el poder ens pren
Sortim al carrer

Fotut, protestar pel que no és pas del teu gust
Alerta no t’acluquin els ulls
Mostra la ràbia mostra el rebuig
Mostra la ràbia mostra el rebuig

Lletres de colors

Porto lletres de colors,
poso a cada síl·laba
una part de passió
i una d´amor
per dues de rencor.
Tot això en el paper quadriculat doble.(x2)

Porto mil lletres de colors
i encenc el teu motor,
estimulo el teu amor,
i això sí que té valor.
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Busco direccions prohibides
i així cremo la bobina.

Porto tatuades dins del cor
partitures de cançons
i paraules de passió;
són el meu petit tresor.
Pujo a totes les bastides
i canto mil melodies.

Porto lletres de colors... (x2)

Són les lletres de color
les que em fan perdre el cul
i em treuen les amargors.
Jo sóc el que pinto el sol
i escampo la boira quan plega el soroll.
Ells em volen tallar el coll,
jo només vull reggae-music per tothom.
Demaneu-li el pull-up
al meu selector Dj Merey the doctor.
Rap pirata reggae del bo,
featuring Hector ragga dance hall.
Et portem el reggae al cor,
comences a la barra i al final et mous.
Ells em volen tallar el coll,
jo només vull reggae musics per tothom.

Mentides

Mentides, son mentides, diuen que tots som iguals davant la llei
Mentides, son mentides, diuen que tots som iguals davant la llei
Mentides, son mentides, diuen que a Barcelona tots som ciutadans
Mentides, son mentides, sou ciutadans, son mentides

Diuen que som ciutadans, que tots som importants
Que compten amb nosaltres que no només som votants
Que no som pas estranys, desconeguts en cap cas
Però a l’hora de la veritats on foteu les promeses
les ajudes les reformes, els salaris són de broma.
Les pensions que mai no donen i pel carrer sabeu que hi dormen
Com pot ser això que no hi toques?
L’estat de3l benestar amb el que vareu fanfarronejar
Ona ha anat a parar quan declaraveu la guerra
Quan al món veu aterrar, la prepotència vau mostrar
Si el petroli va embrutar, la sanitat vau tacar
I les reformes salarials?
Patètics polítics si aixó es un bacanal
I una nova visió de l’estat
Patètics polítics si aixó es un bacanal

Mentides, son mentides, diuen que tots som iguals davant la llei
Mentides, son mentides, diuen que tots som iguals davant la llei
Mentides, son mentides, diuen que a la Garriga tots som ciutadans
Mentides, son mentides, sou ciutadans, son mentides

Per tu és un idil•li,
BCN capital de l’especulació per mi un cementiri
Enterrant en vida als jugadors de la partida, quin deliri!!
En aquesta ciutat presó no hi ha ningú que respiri
Millor serà que oblidi i que marxi a l’exili
Per això em faig de la tinta un refuig
una zona d’acollida per aquell qui fuig
i mostra el rebuig i no acluca els ulls
al gris que empresona els seus ulls
Entre les vostres sobres...
Entre les vostres obres hi ha vides mortes amagades a les ombres...

Català

Mosso d´esquadra / riki

-Hombre, que pasa Riki
-Que pasa?
-patrullan por la mina no?
Que vagi de gust amb tota la teva colla de gossos cabrons!

Escolta això que et vaig a explicar
És la història d’un xaval no molt normal
Un dia jo me’l vaig trobar a la plaça i em va dir que es feia mosso d’esquadra
Primer em vaig començar a partir
Però el que em deia no era molt divertit
Jo no me’l podia pas imaginar
L’uniforma amb la caporra córrer allà a empipar
Quan d’estudiar català!
Abans només parlava en castellà
Ara les hòsties ens les donaran amb la quota del 20% amb la nostra llengua
Ell ara vota el tripartit
Abans era un espanyolito podrit
I li fa por el que dirà la gent
Però amb sou i cotxe de l’empresa ell està content
Ara jo escupo al seu pas
I si pogués li trencaria el nas
O li deixaria cas obert el casc perquè cas quan arribes nomes es trobes un solar

I aquest paio s’ha fotut de mosso d’esquadra
Pensant en lo maco que estarà quan una pistola al seu cinturó penjarà
Molt sincerament es per mi només un guàrdia urbà
O aquell a qui no donaré pas la mà
Ni convidaré mai més a tabac
Ni compartiré res del que faig
Perquè ara per mi aquest paio és un gran desgraciat
I un malparit, un cabrit que no vull que estigui aquí amb els meus amics
Ni en el meu barri, ni en el meu camí
Que marxi del mig perquè no el vull veure per aquí
Per no voler es que no el vull ni sentir
Ni pretengui molt menys que el respecti
Son sentiments que em venen de molt ben ben endins
I per molt que diguin aquí no hi ha cap canvi

De mossos d’esquadra
De picolos i segurates
Picolos i segurates
Guàrdia urbana molta pasma
Molta policia!
I fins els nassos n’estem de trobar-ne

De mossos d’esquadra
De picolos i segurates
Picolos i segurates
Guàrdia urbana molta pasma
Molta policia!
I fins els nassos n’estem de trobar-ne
No volem més pasma!
Ni pública ni privada
No, no, no, no!
No volem més pasma!
No!
I que se’n vagin, vagin cap a casa!

I digues ara que t’esperes jurant la bandera
Pujol, Mas i Ferrusola amb la senyera
També està la Valdecasas sempre sincera
On tu veus una senyera
Ella et veu una estanquera

Dius que la plaça no està malament
Perquè si t’ho curres hi ha possibilitats d’ascens
Però es que no ho entens, amb qui véns,
Aquí em tens, a qui detens
Aquí tu perds el temps, o no ho comprens?
Cremes com l’encens
Sumeixes el teu temps en un treball molt sobre un camp ampli i extens

I ja pots vigilar amb allò que ens prens,
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Perquè et pot costar la vida, que es el millor que tens
Ets un mosso d’esquadra
I ja no ets aquell xaval innocent que el finde es fotia a farda
I digues de que parles,
Es per què et vas empipar o què cabró,
Tu digues de que coi fardes

Bueno Riki, jo et desitjo el millor
I per mi el millor vol dir que a tu ara et passi el pitjor!
Bueno Riki, jo et desitjo el millor
I per mi el millor vol dir que a tu ara et passi el pitjor!

Per què?

El soroll no m´excitava els timpans
de la calma a la multitud en un pim pam,
entre l´estrès jo buscava nou signes
i l´Status Quo em disparava consignes.

En silenci m´excitava els timpans
de la gàbia a la solitud en un pim pam,
entre la calma buscava nou signes
i l´Status Quo em disparava consignes.

Tothom actua com es veu a venir,
per què? jo no sé per què? no.
I accepten els seus rols com les ordres
per què? jo no sé per què?

Si estàs condemnat,
pensant com un autòmata
viure sense temps per viure doncs,
la pressa mata, així que cata, paga la hipoteca, pilla un cotxe nou i droga´t a la discoteca.

La moda dicta quins són els teus pantalons,
tu donaràs la vida pels seus cànons,
segueix la veta i omple´t de galons,
copia´t els seus sons,
tots cantant les mateixes cançons,
és que no ho veus? és que no ho saps?
tots uniformats, tots estigmatitzats,
reproduccions calcades mimetitzant identitats i,

Si ningú es pregunta mai, per què?
res no varia res no camina.
Si ningú es pregunta mai, per què?
baixem el cap i maquillem el què veiem.
Però quan la gent es pregunta, per què?
s´obren sortides buscant noves vies.
Però quan la gent es pregunta, per què?
els carrers prenen vida i tremola el poder.

Uniformes d´un exèrcit poderos,
que no espera cap missió,
que passeja entre mil aparadors
no troba el seu lloc no porta direcció,
benvinguts al circ,
benvinguts aquest món trist,
benviguts enemics,
tot es troba ja guarnit,
tot esta ben decidit,
ja està escrit el teu destí,
has estat força temps dins la barca,
ja no hi ha qui et torni aquesta marca,
t´has deixat emportar per la massa
i ara el cos s´ha de desfer de la mordassa.

Si ningú es pregunta mai, per què?
res no varia res no camina.
Si ningú es pregunta mai, per què?
baixem el cap i maquillem el què veiem.
Però quan la gent es pregunta, per què?
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s´obren sortides buscant noves vies.
Però quan la gent es pregunta, per què?
els carrers prenen vida i tremola el poder.

Si ningú es pregunta mai, per què?
Si ningú es pregunta mai, per què?
Però quan la gent es pregunta, per què?
Però quan la gent es pregunta, per què?
Si ningú es pregunta mai...

-Vol dir que el discurs no seria millor que el fes vostè?
-Ara, ara jo tinc por de parlar massa, eh? i avui si parles massa corres el perill de que
t´agafin.

Poc a poc

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Un camí difícil ple de pedres i forats,
una carretera que encara no han asfaltat,
uns teclats complexes que t´emprenyen al polsar,
perseguint un objectiu força dur d´atrapar.

Escolta el meu cant i que ningú no et faci perdre,
les teves creences que ningú no et vulgui vendre,
les seves mentides per molt que t´ho posin tendre.

I encara que costi d´encendre,
la passió d´alçar ben amunt el teu braç,
i no creguis que ara això s´ha acabat,
escolta el teu cor escolta com bat,
bat i bat, bat a bat, bat a bat.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Clavar la mirada en un punt precís,
esquivar una cascada buscant-te l´iris,
enviar-te paraules sense previ avís,
enviar-te paraules exactes per ser concís.

Vull ser, l´arqueòleg del teu temps,
vull ser, de la teva mort perveril,
endeví, i un parell de copes de vi,
i poc a poc a poc a poc assenyalar-nos el camí,
el camí de construir-nos un destí,
de fer les coses perquè vull i no perquè sí,
el camí de trencar amb el que s´ha escrit,
i amb el cap ben alt arrencar-me un crit del pit.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
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encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc,
poc a poc poc a poc,
encenem bé la brasa avivant bé el nostre foc.

Tancs

Pateixo, pateixo,
per ma vida pateixo
per la meva família perquè tornen tots a casa
són tancs, pel que veig fora a la ciutat són tancs,
que ens amenacen senyalant,
senyalant objectius,
senyalant destruir,
apunta i dispara
per que els han construït,
decidir, el nostre destí, decidir si em de viure o morir.
I ofegat tot senyal de revolta,
i tancant tant finestres com portes,
a les nits és la mort qui s´escolta,
som infants que lluiten tirant roques,
són soldats que lluiten contra canalla,
que agraïts es pengen la medalla,
assassins d´una injusta batalla,
que caiguin al meu son de metralla.
són tancs,
tancs assassins,
 són tancs,
són  tancs  botxins,
són tancs,
són tancs  soldat,
són tancs, són màquines de matar,
són tancs,
són tancs,
són tancs, són, són, són tancs
són màquines de matar
són tancs
bum!
tots apunten en un punt,
els carrers són buits,
columnes de fum,
yankis armats entren matant,
bum! quiet que t´omplim de plom,
el que no sabíem i ara sabem tots
es que tota acció porta una reacció,
que situats a la corda de humiliació
les persones han limitat,
transformen en mort,
és barreja de l´odi i dolor,
mort,
a les banderes dels tancs invasors,
mort,
els carrers fan olor a plom,
mort,
a les engrunes dels tancs
el que no sabíem i ara sabem tots
es que cada pas que fan no és un pas gloriós, no, no
que si tornen a casa viuran un malson
que si es queden aquí moriran com un gos.

Són tancs,
Són tancs assassins,
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són tancs,
que maten,
són tancs botxins,
són  tancs,
que maten,
són tancs soldat,
són  tancs ,
són  maquines de matar,
són tancs,
que maten,
són tancs,
són tancs,
són  maquines de matar,
Són tancs assassins,
són tancs,
que maten,
són tancs botxins,
són tancs,
que maten,
...

Pla, Albert

Añoro

Añoro todo lo que no tuve
lo que tuve retuve
y eso no me lo quita nadie

Añoro solamente
lo que no vi ni en pintura
lo que no quise que ocurriera
lo que olvide por desidia

lo que no escuche por ciego
hecho de menos
me hace falta
lo que no viví ni en sueños

añoro por ejemplo
no haberme follado a Marta
pensando mientras tanto
que me follaba a su hermana

y añoro a esa muchacha
que jamas he conocido
que espera ansiosamente el amor mío

Y esa rayita y esa pastillita
que no tome contigo
aquella noche

me duelen los recuerdos
por no haberte conocido
ni amado ni violado
en un confesionario

quien pudiera haber gozado
de la luna y de tus besos
en aquel acantilado
dentro de un cadillac rojo

y por cierto ...

se me olvidaba decir
se me olvidaba decir
se me olvidaba decir
lo que vine a pedir

si quieres bailar conmigo
esa canción tan bonita
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aun no existe todavía
pero es mi canción preferida

ye, ye, ...

Estoy triste voy de luto
como si se hubieras muerto
esos seres tan queridos
que son mis enemigos

Me duele la cabeza
no me quito la resaca
y eso que ayer me quede en casa

No tome ni una copita
ni tampoco mate a nadie
y eso que hay quien lo merece
por pereza o por cobarde

nunca quise a nunca pude
y añoro esos zapatos que no tuve
mis pies pisan descalzos
pues yo siempre ando desnudo

y eso que nunca me pinte
con purpurina todo el cuerpo
ni me subí a ese campanario
pa gritarle al sol y al viento

Me cago en la madre que parió a esos
mamones hijos de puta que me están
jodiendo la existencia

y por cierto ...

se me olvidaba decir
se me olvidaba decir
se me olvidaba decir
lo que vine a pedir

si quieres bailar conmigo
esa canción tan bonita
aun no existe todavía
pero es mi canción preferida

ye, ye, ...

y añoro no haber muerto cada ida
cuando llegue la muerte
ya no sabré que hacer con ella

a lo mejor la palmo
y resucito siendo un cerdo
me olvido de que existo
y así no echare nada de menos

engordare deprisa
en el corral de las mentiras
comeré lo que me echan
como cualquier cerdo bueno

hasta que un ida el granjero
me se lleve al matadero
y convierta en embutidos
mis recuerdos mas grasientos

entonces piensa en mi
recuérdame amor mío
cada vez que te tomes
una tapilla de chorizo

Crim d´amor

Crim d´amor
Ella deia que no m´estimava
i doncs què volia, què volia que fes?
senyor policia què volia que fes?
es feia l´estreta amb mi el seu marit
però es deixava sobar els pits
per qualsevol malparit
i doncs què vaig pensar
molt discretament
quina solució era
la que em convenia
la violaré per darrera vegada
i quan se´m passin les ganes
ansiaré assassinar-la
d´una forma impulsiva bèstia
i desesperada
serà ràpid però amb calma
perquè jo l´estimava
comprengui comissari
que és que ella m´excitava
que és que jo l´estimava
i és un crim d´amor
és un crim d´amor
sense mala intenció
i... li arrancaré els seus
mugrons de princesa
i amb la seva llengua
n´hi faré una infusió
li rebentaré el cap
li desgarraré el cony
i em faré una palla
sobre del seu cadàver
perquè ella m´excitava
comprenguin policies
que és que jo l´estimava
i és un crim d´amor
és un crim d´amor
sense mala intenció
però no em pegui més
senyor comissari
que em rebentarà el llavi
i no podré confessar
però de què se m´acusa?
però per què cony se´m jutja?
per ser una ànima dèbil,
o per ser un criminal?
si és que jo amb aquest crim
he escrit la meva innocència
la decència de l´home
sensible en decadència
la locura l´amnèsia
d´una bèstia ferida
ai que cruel és la llei
que dura és la justícia
si jo sols volia
espantar-la una mica
espantar-la ja estava
perquè ella m´excitava
perquè jo l´estimava
comprengui comissari,
comprenguin policies!
que és que jo l´estimava
que és que ella m´excitava.

Català

Diarrea mental

Súcio, puerco solitario.
voy vomitando mi llanto
y al verme tan infeliz
nadie quiere darme un beso
porque apesto a estercolero.
y hasta se me caen los mocos,
me los como y es penoso
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no poderlos compartir.
nunca nadie se ha atrevido
a darme un poco de cariño.
Soy repugnante, un cerdo,
peor que un puerco
porque será
que si me miro en el espejo
me entra ese mal sabor de boca
y tengo ganas de escupir.
¿será de rabia que escupo,
por mi asqueroso destino?
Yo voy peor que un marginado,
pero si reniego del sistema
maldigo esta sociedad
si me cago en este mundo,
me cago en los calzoncillos.
No me contengo,
no puedo evitarlo
me cago en "tó".
Y luchando contra mi seno
ni siquiera me permito
ni la más leve sonrisa.
pues si estoy alegre eructo,
Me atraganto en mi alegría.
y siempre se me escapa un pedo,
cuando me pongo contento.
no lo resisto,
no puedo aguantarme,
¿porque será?
Mi ser es un vertedero,
pura basura, una miseria,
un gran montón de porquería.
se me revuelven las tripas
de tanto asco que me doy.
y vomito de tristeza
cuando miro lo que yo soy.
Mi vida es una horrible pesadilla.
a veces sueño
que yo soy
pura fragancia perfumada y sensual
y ese sueño huele tan bien,
dulce ambrosía,
brisa primaveral.
quién pudiera dormir eternamente...
Pero luego me despierto,
ya volví a cagarme encima,
ya volví a ensuciar la cama.
y de nuevo me reencuentro
en mi apestosa realidad.
con mi fétido pasado,
mi putrefacto futuro.
con mi inmensa verdad de hedor amargo
yo sufro de un horrible mal,
un mal llamado diarrea mental.
yo sufro de un horrible mal,
un mal llamado diarrea mental.

Letra y música: Albert Pla

El gallo Eduardo Montenegro

El gallo Eduardo Montenegro

Los pajaritos cantan
las nubes se levantan,
las gallinas ponedoras,
en vez de poner huevos,
consuelan a un gallito desolado,
pues como cada mañana
cuando fue a anunciar el día,
el gallo se quedó sin habla
la voz no le salía,
tenía una afonía
y ni cacarear podía,
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por mucho que abriera el pico
no le salía ni pío,
¿cómo iba a empezar el día
si su canto no se oía?,
estaba convencido
que el mundo se acabaría,
así que san se acabó,
el sol sólo saldrá
el día en que las gallinas,
se pongan a mear,
presta atención,
a lo que este gallo afónico
te quisiera decir, kikirikikí...

Los pajaritos cantan
las nubes se levantan,
y el mundo gira gira y gira,
y el sol brilla brilla y brilla,
creer que se detendrían
porque un gallo,
padeciera una afonía,
¡eso era una tontería!.
Como esa que algunos
hombres creen,
que viven eternamente,
que su alma sube al cielo,
aunque su cuerpo haya muerto,
como si en el firmamento,
hubiera sitio para tantos...
san se acabó,
lo único que sube al cielo
son los pedos,
que se tiran los gusanos
cuando comen sus despojos,

Parecía el patito feo
abandonando el gallinero,
le despedían con pañuelos,
llorando sus gallinas,
sin rumbo ni norte alguno,
el gallo se fue errando
hasta que un día muy cansado,
se paró a dormir un poco
era el reposo del guerrero,
y en un bosque encantado,
bajo un roble milenario,
no hay futuro dijo el sabio,
siguió preguntando en vano,
¿quién puñeta fue primero,
fue la gallina o fue el huevo?
así que san se acabó,
y el amanecer llegó
y no se oyó cantar un gallo,
ese día tan absurdo
lo estaba anunciando un búho,
presta atención,
a lo que un burro cualquiera
opinaría sobre
esta absurda cuestión,
ia ia ia iai

Los pajaritos callan
Y es que era un
búho quien cantaba,
hola gallo,
dijo el búho
esto es un bosque encantado,
soy el bicho que buscabas,
yo soy quien despierta
al sol cada mañana,
al lobo vegetariano
y al león republicano,
y a todos los bichos raros,
soy un búho yo soy brujo,
¿te has fijado
que cursi es la moraleja,
del cuento de la lechera?,
aquí nada es como parece,
aquí uno no nace uno se hace,
sin que nadie te lo mande,
sólo se hace lo que place,

Pàgina 1619 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Pla, Albert

atrévete si quieres
a no hacer nunca lo que debes,
san se acabó,
aquí hay gallo encerrado,
donde está el
cuarto pié del gato,
más vale pregunta en mano,
que cien respuestas volando,
presta atención,
yo sé cómo arreglar el mundo,
ruego un poco de silencio,
lo diré bien fuerte y claro
pero sólo una vez;
xiu xiu xiu...

Yo cantaré así, así o asá,
o como a mí
me dé la gana cantar,
xiu xiu, iai iai, kikirikiki

Los pajaritos cantan
las nubes se levantan,
¿en verdad quién fue primero
la tortuga o el conejo?,
¿existe realmente
una gallina que
ponga los huevos de oro?,
érase una vez un gallo
que sabía el final del cuento,
que fueron muy felices
que comieron perdices,
a mí me importa un pito
si el mundo funciona a pilas
con butano o gasolina,
es doloroso ser sabio
y descubrir la sopa de ajo,
apartó un árbol enorme
y por fin pudo ver el bosque,
yo lo que quiero
es largarme con la música
a otra parte...
y san se acabó,
los músicos de Bremen
han sido asesinados,
el burro, el perro, el gato,
y ¿el cadáver del gallo?
aún nadie lo ha encontrado.
Presta atención,
¿sabes tú qué pasaría?
si el viento y el agua,
y todas las cosas
transparentes de repente,
tuvieran color,
pues que bla, bla bla bla...

Lletra i música: Albert Pla/
Guitarres: Josep Bordas i Àlvaro Galera/
Baix: Josep Bordas/
Percusió: Antoni Seidu/
Bateria: Josep Bordas/
Teclats: Josep Bordas

Joaquín el Necio

Yo que estaba acostumbrao
a dormir acompañao
yo que tanto la había amado
son diez años de casao
Por qué te fuiste Rosa mi vida
Por qué te fuiste con ese negro
Por qué te fuiste si yo te quiero
qué tendrá el negro que yo no tengo?
Se preguntaba Joaquín el Necio
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metro sesenta bajito y feo
De ideas fijas un tipo duro
Marido cornudo padre gruñón:
y de oficio
zapatero remendón
hay que tacón!
será que tiene un pollón grandote
que el negro tiene un cacharro enorme
qué puta que eres Rosa mi vida
perder el culo por un cipote
será que Rosa se ha vuelto loca
y no por su cosa se quiere al hombre
sino que dentro hay mucha más gracia
yo tengo mucha gracia interior!!
se lamentaba Joaquín el Necio
celoso el macho muy hombre
que era yo te perdono Rosa mi vida
pero ese tipo no tiene perdón
Yo le capo...
a ese negro por ladrón
hay que dolor!
Una vez que el último zapato estuvo arreglado salió a la calle
navaja en mano, sol de verano
en un bar del centro los encontró.
y entró en el bar y se hizo el silencio
la clientela apuró los vasos
y sin dar tiempo Joaquín el Necio,
le cortó al negro su palo entero.
Rosa lloraba sobre la barra
el negro en el suelo se desangraba
Joaquín se limpiaba su navaja
la clientela volvió a beber.
Joaquín...
pero qué pasa cornudo?
hay que pasión
Joaquín miro la parte amputada
y de verdad que eso no era nada
hay que tendría el maldito negro
que tendrá el negro que yo no tengo
será que Rosa se ha vuelto loca
por qué te fuiste con ese negro
por qué te fuiste si yo la tengo
mucho mas grande aquí no hay color!
lloró de rabia Joaquín el Necio
no comprendía preguntó al cielo
la clientela llenó los vasos
y al unísono le respondió
pero por qué será Joaquín?
por qué?
por qué será?

porque el negro es mejor que tú,
no tiene malicia ni mal corazón,
el negro es mejor que tú,
es más bondadoso y más vacilón.
el negro es mejor que tú,
no tiene perfidia es más bonachón.
el negro es mejor que tú,
es más honrado y trabajador.

La barricada de SantPau centdeu

La barricada de Sant Pau centdeu

Asseguts tan tranquils prenent el sol al portal
No tenim ni som res i per no fer no fem res
No esperem ni volem res només prenem el solet
No ens fa falta de rés ni tenim cap interes
Per res, de res nosaltres numés

Prenem el sol prenem el sol
I que més que podríem fer en aquest poble de malamort
Quina cosa que no sigui0pendre el sol
Insolació, insolació!!! (bis)
No insultem ni lluitem
No ens evolucionem

Català
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No votem ni resem
No estudiem ni treballem
No creiem hi es que estem en contra però no protestem
tenim fitxats tots els fills de puta però nosaltres callem
i doneu gracies que només estiguem...
prenent el sol prenem el sol
i que més que podriem fer
aket poble de malamort
quina cosa que no sigui pendre el sol
Insolació insolació!!! (Bis)
No passa res, descansem
Som jovent pero estem vells
No som cobards ni valents
Pica el sol pasa el temps
Suem tant que ens cremem
Pero estimem el portal
Aqui estem i estarem
També som i serem
Peró no fem ni ferem
Nosaltres només...
Prenem el sol, prenem el sol
I que més que podriem fer en aquest poble de malamort
quina cosa que no sigui pendre el sol
Insolació insolació!!!
Sera el sol sera calor
O només una momentania insolació
Insolació insolació!!!     X16

La platja

si a la platja vas
si a la platja vaig
si a la platja anem

i si una cala trobes
i si una cala trobo
i si una cala trobem

i si tu prens el sol
i si jo prenc el sol
si prenem el sols

si jo veig una dona
i si tu veus un home
és que som nosaltres

mira tu quina casualitat
que ens ha tocat per viure
que és aquella dona ets tu
i aquell home sóc jo

i si jo et miro a tu
i tu em mires a mi
ens mirem els ulls

i si m´acosto a tu
i tu t´acostes a mi
ens acostarem els dos

i si jo et toco a tu
i tu em toques a mi
quin agradable plaer

m´excito jo
t´excites tu
ens excitem els dos

mira el sol es pon
i tu i jo estem sols
reconeix que les circumstàncies
en aquest cas són favorables

i si jo et toco els pits
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i tu em toques els ous
què serà què farem

que si m´alço jo
que si t´obres tu
els dos disposats

un orgasme tu
un orgasme jo
vuitanta entre els dos

ai cony què complicat
tot el que ens ha costat
poder trobar´n-se aquí

mira tu quina casualitat
que ens ha tocat per viure
que és que el món és un pañuelo
que no es renta amb detergent

i si algú ens descobrís
se´n riuria segur
del cremats que estem

però tu i jo sabem
quina renúncia ha sigut
la que ens rebolca per aquí

i ara aquí estem sols
i aquí ningú està trist
i aquí ningú ens veurà

acosta´t junt a mi
i olora tot el meu cos
despilfarrem el moment

s´està fent de nit
s´està fent de nit
s´està fent de nit

la sequia

tens paper de water enganxat al cul
de l´última cagada tens caca entre les cames
tens sang incrustada entre els cabells del cony
menstruació coagulada tens regla entre les cames
i ho sento molt i ho sento molt i ho sento molt
però haurem de resignar´n-se a no poder rentar´n-se
hi ha sequia
hi ha sequia a la comarca
un tràgic racionament d´aigua
i els porcs moren a les granjes
i els iaios se´ns deshidraten
s´empastifen les sabates de ciment per les aceres
i ara haurem de resignar´n-se
a sofrir la cara bruta de l´amor i ho sento molt

potser ara sabràs que jo t´estimo igual
pulcrament perfumada o tinguis pus entre les cames
necessito tant el teu cos com tu el meu
som com dos cagaradates
tu i jo som com cul i merda
i ho sento molt i ho sento molt i ho sento molt
però així són i estan les coses
un dia fresques i un dia seques

hi ha sequia
hi ha sequia a la comarca
hi ha amors que són com waters
embussats per falta d´aigua
vine acosta´t i ara abraça´m
obrim entre els dos la tapa
mira al fondo hi ha una caca
la gran cagada de l´amor
i ho sento molt

Català
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la violació

Un dia dormint, resposant, supurant
l´aire fresc del bosc net i el riu net,
jo tan net tan sere i tan concient del moment del relax de l´olor del bosqueig raconet que
havia descobert tot per mi, jo solet

Pero de cop algo es mou entre els pins
que no estic sol al bosc
hi ha algu mes que avui te festa
i 3 dones i 1 gran home al costat meu drets sobre l´herba

I em miren,i es miren somrien,satisfets, compleguts,es ben be com si jo els alegres
no se pas pro defet semblen ser mala gent,
violents, em peguen, pero que fan?pero k feu? no em pegueu,perque u feu?
no em treieu la roba, siusplau,siusplau no em feu cap mal, perfavor no em maltracteu hus
dono el que vulgueu, pero siusplau no em violeu

I van caure sobre mi, esk timare els detalls
van abusar de mi no va aver-hi pietat...

Encolat, penetrat, desvirgat, deforat, fustrigat violentat, ultratjat, desonrat, umillat, revolcat,
grapejat, escaldat, maltractat, desgraciat, violat, rebentat, flagelat, destroçat i contra-
violació, castracio,justicia perfavor,man ultrajat l´honor,man destrampat l´orgull, man
rebentat el cul

i: castigat, foradat, lesionat, bulnerat, profenat, descaldat, desangrat, rebaixat, sofocat,
estocat, agredit, envestit, malferit, afligit, cor ferit, corrumpit, perque jo? perque a mi? si
aquell dia stava tan tranquil inocentmen feliç, plaçidament dormint, mirant com baixa el riu,
ingenuament vivint, hi ha massa gent al bosc i el bosc s´ens fa petit, hi ha massa gent al
bosc i el bosc ens fa patir, hi ha massa gent al bosc i el bosc ens fa patir
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LA violació

I adormit reposant suporant l´aire fresc del bosc net i el riu net, ja tan net, tan serè, tan
conscient del moment, del relax, de l´olor del bosquet, raconet que havia descobert tot per
mi, jo solet.
Però de cop i en va algu es mou entre els pins, que no estic sol al bosc hi ha algú més
que avui té festa i tres dones i un gran home, al costat meu drets sobre l´herba.
I em miren, i es miren somrient satisfets complaguts ben be que es com si jo els alegrés,
no se pas però de fet semblen ser mala gent, violents, em peguen, però que fan, però que
feu no em pegueu! Per què ho feu? no em traieu la roba si us plau, si us plau no em feu
cap mal, per favor no em maltracteu, us donu el que volgueu però si us plau no em violeu.
I van caure sobre mi, escatmaré els detalls, van abusar de mi, no va haver-hi pietat.
Encolat penetrat desvirgat fustigat violentat ultratjat deshonrat revoolcat grapejat escaldat
maltractat desgraciat violat reventat flagelat destroçat i contra la violació castració, justicia
per favor, m´han ultratjat l´honor, m´han destrempat l´orgull, m´han reventat el cul.
I castigat foradat lesionat vulnerat profanat escaldat desagnat rebaixat sufocat estocat
agredit embestit malfetit afligit corferit corrumpit
PEr què jo? per què a mi? si aquell dia estava tan tranquil innocentment feliç, placidament
dormint, mirant com baixa el riu, ingenuament vivint.
Hi ha massa gent al bosc i el bosc se´ns fa petit
Hi ha massa gent al bosc i el bosc ens fa patir
Hi ha massa gent al bosc i el bosc se´ns fa petit...
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La violació

LA VIOLACIÓ- Albert Pla

Un dia dormint, reposant, supurant
l´aire fresc del bosc net i el riu net
jo tant net, tan sere tan conscient del moment del relax de l´olor del bosquet
reconec que havia descobert tot per mi
Jo solet pero de cop algo es mou entre els pins
que no estic sol al bosc
i algu mes que avui te festa
tres dones i un gran home
al costat meu dret sobre l´herba

En miren i es miren somrient
satisfets, complaguts, ben be que és
com si jo els alegres
no se pas pero de fet semblen ser mala gent
violents, en peguen pero que fan pero que em feu
no em pegueu, perque ho feu,
no em tragueu la roba siusplau
siusplau no em feu cap mal
per favor no em maltracteu
us dono el que vulgueu
pero siusplau no em viuleu

I van caure sobre mi
escatimare els detalls
van abusar de mi
no va haver-hi pietat

Enculat, penetrat, esvirgat,desforat, fustigat,
violentat, ultratjat, deshonrat, umillat, revolcat,
trapejat, escaldat, maltractat, desgraciat, violat,
rebentat, flajalat, destrosat, i contra violació
castració, justicia per favor, m´han ultratjat l´honor,
m´han destrampat l´orgull, m´han rebent el cul!

Castigat, foradat, lesionat, vulnerat, profanat, escaldat,
desangrat, rebaixat, sufucat, estucat, agradit, embastit,
malferit, afligit, cor ferit, corrumpit,
perque jo, perque a mi, si aquell dia estava tan tranquil
inocentment feliç, placidament dormint,
mirant com baixa el riu
injenuament vivint,

hi ha massa gent al bosc
i el bosc se´ns fa petit (4)
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L´historia del 600

L’historia del 600

Es baixet es enanitu d’ofici treballa al circu
Té el cap gros al cap tant gran
El cos tan xik pro el cap tan gros,
Ai ostia tu kin kap més gros,
Tu .tu perds el kap i ho perd tot
Vas donar el cap per amor pero en donar el kap u as dunat tot
Tot per una bailarina k es va estimar a un trapecista
Ieiii k bo kesta el trapecista
Axo nanu son putades k akostuma a fe la vida
Pro kin kotxe rekullira aket sumiador
Ki li oferira 1 somriure 1 viatge gratis perkets mons
Ki està per salva els ki o perden tot

La gorda del 600 groc
La gordeta del 600 groc
Enkantadora gurdeta k kundueix el 600...
Tornen el dies d sol i els d llum d’alegria
Per salvar els k no donen la talla
I ha una gorda i un 600 grok
La gorda del 600 grok

L’ultima goteta de sang
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T’ha lliscat entre les natxes
Et veig tan desareglada
Tant arrugada tant iaia
iaia ja aribat la menupausia
Si axo iaia son putades k akostuma a fer la vida
Pro kin cotxe recollira aket remestó
Ki li oferira 1 somriure 1 marcapasos i un bastó
Ki està per donar-li un pok d’amor

La gorda del 600 groc
La gordeta del 600 grok
La graciosa graciosa k kundueix el 600
Tornen els dies de Pau i els de Joia i la glória
Per salvar els miserables kes moren hi ha una gorda i uns 600 grok
La gorda del 600 grok

Un nen plora sol al bar
No li serveixen més cervesa
Memorable borratgera
Surt del bar i cau al terra
Jo vaig d’orfenat en orfenat
S’ha akabat nestik fart d’akesta infància
De residencia en residencia
S’arosega i no satxeka
Pro a trves d’una botella
Dislumbra la carretera
Iepa... surt fum de la carretera
No es 1 miratge es 1 imatge
Que et podria salva l’infància
Pro kin cotxe recullira aket tendret nen
Ki li oferira la teta
Ki lementara aket nen
Ki fara de mama als perdedors

La gorda del 600 grok
la gordeta del 600 grok
la guapissima gorda que condueix el 600
Tornen el dies de goig
Ferem gresca i xerinola
Per salvar els desgraciadets que creixen
I a una gorda i un 600 grok
La gorda del 600 groc

Ell es guapo ric i jove
Té salut i un pitu enorme
Un dia es va tirar la gorda
I la va convidar al seu cotxe
Ioi jo tink 1 deskapotable
Au vinga nena aki tesperu ara sabras lo que es un carru
I el 600 a la cuneta li surt fum fa crema explota!!!
Una iaia , un enanitu i un nen morts en l’accident
Tots 3 han mort dintre el 600
I a la gorda se la emporta 1 carrosa ta brillant...
Pro ki esta per tancar als més amagats
Ki li oferira la gloria a la gordeta del 600
Ki destruira el mite del 600...
El guapo del cotxe blank
el guaperas del cotxe blanc
S’ha follat am la gorda k cunduia el 600
Tornen els dies pel plaer pel luxe i la elegancia
Creixen guapos tan nets
Compro amor per 4 cuartos
I els pobres i els vençuts
Al barranc que fan pudo i estan bruts
Kina historia tan cruel kina historia tan cruel

Marcelino Arroyo Del Charco

entró en el retrete
se subió la falda
le dolía el vientre
se bajó las bragas
se sentó en el water
del bar más cercano
se llamaba Matilde
y se estaba cagando

pero el cuerpo se resiente
de comer tan malamente
eso le ocurrió a Matilde
que se le desorientó el vientre

y rompió aguas defecando
y así dió a luz por el culo
un cagarro que lloraba
así nació su primer hijo

sin previo aviso ni embarazo
en vez de cagar
parió a un niño

lindo retoño
se llamaría marcelino

ai, ai marcelino bienvenido al paraíso
no llores más y alegraté de seguir vivo
mejor vivir en este mundo que en mi culo
porque aunque tú
seas mierda esta tierra es tu letrina
no llores más y limpialá con tu sonrisa
es tu alegría quien tira de la cadena
ai, ai marcelino bienvenido al paraíso
primero aprendes como reirte de ti mismo
y te será fácil descojonarte de todo
porque si tú
si te tomas la vida en serio estás perdido
pásalo bien pa cuatro días que vivimos
pasa de todo y tómatelo a cachondeo

y es que con tanta porquería
la que nos mandan desde arriba
levantamos paraísos
de inmundicia y alegría
edifícate un palacio de mentira
y con sonrisas
te llamarás
marcelino arroyo del charco

ai, ai marcelino bienvenido al paraíso
quizás es cierto que vivimos malos tiempos
esto es un infierno
y tú un pobre diablillo
ponte a bailar esta esperpéntica y dramática comedia
nunca consientas
que nadie te agüe la fiesta
ni tus miserias
ni las desgracias ajenas
ai, ai marcelino bienvenido al paraiso
no es humor negro
ni una broma de mal gusto
es sólo un chiste
lo que es un chiste muy profundo
fíjate bien
que es tan absurdo
que resulta divertido
que es tan gracioso
ver que siendo como somos
lo mal que estamos
pero ai que bien que lo pasamos...

Castellà

Pàgina 1623 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Pla, Albert

Papa jo vull ser torero

papa jo vull ser torero
papa jo vull matar toros
papa jo vull saltar ruedos
ai papa jo vull ser torero
i el pare es desesperava
ell que era tan honorable
potestat de la sardana
de les lletres catalanes

la veritat no comprenia
quin cony de fill que tenia
si tenia tot el que volia
tenia amor tenia família

de calés no li faltaven
ni cultura ni ensenyança
de la pulcra i refinada
existència catalana

papa jo vull ser torero
papa jo vull matar toros
papa jo vull saltar ruedos
ai papa jo vull ser torero

i el pare des de les grades
com patia i com plorava
que és que el toro empitonava
al seu fill i el revolcava

que és que el toro va arrancar-li
els collons d'una cornada
l'hemorràgia era imparable
una mort inevitable

va morir a la infermeria
de la plaça a mitja tarda
el seu fill moria torero
ple de gloria i ple de fama
ple de clavells a la tomba
banderilles i estampetas
i als balcons geranis negres
ai papa el teu fill ha mort torero
ai ai ai

Català

Pepe Botika - Donde estan mis amigos?

PEPE  BOTIKA  –  DONDE  ESTAN  MIS  AMIGOS ?

Pepe Botika es un honrado traficante,
tomando copas me lo encuentro to los días,
me cuenta historias de sus años en la cárcel,
a veces había suerte y si tenía pasta salía.

Qué vergüenza, ay ay, Señoría,
ay ay ¿cuánto cuesta, ay ay... su amnistía?

Lo colocaron con las manos en la masa,
cuando venía del campo de coger higos,
y todavía no lo han visto por su casa,
lo tienen preventivo, en una celda de castigo.

Ay ay ¿Dónde están, ay ay mis amigos ?,
ay ay están encerrados, ay ay sin motivo.

Carabanchel, La Modelo,
Herrera de la Mancha., Cáceres II,
Alcalá Meco, Puerto de Santa María.

El contrabando era su oficio más brillante,
y las fronteras se las salta to los días,

Castellà

tengo colegas en casi todas las cárceles,
era de Plasencia me parece que decía

Un día le hicieron un registro al soterrizo,
y le encontraron 20 kilos de chorizo,
hachís, caballo y cocaína pal que compre,
pues ya lo dijo dios: ¡¡no sólo de pan vive el hombre!!

Ay ay ¿Dónde están, ay ay mis amigos?,
ay ay, están encerrados, ay ay sin motivo...

Carabanchel, La Modelo,
Herrera de la Mancha., Cáceres II,
Alcalá Meco, Puerto de Santa María,
Santa María.

Salió un claro entre las nubes,
hemos vuelto a ver el sol,
Como dos presos comunes,
en el tejado de una prisión.

Ferran Palau

Somnis

SOMNIS (Albert Pla – disc: Anem al llit?)

Si algun dia
Tu anessis a dormir,
I volguessis tenir
Els somnis més guapíssims
Que es poguessin tenir.
Espera només
A que sigui de nit.
Obre la finestra
I mira al cel.

I tria l’estrella que
T’agradi més,
Que jo hi seré, a dins.
Cuidant de que tu tinguis
Els somnis més guapíssims
Que es poguessin tenir.

I em cuidaré que els teus somnis
Siguin tan fantàstics;
Superguapos; tan, tan màgics...
I que vagis allà on vagis,
I que et passi lo que et passi,
I que somniïs lo que somniïs,
Mai no vulguis que s’acabi.

Tu tria l’estrella que
T’agradi més,
  Que jo hi seré, a dins.
Cuidant de que tu tinguis
Els somnis més guapíssims
Que es poguessin tenir.

I que somniïs amb qui estimis,
I que volis i que flotis,
I que corris i que riguis,
Jo faré que en els teus somnis
Hi surtin mils colors
Vermells i blaus i verds i grocs.
Colors brillants però relaxants,
I que tinguis mil sensacions.

Fúcsia... carbassa.
Lila... color transparent.
Rosa... color infinit.
Taronja... roig de llavis.
Violeta... micacu.
I color de gos com fuig...

Català
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Veintegenarios

sentaditos sin razón
en el portal cara al sol
nada somos na tenemos
na queremos ni hacemos
sólo el sol y el portal
sin más obligaciones
ni ambiciones
ni intereses
sin tener na que hacer
ni que ganar ni que perder
aquí estamos tan bien

tomando el sol
tomando el sol
que más podría hacer yo
en esta mierda de rincón
que otra cosa que no sea tomar el sol
insolación...

sin estudios sin trabajo
somos como lagartos
ni cobardes ni valientes
ni revolucionarios
somos mudos y algo sordos
y aún teniendo muy claro
quiénes son los culpables
nosotros nos callamos
y dad gracias porque estamos
pasando de to de to de to

tomando el sol
tomando el sol
que más podría hacer yo
en esta mierda de rincón
que otra cosa que no sea tomar el sol
insolación...

jóvenes pero ancianos
ya nacimos cansados
pasa el tiempo despacio
somos veintegenarios
y aunque aquí nos quememos
y aunque intenten jodernos
nunca protestaremos
y aquí nos quedaremos
no moveremos ni un dedo
pasaremos de to de to

tomando el sol
tomando el sol
que más podría hacer yo
en esta mierda de rincón
que otra cosa que no sea tomar el sol
insolación insolación
será el sol será el calor
o sólo una fulminante insolación
insolación...

Castellà

Vida d'un gat

el seu pare era un vell gat gordo i coix
i sa mare una gata de carrer
i ell va néixer una nit sota la pluja
però sa mare morí al part
i el seu pare d'un infart
i va quedar abandonat pel mig dels prats
moriria de gana moriria congelat
però sort que era un gat i tenia set vides
no tenia ni pares ni un amic

Català

ni un padrí de família que el cuidés
i així solitari justet amb uns dies de vida
va arrossegar el cos per un camí per la ciutat
però va ser en creuar una carretera
que un camió va i l'atropella en un pas zebra
però sort que era un gat i tenia set vides
i va sentir-se deprimit dèbil agobiat
tan esclafat sota el camió
veia que no podia que no podia respirar
però per res la vida no volia deixar

ferit i amb la por a la mort
va seguir una nena i la nena el va agafar
va acollir-lo en braços va posar-li un nom ridícul
se l'endugué a casa seva i va mostrar-lo a la família
però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena
i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra
però sort que era un gat i tenia set vides
set pisos de caiguda i quedà viu sobre l'acera
rebentat i destrossat però hi ha més vides que l'esperen
hi ha vida hi ha vida

però aconseguí aixecar-se aconseguí caminar
aconseguí creuar la ciutat fins al port
i va va veure el mar i va veure un peix
va acostar-se al moll però va relliscar
i va caure a l'aigua va sentir-se perdut
ho tenia clar moriria ofegat
però sort que era un gat i tenia set vides
era patètic veure com s'enganxava a la vida
xapotejant cap a un barco que es llargava mar endintre
i aconseguí pujar-s'hi mig ofegat mort de pena
va passar tota la infància dintre d'un vaixell de pesca

set mesos després va desembarcar
en una terra estranya apocalíptica i ingrata
les cases mig destruïdes de gent morta o bé matant-se
i un merder de crits histèrics de terrors i focs i nervis
i de cop una bomba li va petar sota els peus
i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida
però sort que era un gat i tenia set vides
i en aquell país de merda hi havia guerra hi havia guerra
i on reina la violència t'acribillen per la jeta
el cos ple de metralla que es es moria que es moria
quan va esdevenir un prodigi que ell no hagués esperat mai

una gata preciosa i piadosa el recollí
i amb el temps i unes carícies va curar-li les ferides
i es tirà follant els dies que passà en convalescència
però la gateta ocultava que estimava un altre gat
què dic un gat si allò era un tigre
que ho va descobrir unmal dia va jurar que els mataria
això era un lio de faldilles
però sort que era un gat i tenia set vides
imagineu aquella bèstia una espècie de legionari
reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants
la gata quedà morta desgarrada a esgarrapades
i ell de què sino s'escapa perseguit com una rata

van acabar-se els tiros i eren temps de pau
de pau però misèria de penes i gana
i un dia el gat tornà a sentir que el seu cos levitava
que el seu cos desafiava tota llei de gravetat
per les potes l'agafaven i del terra l'aixecaven
i una veu  il.lusionada que el mirava i exclamava
yujúúú família avui per dinar tenim gat a la brasa
però sort que era un gat i tenia set vides
va sortir per poter de miracle que no el pesquen
que no acaba com un plat de subsistència
a la postguerra hi ha gana hi ha gana

havien passat set vides però el gatet mai no es moria
la veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida
i ara tan sols s'arrastrava sols errava sols vagava
ara era un vell gatot de merda despreciat per tot el món
que era el pot de les hòsties que és que estava cremat
però hostia puta quina vida més perra que tenia
i per desgràcia era un gat i tenia set vides
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vida d´un gat

El seu pare era un vell gat gordo i coix i sa mare una gata de carrer, i ell va néixer  una nit
sota la pluja, però sa mare morí al part i el seu pare d&#8217;un infart, i va quedar
abandonat pel mig dels prats, moriria de gana, moriria congelat, però sort que era un gat i
tenia set vides!!!
No tenia ni pares ni un amic, ni un padrí de família que el cuides, i així solitari justet amb
uns dies de vida, va arrossegar el cos per un camí fins la ciutat i va ser en creuar la
carretera que un camió va i l&#8217;atropella en un pas zebra, però sort que era un gat i
tenia set vides!!!
I va sentir-se deprimit, dèbil, agobiat en  esclafat sota el camió, i deia que no podia que no
podia respirar però per res la vida no volia deixar el gat i ferit i amb la por a la mort, va
seguir una nena, i la nena el va agafar, va acollir-lo en braços va posar-li un nom ridícul se
l&#8217;endú a casa seva i va mostrar-lo a la família, però el pare sense escrúpols
l&#8217;agafa per l&#8217;esquena i mentre renyava a la nena el va tirar per la finestra,
però sort que era un gat i tenia set vides!!! 7 pisos de caiguda queda viu sobre la serà
rebentat i destrossat, però hi ha mes vides que l&#8217;esperen, vida hi ha vida.
Però aconseguí aixecar-se, conseguí caminar, conseguí creuar la ciutat fins al port, i va
veure el mar i va veure un peix, va acostar-se al moll però va relliscar, i va caure a
l&#8217;aigua va sentir-se perdut, i ho tenia clar moriria ofegat, però sort que era un gat i
tenia set vides!!!
I era patètic veure&#8217;l com s&#8217;enganxava a la vida xapotejant cap un barco
que es llargava mar endintre, i aconseguir pujar-s&#8217;hi mig ofegat mort de pena va
passar tota la infància dintre d&#8217;un vaixell de pesca.
7 mesos desprès va desembarcar en una terra estranya, apocalíptica i ingrata, les cases
mig destruïdes, la gent morta i mig matant-se, i un merder de crits histèrics a torros a foc i
nervis, i de cop una bomba, li va petar sota el peus, i sortir volant pels aires, despedint-se
de la vida, però sort que era un gat i tenia set vides!!! I en aquell país de merda hi havia
guerra hi havia guerra, i on  reina la violència t&#8217;acrivillen per la geta, i el cos ple de
metralla, que es movia que es movia, aquí es deu a l&#8217;imprudigi que no havia
esperat mai.
Una gata preciosa i piadosa el recollir, i el temps i unes carícies van curar-li les ferides i es
tirar follant els dies que passa en convalescència, però la gata t&#8217;ocultava que
estimava un altre gat que dic allò era un tigre que ho va descobrir un mal dia i va jurar que
els mataria allò era un lio de faldilles, però sort que era un gat i tenia set vides!!! Imagineu
aquella vestia una espècie de legionari reclamant com a venjança l&#8217;enterro pels
dos amants, la gata quedà morta desgarrada, esgarrapada i ell de què sinó
s&#8217;escapa perseguit com una rata, quan van acabar-se els tiros ja era temps de
pau però misèria de penes i de gana, i un dia el gat tornar a sentir que el seu cos, es
levitava que el seu cos desafiava tota llei de gravetat per les potes l&#8217;agafaven  i del
terra l&#8217;aixecaven i una veu il·lusionada i esclamava iuhuu família avui per dinar,
tenim gat a la brasa, però sort que era un gat i tenia set vides!!!
I va sortir per potes de miracle que no el pesquen que no acaba com un plat de
subsistència a la postguerra hi ha gana hi ha gana.
I havia passat 7 vides però el gatet mai no es moria la veritat no comprenia la gràcia de
aquesta vida, i ara tan sols s&#8217;arestrava, sol errava, sol vagava ja era un vell gatot
de merda depreciat per tot el món, que el pot de les osties que es que estava cremat i es
que ostia puta quina vida més perra que tenia, però per desgràcia era un gat i tenia 7
vides.
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Vida d´un gat

El seu pare era un vell gat gordo i coix    Lam Mi
i sa mare una gata de pagès                Fa Mi
i ell va néixer una nit sota la pluja     Lam Mi
però sa mare morí al part                 Fa
i el seu pare d´un infart              Mi   Lam
Però sort que era un gat             Sol Fa Mi
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i tenia set vides                 Lam  (Mi) Lam

No teni ni pares ni un amic             Lam Sol
ni un padrí de família que el cuidés    Mi Lam
I així solitari                         Lam
justet amb uns dies de vida             Mi
va arrossegar el cos                    Fa
per un camí fins la ciutat               Mi
però va ser en creuar la carretera   Lam Mi
que un camió va i l´atropella en un pas zebra Fa Mi

Però sort que era un gat...

I va sentir-se deprimit   Lam Sol
dèbil agobiat   Mi
tan esclafat sota el camió  Lam
veia que no podia que no podia respirar  Lam Do
però per res la vida no volia deixar Mi Lam
Hi ha vida, hi ha vida Mi Lam

ferit i amb la por a la mort              Lam Mi
va seguir una nena i la nena el va agafar Fa Mi
va acollir-lo en braços                   Lam
va posar-li un nom ridícul                Mi
se l´endugué a casa seva                   Fa
i va mostrar-lo a la família                Mi
però un pare sense escrúpols               Lam     que l´agafa per l´esquena                   Mi
i mentre renyava la nena                   Fa    el va tirar per la finestra                Mi Lam

però sort que era un gat...

set pisos de caiguda           Lam
i quedà viu sobre l´acera      Sol
rebentat i destrossat           Mi
però hi ha més vides que l´esperen  Lam
hi ha vida hi ha vida   Mi Lam

(els acords ara tota l´estona igual: Lam Mi Fa Mi)
però aconseguí aixecar-se aconseguí caminar
aconseguí creuar la ciutat fins al port
i va va veure el mar i va veure un peix
va acostar-se al moll però va relliscar
i va caure a l´aigua va sentir-se perdut
ho tenia clar moriria ofegat

però sort que era un gat ...

era patètic veure com s´enganxava a la vida Lam Sol
xapotejant cap a un barco que es llargava mar endintre Mi Lam
i aconseguí pujar-s´hi mig ofegat mort de pena La Do
va passar tota la infància dintre d´un vaixell de pesca Mi Lam

set mesos després va desembarcar   Lam Mi
en una terra estranya apocalíptica i ingrata Fa Mi
les cases mig destruïdes de gent morta o bé matant-se Lam Mi
i un merder de crits histèrics de terrors i focs i nervis Fa Mi
i de cop una bomba li va petar sota els peus La Mi
i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida  Fa Mi

però sort que era un gat...

i en aquell país de merda hi havia guerra hi havia guerra Lam Sol
i on reina la violència t´acribillen per la jeta Mi Lam
el cos ple de metralla que es es moria que es moria Lam Do
quan va esdevenir un prodigi que ell no hagués esperat mai Mi Lam

una gata preciosa i piadosa el recollí Lam Do
i amb el temps i unes carícies va curar-li les ferides Mi  Lam
i es tirà follant els dies que passà en convalescència Lam Mi
però la gateta ocultava Fa
que estimava un altre gat Mi
què dic un gat si allò era un tigre  Lam
que ho va descobrir unmal dia Mi
va jurar que els mataria Fa
això era un lio de faldilles Mi  Lam

però sort que era un gat ...

imagineu aquella bèstia              Lam
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una espècie de legionari            Sol
reclamant com a venjança            Mi
lenta mort pels dos amants        Lam
la gata quedà morta             Lam
desgarrada a esgarrapades         Do
i ell de què sino s´escapa       Mi
perseguit com una rata            Lam

van acabar-se els tiros i eren temps de pau Lam Mi
de pau però misèria de penes i gana Fa Mi
i un dia el gat tornà a sentir   Lam
que el seu cos levitava          Mi
que el seu cos desafiava      Fa
tota llei de gravetat          Mi
per les potes l´agafaven        Lam
i del terra l´aixecaven       Mi
i una veu  il.lusionada       Fa
que el mirava i exclamava     Mi
yujúúú família      Lam Sol
avui per dinar tenim gat a la brasa  Mi Lam Mi Lam

però sort que era un gat ...

va sortir per potes       Lam
 de miracle que no el pesquen    Sol
que no acaba com un plat de subsistència Mi Lam
a la postguerra hi ha gana hi ha gana  Mi Lam

havien passat set vides                Lam
però el gatet mai no es moria          Sol
la veritat no comprenia                Mi
la gràcia d´aquesta vida               Lam
i ara tan sols s´arrastrava              Lam
sols errava sols vagava                    Do
ara era un vell gatot de merda              Mi
despreciat per tot el món                 Lam
que era el pot de les hòsties            Lam
que és que estava cremat                 Do
però hostia puta quina vida              Fa
 més perra que tenia                Mi (Lam)

(veu llacrimosa que es pot acompanyar de llàgrimes reals)
i per desgràcia era un gat         Sol Fa Mi      i tenia set vides                  Lam   Mi Lam

Platero y tu

El roce de tu cuerpo

Te pilla la tarde en tu cuarto otra vez
no suena el teléfono y tu sabes por que
cervezas bacías en tu habitación
el cenicero lleno ya en un rincón.

Seguro que sola está ella también
tirada en la cama sin saber que hacer
no sé como comenzó la discursión
ni a quien le tocará ahora pedir perdón.

Y creo que muero
si no siento el roce de tu cuerpo junto a mi
recuerdo tus labios
y esos ojos que al mirar casi hacen daño.

Mientras la radio aburre con una canción
miro aquella foto y me siento peor
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y yo ya no se lo que ha podido pasar
lo que estaba bien ahora está fatal.

Seguro que sola está alla también
tirada en la cama sin saber que hacer
no se comenzo la discursión
ni a quien le tocará ahora pedir perdón.

Y creo que muero
si no siento el roce de tu cuerpo junto a mi
recuerdo tus labios
y esos ojos que al mirar casi hacen daño.(x2)

Seguro que sola está alla también
tirada en la cama sin saber que hacer
no se comenzo la discursión
ni a quien le tocará ahora pedir perdón.

Y creo que muero
si no siento el roce de tu cuerpo junto a mi
recuerdo tus labios
y esos ojos que al mirar casi hacen daño.(x2)

Ramon

Hay una história infeliz, que de inmediato os voy a contar, es la de mi amigo Ramon, y
una mujer muy temperamental, en el miedo vivia Ramon por, los retos constantes de suy
mujerón, la cantinela repica si cesar, como no seas un buen chico me voy.

El no podia soportar, la idea de perder a su gran amor, no tenia ella mas que mandar, y el
hacia todo mucho mejor, si con amigos queria irse por aí, o cambiar de canal el televisor
su chica vuelve a interpretar la canción como no seas un buen chico me voy.

Con mucho trabajo junto todo el valor, esto le repondria un poquito la ilusión.

Vamos a ver lo que pasa aqui, o te quedas o te vas y te decides a huir tan lejos de mi.
Vamos a ver, que es lo que pasa aqui..

Allá de pensativa quedó, el golpe de efecto no pudo ir mejor cuando con amigos se iba
Ramon, la cena, un beso y un te quiero mi amor, pero la sonrisa de una mujer jamás a
sido una cosa de fiar, tan solo estaba deteniendo el reloj, para sumar una pequeña
emoción, dentro de su ignorancia disfrutaba Ramon, y de vez en cuando elevaba su voz,
así....

Vamos a ver, que es lo que pasa aqui, o te quedas o te vas, y te decides a huir tan lejos
de mi.
Vamos a ver, que es lo que pasa aqui...

Pero ella se desgastó pensando como recuperar la situación de poder y control y a una
pronta solución llego, no utilizaria refinación.

Pobre Ramon, no le salió bien el farol, su mujer que no era tonta le hizo entrar en razón,
al golpe de su amor.

Pobre Ramon, no le salió bien el farol, su mujer que no era tonta le hizo entrar en razón,
al golpe de su amor.

Pobre Ramon, no le salió bien el farol, su mujer que no era tonta le hizo entrar en razón,
al golpe de su amor.

Pobre Ramon, no le salió bien el farol, su mujer que no era tonta le hizo entrar en razón,
al golpe de su amor.

Castellà
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Platero y tu

Poble Basc

Gernikako arbola

Gernikako Arbola
da bedeinkatua
euskaldunen artean
guztiz maitatua.
Gernikako Arbola
da bedeinkatua
euskaldunen artean
guztiz maitatua..
Eman ta zabaltzazu
munduan frutua
adoratzen zaitugu
arbola santua.
Eman ta zabaltzazu
munduan frutua
adoratzen zaitugu
arbola santua.

Arbol de Gernika
¡bendito seas
y amado siempre
por los vascos!
Arbol de Gernika
¡bendito seas
y amado siempre
por los vascos!
¡Extiende tu fruto
por el mundo!
Tú eres nuestro adorado
y santo árbol.
¡Extiende tu fruto
por el mundo!
Tú eres nuestro adorado
y santo árbol.

Euskera

Police

English man in New York

Bm  Bm7

Em             A            Bm           Bm7
I don´t drink coffee I take tea my dear
Em         A                Bm    Bm7
I like my toast done on the side
Em           A            Bm            Bm7
And you can hear it in my accent when I talk
        Em        A       Bm   Bm7
I´m an Englishman in New York

See me walking down Fifth Avenue
A walking cane here at my side
I take it everywhere I walk
I´m an Englishman in New York

Em      A      Bm          Bm7
I´m an alien   I´m a legal alien

Anglès

        Em        A       Bm   Bm7
I´m an Englishman in New York
Em      A      Bm          Bm7
I´m an alien   I´m a legal alien
        Em        A       Bm   Bm7
I´m an Englishman in New York

If "manners maketh man" as someone said
Then he´s the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

I´m an alien   I´m a legal alien
I´m an Englishman in New York
I´m an alien   I´m a legal alien
I´m an Englishman in New York

D                       A         A7
Modesty, propriety can lead to notoriety
Bm           Bm7             F#
You could end up as the only one
 G                        A
Gentleness, sobriety are rare in this society
   Gdim7                              Bm
At night a candle´s brighter than the sun

Takes more than combat gear to make a man
Takes more than license for a gun
Confront your enemies, avoid them when you can
A gentleman will walk but never run

If "manners maketh man" as someone said
Then he´s the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

I´m an alien   I´m a legal alien
I´m an Englishman in New York
I´m an alien   I´m a legal alien
I´m an Englishman in New York

Every little thing she does is magic

Though I´ve tried before to tell her
Of the feelings I have for her in my heart
Every time that I come near her
I just lose my nerve
As I´ve done from the start

Every little thing she does is magic
Everything she do just turns me on
Even though my life before was tragic
Now I know my love for her goes on

Do I have to tell the story
Of a thousand rainy days since we first met
It´s a big enough umbrella
But it´s always me that ends up getting wet

Every little thing she does is magic
Everything she do just turns me on
Even though my life before was tragic
Now I know my love for her goes on

I resolve to call her up a thousand times a day
And ask her if she´ll marry me in some old fashioned way
But my silent fears have gripped me
Long before I reach the phone
Long before my tongue has tripped me
Must I always be alone?

Every little thing she does is magic
Everything she do just turns me on
Even though my life before was tragic
Now I know my love for her goes on

Anglès
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Evey breath you take

Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I´ll be watching you.

Every single day
Every word you say
Every game you play
Every night you stay
I´ll be watching you.

Oh can´t you see
You belong to me?
How my poor heart aches with every step you take.

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I´ll be watching you.

Since you´ve gone I´ve been lost without a trace.
I dream at night, I can only see your face.
I look around but it´s you I can´t replace.
I keep crying baby, baby please..................

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I´ll be watching you.

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I´ll be watching you.......

------------------------------------------------

 EVERY BREATH YOU TAKE
                                          BY
                                     THE POLICE

Verse 1

                               G9
Every breathe ...6 4 3 4 2 3 4 3
                             Em9
Every move ...6 5 4 5 3 4 5 4
                             C9
Every bond ...5 4 2 4 3 4 5 4
                          D9
Every step ...5 4 2 4 3 4 5 4
                          Em9
I'll be ...6 5 4 5 3 4 5 4

Verse 2

                      G9
Every ...
                                  Em9
And every word ...
                            C9
Every game ...
                            D9
Every night ...
                          G9
I'll be ...

Chorus

Anglès

                      C9                        G9
Oh can't you see, you ...
                              Em                                   D9
My poor heart aches, with ...

Verse 3

                                   G9
And every ...
                                  Em9
And every vow ...
                            C9
Every ...
                             D9
Every claim ....
                         Em9
I'll be ...

Repeat chorus

Bridge

Eb                                                                  F
Since you've being gone ...
                                                                Eb
All trough the ...
                                                         F
I look around but it's you ...
                                                      Eb
I feel so lonely I ...
                                              G9
I keep callin' , baby....

Message in a bottle

Just a castaway
An island lost at sea
Another lonely day
With no one here but me
More loneliness
Than any man could bear
Rescue me before I fall into despair

I´ll send an SOS to the world
I´ll send an SOS to the world
I hope that someone gets my
Message in a bottle

A year has passed since I wrote my note
But I should have known this right from the start
Only hope can keep me together
Love can mend your life
But love can break your heart

I´ll send an SOS to the world
I´ll send an SOS to the world
I hope that someone gets my
Message in a bottle

Walked out this morning
Don´t believe what I saw
A hundred billion bottles
Washed up on the shore
Seems I´m not alone at being alone
A hundred billion casatways
Looking for a home

I´ll send an SOS to the world
I´ll send an SOS to the world
I hope that someone gets my
Message in a bottle

Sending out an SOS

Anglès
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Roxanne

Roxanne
You don´t have to put on the red light
Those days are over
You don´t have to sell your body to the night

Roxanne
You don´t have to wear that dress tonight
Walk the streets for money
You don´t care if it´s wrong or if it´s right

Roxanne
You don´t have to put on the red light

I loved you since I knew you
I wouldn´t talk down to you
I have to tell you just how I feel
I won´t share you with another boy
I know my mind is made up
So put away your make up
Told you once I won´t tell you again
It´s a bad way

Roxanne
You don´t have to put on the red light
Roxanne
You don´t have to put on the red light

Anglès

So Lonely

Well someone told me yesterday
That when you throw your love away
You act as if you just don’t care
You look as if you’re going somewhere
But I just can’t convince myself
I couldn’t live with no one else
And I can only play that part
And sit and nurse my broken heart

So lonely, so lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely

Know no one’s knocked upon my door
For a thousand years or more
All made up and no where to go
Welcome to this one man show
Just take a seat they’re always free
No surprise no mystery
In this theatre that I call my soul
I always play the starring role

So lonely, so lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely

So lonely, so lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely

I feel so lonely...

Well someone told me yesterday
That when you throw your love away
You act as if you just don’t care
You look as if you’re going somewhere
But I just can’t convince myself
I couldn’t live with no one else
And I can only play that part

Anglès

And sit and nurse my broken heart

So lonely, so lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely

Know no one’s knocked upon my door
For a thousand years or more
All made up and no where to go
Welcome to this one man show
Just take a seat they’re always free
No surprise no mystery
In this theatre that I call my soul
I always play the starring role

So lonely, so lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely

So lonely, so lonely, so lonely, so lonely
So lonely, so lonely, so lonely

I feel so lonely...

Walking on the moon

Giant steps are what you take
Walking on the moon
I hope my legs don´t break
Walking on the moon
We could walk forever
Walking on the moon
We could live together
Walking on, walking on the moon

Walking back from your house
Walking on the moon
Walking back from your house
Walking on the moon
Feet they hardly touch the ground
Walking on the moon
My feet don´t hardly make no sound
Walking on, walking on the moon

Some may say
I´m wishing my days away
No way
And if it´s the price I pay
Some say
Tomorrow´s another day
You stay
I may as well play

Giant steps are what you take
Walking on the moon
I hope my legs don´t break
Walking on the moon
We could walk forever
Walking on the moon
We could be together
Walking on, walking on the moon

Some may say
I´m wishing my days away
No way
And if it´s the price I pay
Some say
Tomorrow´s another day
You stay
I may as well play

Keep it up, keep it up

Anglès
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POLÒNIA TV3

Especial Cap d´any

(Carod surt del pastís)

Puigcercós- Què hi fas aquí Carod? Quina sorpresa més gran!

Montilla- Que sigui l’última que em fas aquest any!

Maragall-Aquest tio mai aprèn que aquestes coses no es fan.
	Quan va votar no a l’estatut va ser un bon espant!

Piqué – El nou govern d’Entesa segur que us surt malament!

Mas – Ja veureu com al 2007 seré jo el president!
	Sóc millor que tu!
Puigcercós – No t’ho creus ni tu!
Mas – Sóc millor que tu!
Carod – No t’ho creus ni tu!
Mas- Sóc millor que tu!
Montilla – No t’ho creus ni tu!
Carod – Això ja pot ser.

Montilla – No me la fotreu!
Maragall – No em sabria greu!
Montilla – No me la fotreu!
Carod – A mi no em mireu!
Montilla - No me la fotreu!
Puigcercós – Ell serà una creu!
Montilla - No me la fotreeeeeu!

TOTS – 2007, 2007, que Catalunya no faci un pet!

Ruscalleda – 2007, 2007,

Adrià – Veniu al Bulli que lo és baratet!

Carmen Sevilla – 2007, 2007,
Papa – Tutta la gente tindrà piu fe!

Franco – 2007, ¡en dialecto!, 2007,
Saura – Jo vull surtir m’estic posant veeeerd!

Tura – 2007, 2007,
Mateu Prados – Apunta’t ja a ING Direct!

Felipe – 2007,
Leticia – 2007,
Rei – Voy a esquiar a Baqueira-Beret.

TOTS – 2007, 2007, que Catalunya no faci un pet!

Puigcercós – Oh yeah, per favor, oh yeah!

Català

Himne d´Espanya de Els Pets

Ai Ramona
Espanya m´esborrona
en veure aquests d´aqui,
collons si em fan patir!
Ves qui diria que avui fa bon dia
que el sol insolent
il·lumina la gent

Català

sobreviuré

soc el triunfador de les eleccions, i es ven normal pr kè estic bo i soc guapo de collons.ja
em direu k i podia fer el xixarelo d´en piké o en carod k en puixarcós li fa el buicot i aqi em
teniu fen la viu viu 48 diputats ven pentinats nets i planxats ,el meu xofer el meu despaix,
els crits de wapo pel carrer per mi tot sol fins kuan em va enxufar en pujol, enpujol.

no corris tan tros de ferçan k encara no as guañat del tot i faraç l´estecirot

k vol dir estecirot no loentiende ni carod

ja et fotràs si m´aguessis fet més cas

sobreviure, sobreviure , en el fons tots voleu el pacte PP Eskerra PSC

en mi no i podras contar el notari tu dira

dons en carod, en montilla o tots dos

por favor, oyea por favor

Català

Sobreviuré (Especial 1/11/2006)

SOBREVIURE

(MAS)
Soc el triomfador de les eleccions
I s ben normal perque estic bo i soc guapo de collons
Ja em direu que podia fer el txitxarel.lo d en Pique
O b en Carod si el Puigcercos li fa boicot
I aqu em teniu fent la viu-viu
48 diputats, tots pentinats, nets i planxats
El meu xofer, el meu despatx, els crits de guapo pel carrer
Per mi tot sol, com quan em va enxufar el Pujol...

(MARAGALL)
No corris tant! Tros de farsant! (Mas, de fons: Ves a cagar!)
Que encara no has guanyat del tot i faras l estaquirot.

(RIVERA)
Que conyo es estaquirot? No lo entiende ni Carod

(CAROD)
Et foteras! Si m haguessis fet mes cas...

(MAS)
Sobreviure, sobreviure!
En el fons tots voleu el pacte PSC, Esquerra i PP.

(PIQU)
Amb mi no hi podras comptar,
El notari t ho dira.

(MAS)
Doncs amb Carod, Montilla o amb tots dos de cop!

(PUIGCERCS)
OOOHHH YEAH QUE FORT OOOHHH YEAH!!!

(TOTS)
La la la la la la la la la la la la...

Català

Pomada
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En Pere Gallerí

Però com ell és tan bon home
en Pere Gallerí
el divendres al vespre
es posa a repartir.

No reparteix les cartes,
ni les òsties, ni el vi,
sinó unes verduretes
que ajuden a dormir.

Que la mort que la ví marxant,
d¹en Pere Gallerí.

El que més ens agrada
d¹en Pere Gallerí
no és el mas, ni la granja,
sinó el seu jardí.

Hi planta camamilla,
timó i romaní,
i té un bancal de grifa
que fa cagar més fi.

És un vellet molt savi
en Pere Gallerí
dóna consells als joves,
als grans i als més petits.

Les potingues del iaio
molts mals poden guarir
són remeis ecològics
la vida fan païr.

Català

Maria Mercè

I si no vols
fer una feina de vuit hores,
però t¹has gastat la pasta
en les sabates noves.
I si el que cobres,
misèria i companyia
això si és que cobres.
I no volem
invertir la nostra vida
en plàcida rutina,
enganyifaspirina.
I preferim
menjar pipes al carrer,
celebrar-ho amb la cosina.

Ai Mª Mercè Mercedites
ara quê hem de fer?
hauríem de vendre la casa
i anar de lloguer.

Ai Mª Mercè Mercedites
anem a ballar
que la missa a mi no m¹agrada
i no puc menjar pa.

Tant si és la feina,
com si són els estudis,
no podem decidir-nos
ni especialitzar-nos.
Però tant se val,
tastarem d¹aquí i d¹allà,
no podran classificar-nos.

Català

I finalment,
ha petat la canyeria,
el lampista ha vingut,
ha dit que ho arreglaria.
però ens hem trobat
i hem anat a fer el vermut
amb el sol quina alegria!

Popular Americana

Balada per un rodamon

[Re]
Dorm descansa d’aquell [Sol]vespre
[La]Que el bon temps ja va avan[Re]çant
Quan jo sento que un tren [Sol]passa
[La]Me’n recordo del teu [Re]cant

Tu que només tens el que portes
I els cabells se’t tornen blancs
Potser trobis aquest vespre
Un lloc per el teu descans

No ets amic dels policies
I ells estan per tot arreu
Pot ser un dia seràs lliure
I no els trobaràs mai més.

(guitarra )
(interludi)

dorm descansa ...

Català

El vell smoky

Dalt del vell Smoky, cobert per la neu
l'estimat vaig perdre amb l’últim adéu

Si et trobes un lladre els béns et prendrà
però un fals d’amor et pot enterrar

I la teva tomba pols et tornarà
ni en un, pobre noia no pots confiar

Et faran carícies i besos de mel
dient més mentides, que estrelles hi ha al cel,

Per tant, veniu noies, i escolteu: es perd
posant l’esperança en un salze verd.

S’assequen les fulles, moren les arrels.
Sereu oblidades, no sabent perquè.

Català

Hobo's Lullaby

[Re]
Go to sleep you weary [Sol]hobo
[La]Let the towns drift slowly by[Re]
Can´t you [Re7]hear the steel rail [Sol]humming
[La]That´s a hobo´s lulla[Re]by

Do not think about tomorrow
Let tomorrow come and go
Tonight you´re in a nice warm boxcar
Safe from all the wind and snow

Anglès
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I know the police cause you trouble
They cause trouble everywhere
But when you die and go to heaven
You won´t find no policemen there

I know your clothes are torn and ragged
And your hair is turning grey
Lift your head and smile at trouble
You´ll find happiness some day

So go to sleep you weary hobo
Let the towns drift slowly by
Don´t you feel the steel rail humming
That´s a hobo´s lullaby

L'hora dels adeus

   Re            La
És l'hora dels adéus
             Re          Sol
i ens hem de dir: adéu-siau!
   Re               La
Germans dem-nos les mans,
          Sol    La      Re
senyal d'amor, senyal de pau.

              La
El nostre comiat diu:
    Re             Sol
a reveure si a Déu plau!
      Re            La
i ens estrenyem ben fort
         Re   Sol  Re
mentre diem: adéu-siau!

No és un adéu per sempre
es sols l'adéu per un instant;
el cercle refarem
i fins potser serà més gran.

El nostre comiat diu:

La llei que ens agermana
ens fa més forts i ens fa més grans,
si ens fa més bons minyons
també ens fa ser més catalans.

El nostre comiat diu:

Català

La casa del sol naixent

Lam          Do    Re     Fa
Hi ha un casa a Nova Orleans
     Lam     Do     Mi
se'n diu del Sol Naixent
     Lam      Do      Re           Fa
i ha estat de molts xicots la perdició,
      Lam           Mi    Lam
jo en sóc un cas vivent.

La mare era modista
tenia molt bones mans.
Mon pare era un jugador
allà a la Nova Orleans.

Maleta i beguda i no res més
li cal a un jugador;
només se sent cofoi de tot

Català

quan li diuen borratxo.

Oh mare els fills avisa
que no facin com jo he fet;
viure sempre en el pecat i el vici,
en la casa del Sol Naixent.

Ara que tinc un peu a l'andana
i l'altre peu en el tren
Vaig de retorn a Nova Orleans
per portar grillons sempre més.

THE HOUSE OF THE RISING SUN (The animals)

There is a house in New Orleans,
They call the Rising Sun
And It's been the ruin of many a poor boy
And God, I know, I'm one

My mother was a tailor
She sewed my new blue jeans
My father was a gambling man
Down in New Orleans

And the only things a gambler needs
Is a suitcase and a trunk
And the only time he's satisfied
Is when he's all a-drunk

I've got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm going back to New Orleans
To wear the ball and chain

So mothers, tell your children
Not to do what I have done
Spend your life in sin and misery
In the house of the Rising Sun

There is a house in New Orleans,
They call the Rising Sun
And It's been the ruin of many a poor boy
And God, I know, I'm one

Lonesome cowboy

(Words & music by Sid Tepper - Roy C. Bennett)

I am just a lonesome cowboy
And I’m travelling all alone
I ain't even got a nickel
To call my baby on the phone

Just beyond the mountain lies a city
And I hear it calling me
Saddle up and ride you lonesome cowboy
Here is where you'll find your destiny
In my dreams the lights shine bright and pretty
Near to me and yet so far
Will I always be a lonesome cowboy
Am I only reaching for a star

Ride. Ride, ride, ride along cowboy
Sing, sing, sing, sing a song cowboy

Will I ever leave this lonesome valley
Really see the lights that shine
Gotta find what lies beyond the mountain
Gotta rope and tie that dream of mine

I am just a lonesome cowboy
And I’m travelling all alone
If you don't call me baby
Then I’m never coming home

Anglès
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On top of old Smoky

On top of old Smoky, all covered with snow
I lost my true lover from courting too slow

Though courting's a pleasure and parting is grief
A false-hearted lover is worse than a thief

For a thief will just rob you and take what you have
But a false-hearted lover will lead you to the grave

The grave will decay you and turn you to dust
Not one boy in a thousand a poor girl can trust

He'll hug you and kiss you and tell you more lies
Than cross-ties on a railroad or stars in the skies

Come all you young maidens and listen to me
Never place your affections on a green willow tree

The leaves will all wither and the roots will all die
You'll all be forsaken and you'll never know why

Anglès

Scarborough Fair

1. Can you make me a cambric shirt,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Without any seam or needlework?
And you shall be a true lover of mine.

Can you wash it in yonder well,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Which never sprung water, nor rain ever fell?
And you shall be a true lover of mine.

Can you dry it on yonder thorn,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Which never bore blossom since Adam was born?
And you shall be a true lover of mine.

Now you have asked me questions three,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
I hope you'll answer as many for me,
And you shall be a true lover of mine.

Can you find me an acre of land,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Between the salt water and the sea-sand?
And you shall be a true lover of mine.

Can you plough it with a ram's horn,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
And sow it all over with one peppercorn?
And you shall be a true lover of mine.

Can you reap it with a sickle of leather,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
And bind it up with a peacock's feather?
And you shall be a true lover of mine.

When you have done and finished your work,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Then come to me for your cambric shirt,
And you shall be a true lover of mine.

1. Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
For once she was a true love of mine.

Have her make me a cambric shirt

Anglès

Parsley, sage, rosemary and thyme
Without a seam or fine needle work
And then she'll be a true love of mine.

Have her wash it in yonder dry well
Parsley, sage, rosemary and thyme
Where ne'er a drop of water e'er fell
And then she'll be a true love of mine.

Have her find me an acre of land
Parsley, sage, rosemary and thyme
Between the sea and over the sand
And then she'll be a true love of mine.

Plow the land with the horn of a lamb
Parsley, sage, rosemary and thyme
Then sow some seeds from north of the dam
And then she'll be a true love of mine.

If she tells me she can't, I'll reply
Parsley, sage, rosemary and thyme
Let me know that at least she will try
And then she'll be a true love of mine.

Love imposes impossible tasks
Parsley, sage, rosemary and thyme
Though not more than any heart asks
And I must know she's a true love of mine.

Dear, when thou hast finished thy task
Parsley, sage, rosemary and thyme
Come to me, my hand for to ask
For thou then art a true love of mine.

Yakety axe

Poverty stricken but still I'm a-stickin' to the things I know to be facts
One day it's feathers and the next day chicken while I'm pickin' my yakety axe
Ev'rybody says that I never will get far, keepin' out of work by pickin' this guitar
Livin' on a shoe-string, puttin' off things like a shave and a hair cut

Money don't matter as long as I scatter a little bit of happiness around
If people keep a grinnin' I figure I'm a winnin' my good old yakety sound
City folks go around turnin' up their noses and countin' their greenbacks and smellin' their
roses
But I wouldn't trade my yakety axe, even for a T-bone

I'm confessin' I never took a lesson, all my notes are a matter of guessin'
Hopin' they'll come out in some kinda of manner that'll make the yakety sound
So if you're in the mood and your feet start tappin'
And you feel laid back and your hands start clappin'
Then I'll have done what I wanted to from way back
You're diggin' my yakety axe

Anglès

Popular espanyola
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Bruno el payaso

   DO                            SOL
Era Bruno un payaso, un payaso feliz
                               DO
no tenía malicia, ni sabia mentir
            DO7                       FA
le gustaba la luna de las noches de abril
               DO                 SOL
y su único trabajo, y su único trabajo
            DO
era hacer reir.

               FA     DO
La gente le decía:"¡Encuéntrate!
              SOL     DO
tu tienes otra vida:¡Encuéntrate!"
           FA              DO
Bruno pensaba:"¿Por qué, Señor?
              SOL            DO
¿Cuál es mi vida?¿Quién seré yo?

Sucedió que una noche, una noche de abril
se quitó el maquillaje y no quiso salir.
Se marchó por la vida en busca de otro yo,
y dicen que hubo un circo,y dicen que hubo un circo
que nunca más rió.

La gente le decía:"¡Encuéntrate!
tu tienes otra vida:¡Encuéntrate!"
Y aqeulla noche que se encontró,
el pobre Bruno cómo lloró.

Si te gusta la luna de las noches de abril,
si has logradio en tu vida al triste hacer reír,
mira tranquilo al cielo, puedes vivir en paz.
Diós hizo en ti un milagro, Dios hizo en ti un milagro
de amor y de amistad.

Si la gente te dice:"¡Encuéntrate!,
tú tienes otra vida:¡Encuéntrate!"
Recuerda el circo que, timepo atrás,
por un payaso no rió más;
por un payaso no rió más.

Castellà

Pedro Navaja

PEDRO NAVAJA-Ruben Blades-Orquesta Plateria.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar
con el tumbao que tienen los guapos al caminar,
las manos siempre en los bolsillos de su gabán
pa´ que no sepan en cual de ellas lleva el puñal.
Usa sombrero de ala ancha de medio lado
y zapatillas por si hay problemas salir volao,
gafas oscuras pa´ que no sepan que está mirando
y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.

Como a tres manzanas de aquella esquina, una mujer
va recorriendo la acera entera por quinta vez
y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar
que el día está flojo y no hay clientes pa´ trabajar.

Un carro pasa bien despacito por la avenida,
no tiene marcas pero todos saben que es policía.
Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán
mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.

Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina,
no se ve un alma, está desierta to´a la avenida,
cuando de pronto, esa mujer sale del zaguán
y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán.

Castellà

Mira pa´ un lado, mira pa´l otro y no ve a nadie
y a la carrera Pedro sin ruido cruza la calle
y mientras tanto en la otra acera va la mujer
refunfuñando pues no hizo nada con qué comer.

Mientras camina del viejo abrigo saca un revolver, esa mujer,
y va a guardarlo en su cartera pa´ que no estorbe,
un 38 Smithan Wilson Del especial
que carga encima pa´ que la libre de todo mal.

Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa´ encima,
el diente de oro iba alumbrando toda la avenida,
mientras reía el puñal hundía sin compasión
cuando de pronto sonó un disparo como un cañón.

Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer
que revolver en mano y de muerte herida a él le decía:
"Yo que pensaba hoy no es mi día, estoy salá,
pero Pedro Navaja, tu estas peor, tú estás en ná´".

Y creanme gente que aunque hubo ruido nadie salió,
no hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró,
sólo un borracho con los dos cuerpos se tropezó,
cogió el revolver, cogió los pesos y se marchó.

Iba pensando, se fue cantando desafinao
el coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción:
 la vida te da sorpresas,sorpresas te da la vida, ay Dios,
Pedro Navaja matón de  esquinas,
quien a hierro mata a hierro termina...
La vida te da sorpresas,...
Si nacistes pa´ martillo, del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas,...

Popular Russa

Els vaixells d’Stienkarrassi

Per les aigües de les illes,
per les ones de la mar
els vaixells d’Stienkarrassi
van cercant la llibertat

Volga nostre, Volga nostre
que et el riu nostre estimat
no coneixes la gran pena
que sofreixen els cossacs.

Tot guanyant la llunyania,
per damunt l’ona flotant
els vaixells d’Stienkarrassi
van cercant la llibertat

Català

Popular sudamericana
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Duerme negrito

Estribillo:

Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo,
negrito.

Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo,
negrito.

Te va a traer codornices para ti,
te va a traer muchas cosas para ti,
te va a traer carne de cerdo para ti,
te va a traer muchas cosas para ti.
Y si el negro no se duerme,
viene el diablo blanco
y ¡zas! le come la patita,
yacapumba, yacapumba, acapumba...

Estribillo

Trabajando, trabajando duramente.
Trabajando, sí
Trabajando y no le pagan.
Trabajando, sí
Trabajando y va tosiendo.
Trabajando, sí
Trabajando y va de luto.
Trabajando, sí
Para el negro chiquitito.
Trabajando, sí
Para el negro chiquitito.
Trabajando, sí
No le pagan, sí.
Duramente, sí.
Va tosiendo, sí.
Va de luto, sí.

Estribillo

Castellà

El preso número nueve

Am        E     Am           G     F    E
Al preso número nueve ya lo van a confesar,
Am      E          Am             G    F     E
está rezando en la celda, con el cura del penal.
                     E7                        Am
Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar,
                    G           F        E
porque mató a su mujer y a un amigo desleal.

       E7        Am
Dice así al confesar:
                G
Los maté, si señor,
                 F
y si vuelvo a nacer,
                   E
yo los vuelvo a matar.

Dm
Padre no me arrepiento,
                        Am
ni me da miedo la eternidad,
                                                       E

Castellà

yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar,
                                 Dm     E        Am
voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá.

Am        E     Am            G      F     E
El preso número nueve era un hombre muy cabal.
Am      E         Am           G       F    E
Iba la noche del duelo muy contento a su jacal.
                    E7                    Am
Pero al mirar a su amor en brazos de su rival,
                          G        F            E
sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar.

     E7        Am
Al sonar el clarín,
                 G
se formó el pelotón,
                F
y rumbo al paredón,
                   E
se oyó al preso decir:

Dm
Padre no me arrepiento...

Guantanamera

Yo soy un hombre sincero
De donde crecen las palmas
Yo soy un hombre sincero
De donde crecen las palmas
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma

Chorus:
Guantanamera
Guajira Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera

Mi verso es de un verde claro
Y de un carmin encendido
Mi verso es de un verde claro
Y de un carmin encendido
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo

Chorus

I am a truthful man from this land of palm trees
Before dying I want to share these poems of my soul
My verses are light green
But they are also flaming red

(the next verse says,)
I cultivate a rose in June and in January
For the sincere friend who gives me his hand
And for the cruel one who would tear out this
heart with which I live
I do not cultivate thistles nor nettles
I cultivate a white rose

Cultivo la rosa blanca
En junio como en enero
Qultivo la rosa blanca
En junio como en enero
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca

Chorus

Y para el cruel que me arranca
El corazon con que vivo
Y para el cruel que me arranca
El corazon con que vivo
Cardo ni ortiga cultivo
Cultivo la rosa blanca

Castellà
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Chorus

Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar
Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar
El arroyo de la sierra
Me complace mas que el mar

Chorus

Populars i popularitzades dels

A la voreta de la mar

A la voreta de la mar
n´hi una donzella, n´hi ha una dpnzella
que en brodava un mocador
és per la reina, és per la reina.

Quan ja n´era mig brodar
li manca seda, li manca seda
gira els ulls envers la mar
veu una vela, veu una vela.

-Mariner bon mariner
que en porteu seda, que en porteu seda
-De quin color la voleu,
blanca o vermella, blanca o vermella?

-Vermelleta la vull jo
que´s millor seda, que´s millor seda
-Pugeu, pugeu dalt la nau
que en sereu d´ella, que en sereu d´ella.

Amb el cant del mariner
fes dormideta, fes dormideta
amb els aires de la mar
ella es desperta, ella es desperta.

-Mariner bon mariner
torneu-me a terra, torneu-me a terra
-Això si que no ho faré
heu de ser meva, heu de ser meva.

-De tres germanes que en som
sóc la més bella, sóc la més bella
l´una en porta vestit d´or
l´altra de seda, l´altra de seda.

L´una és casada amb un duc
l´altra és princesa, l´altra és princesa
i jo pobreta de mi
marinereta, marinereta.

-No en sereu marinera no
que en sereu reina, que en sereu reina
que en jo en sóc el fill del rei
de l´Anglaterra, de l´Anglaterra.

A la voreta de la mar
n´hi ha una donzella, n´hi ha una donzella
que brodant un mocador
arrivà a ser reina, arrivà a ser reina.

Català

A MADRID ME´N VULL ANAR!!

2.- A MADRID ME’N VULL ANAR!!

A MADRID ME’N VULL ANAR
A MADRID ME’N VULL ANAR
VOLS VENIR TU CATALÀ?
VOLS VENIR TU CATALÀ?
-VULL ESMORÇAR!! –

A MADRID ESMORÇAREM
A MADRID ESMORÇAREM
I A TOTS ELS HI EXPLICAREM
I A TOTS ELS HI EXPLICAREM.
- I QUE ELS HI DIREM? –

QUE LA TERRA ÉS IMPORTANT
QUE LA TERRA ÉS IMPORTANT
I ENTRETOTS LA FAREM GRAN
I ENTRETOTS LA FAREM GRAN.
- I QUE ENS DIRAN? –

SEGUR QUE ELS CONVENCEREM
SEGUR QUE ELS CONVENCEREM
I ELS SEUS DUBTES VENCEREM
I ELS SEUS DUBTES VENCEREM.
- I COM ACABAREM? –

QUAN TOT SIGUI BEN LLIGAT
QUAN TOT SIGUI BEN LLIGAT
CAP A CASA I DE BON GRAT
CAP A CASA I DE BON GRAT.
-	JA S’ACABAT!!

Català

Adéu, bona nit

 ADÉU, BONA NIT
Adéu, bona nit, me'n vaig a sopar.
Adéu, bona nit, adéu bona nit
i bon profit.

Adéu, bona nit, me'n vaig a clapar.
Adéu, bona nit, adéu bona nit
i fins demà.

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

Ai adeu cara bonica

Ai adeu cara bonica
Quin color de rosa tens
I qui te color de rosa
No li manquen pretendens

1.- Fadrinets de la muntanya
si no ho feu ja ho fare jo
de posar la ma a la ploma
i dictar-ne una canço

2.-D’un fadri i d’una fadrina
Que tons son d’un mateix temps
Ell  la  troba tota sola
El mati de St. Mateu

3.-Que plorava i derramava
llagrimes de sentiment
doncs perque cara bonica
plores tant amargament?

4.- Ai del pare i de la mare
que no volen que ens casem

Català
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No ploris cara bonica
Que aviat ens casarem

5.-Anirem a Barcelona
on ningu hi coneixem
tu podras fer de minyona
i jo de mosso de peu

6.-Dels diners de la soldada
gran botiga pararem
de pinyons i d’avellanes
tambe d’arros i  fideus

7.-Dels diners de les ganancies
una casa en comprarem
una casa amb set finestres
de balcons ja n’hi farem

8.- Farem una balconada
a la part del sol eixent
per pendre la soleiad
tots els dies de l’hiven

Ai les dones!

Ai les dones, ai les dones,
ai les dones que bones que estan!

Ai les dones, ai les dones,
ai les dones que bones que estan!

Pel matí!
Per l´asprà*!
Pel matí, per l´asprà i per la nit!
I en el llit!

asprà = vesprada

Català

Ai mare aneu a missa

Ai mare aneu a missa
tu ture tu ri tu ra
ai mare aneu a missa
que jo fare el dinar

La mare bona dona
tu ture tu ri tu ra
La mare bona dona
a missa se´n va anar

Quan va sortir de missa
tu ture tu ri tu ra
Quan va sortir de missa
ja no la va trobar

Pregunta a les veïnes
tu ture tu ri tu ra
Pregunta a les veïnes
si l´han vista passar

N´hem vista passar una
tu ture tu ri tu ra
N´hem vista passar una
del braç del capità

El pare agafa el burro
tu ture tu ri tu ra
El pare agafa el burro
i a Lleida se´n va anar

quan va ser al mig de Lleida

Català

tu ture tu ri tu ra
quan va ser al mig de Lleida
va veure al capità

Capità si sou bon home
tu ture tu ri tu ra
Capità si sou bon home
la filla m´heu de dar

Caterina caterineta
tu ture tu ri tu ra
Caterina caterineta
el teu pare et ve a buscar

Digueu-li al meu pare
tu ture tu ri tu ra
digueu-li al meu pare
que jo no hi vull anar

Que vull anar a la guerra
tu ture tu ri tu ra
que vull anar a la guerra
al costat del capità

Aniversari - Super 3

Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys,
Anys i anys, per molts anys, a les dues per molts anys
Anys i anys, per molts anys, a les tres per molts anys,
a la una a les dues a les tres per molts anys !

Fiiiuuu

Català

Ara

Quan la ràbia és qui guia els meus passos
I la incertesa desfà caminar
L´esperança sembla enderrocar-se
Darrere dels dies de lluita i asfalt

Quan el gris és l´únic color
Que dibuixa i omple futurs inmediats
És el pànic , l´olor a dolor
El que et sembla sentir
El que et sembla palpar

No, no pot ser
Quant de temps haurem d´esperar més?
No, no pots més
I saps que tot depén de tu mateix

Quan la pluja transforma els paisatges
I la foscor engoleix els teus mars
Les mirades semblen no trobar-se
Perdudes als límits on hem arribat

I quan corres i crides al vent
I les llàgrimes omplen de fred els estels
Es la ràbia, l´odi i la tristesa
Les que et fan sentir tantes voltes rebel?

No, no pot ser
Quant de temps haurem d´esperar més?
No, no pots més
I saps que tot depén de tu mateix

Català

Arri arri tatanet

Arri arri tatanet
que anirem a Sant Benet
comprarem un panellet
Per dinar,

Català
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per sopar
per la teta no n´hi haurà!

Baixant de la Font del Gat

Baixant de la Font del Gat
una noia, una noia;
baixant de la Font del Gat
una noia i un soldat.
Pregunteu-li com se diu,
Marieta Marieta;
pregunteu-li com si diu;
Marieta del ull viu.

Català

Bells ulls

Bells ulls, bells ulls
d´ençà que fa que us admiro
he perdut la pau del cor

(Cànon)

Català

Cançons de manifestació

cançons de manifestació
No volem ser
una regio d'espanya,
no volem ser,
un pais ocupat.
Volem, volem,volem
volem l'independencia!
Volem, volem, volem
paisos catalans!!!

Espanya, espanya,
penjada d'una canya
si la canya cau, espanya adeu_siau!
canya caiguda,
espanya fotuda
ALÇEM LES MANS
I VISCA ELS CATALANS!!!!

Català

Cargol treu banya

Cargol treu banya
puja la muntanya,
cargol treu vi
puja al muntanyí.

Cargol treu banya
puja la muntanya,
cargol bover
jo també vindré.

Català

Catalunya comptat gran

Catalunya Comptat Gran
qui t'ha vist tan rica i plena
ara el Rei, nostre senyor,
declarada ens té la guerra.

Segueu a ran

Català

segueu a ran que la palla va cara
segueu a ran.

El Compte duc d'Olivars
temps ha que l´hi burxa a l'orella:
Ara es hora, nostre Rei,
ara es hora que fem guerra.

Contra tots els catalans
ja el veieu quina n'han feta.
Passaren viles i llocs
fins al lloc de Riudarenes.

Ja n'han cremada una esglesia
que Santa Coloma es deia
cremant talbes i casulles
cremant calces i patenes.

Del pà, qué no n'era blanc
deien que era massa agre
i en donaven als cavalls
tot per desolar la terra.

Del ví, qué no n'era bó
deien que era massa agre
i en regaven els carrers
tot per desolar la terra.

Al devant dels seus parents
deshonraven les doncelles
i mataven als seus pares
si de mal donaven queixa.

Ja en daren part al virrei
del mal que aquells soldats feien
"Llicència els donat jo
molta més s'en poden pendre".

En sentir-se tot aixó
s'ha assavalotat la terra
En sentir-se tot aixó
s'ha assavalotat la terra

Ja entraren a Barcelona
cent persones forasteres
amb el nom de segadors
perqué n'era temps de sega.

De tres guardies que n'hi ha
ja n'han morta la primera.
Anaren a la pressó
a dar llibertat als pressos.

Allà eren els diputats
i els jutges de l'Audiència.
I mataren al virrei
al fugir-ne la galera.

El bisbe els va beneïr
amb la mà dreta i l'esquerra.
"Quin es vostre capità?
Quina es vostre bandera?"

Ja van treure el Bon Jesús
tot cobert amb un vel negre
Ja van treure el Bon Jesús
tot cobert amb un vel negre

"Aquí es nostre capità.
Aquesta es nostre bandera.
A les armes catalans
que el Rei ens declara guerra"

Segueu a rans
segueu a ran que la palla va cara
Segueu a rans.
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CATERINA D´ALIÓ

Caterina l´amor
de matí s´és llevada
n´agafa el rentador
el rentador i la banca
la dolça dama d´Alió
oh, laila oh, laila

Sota el pont d´Alió
va a rentar la bugada
set cargues de llençols
i el denés menufalla
la dolça dama d´Alió
oh, laila oh, laila

Mentre n´està rentant
tres galants en passaven
ja en passen tres galants
que bé l´han saludada
la dolça dama d´Alió
oh, laila oh, laila

Català

El ball de la civada

El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.

El pare quan la sembrava
feia així, feia així,
se'n daba un truc al pit
i se'n giraba així:

    «Treballem, treballem,
    que la civada, que la civada
    treballem, treballem,
    que la civada guanyarem».

El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.

El pare quan la llaurava
feia així, feia així,
se'n daba un truc al pit
i se'n giraba així:

    «Treballem, treballem,
     que la civada, que la civada
     treballem, treballem,
     que la civada guanyarem».

El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.

El pare quan la segava
feia així, feia així,
se'n daba un truc al pit
i se'n giraba així:

    «Treballem, treballem,
    que la civada, que la civada
    treballem, treballem,
    que la civada guanyarem».

El ball de la civada
jo us el cantaré.

Català

El ball de la civada
jo us el cantaré.

El pare quan la molia
feia així, feia així,
se'n daba un truc al pit
i se'n giraba així:

    «Treballem, treballem,
    que la civada, que la civada
    treballem, treballem,
    que la civada guanyarem».

El ball de la civada
jo us el cantaré.
El ball de la civada
jo us el cantaré.

El pare quan la menjava
feia així, feia així,
se'n daba un truc al pit
i se'n giraba així:

    «Treballem, treballem,
    que la civada, que la civada
    treballem, treballem,
    que la civada guanyarem».

El cant del poble

Glòria, catalans, cantem!
Cantem amb l´ànima!,
Un crit i una sola veu,
Visca la pàtria!

La nostra terra és redimida!
El gran moment es arribat!
Fora els ultratges! Lluny la mentida!
Ningú ens prendrà la nostra llibertat!

Joia que ha inflamat el cel,
falç i ginesta!
Voli sobre el front l´estel
de la senyera!

Tenim les venes per estimar-la,
i en la tempesta del combat,
tenim els braços per defensar-la!
Ningú ens prendrà la nostra llibertat!

Josep M. De Sagarra

Català

El compte Arnau

Las comtessa està asseguda viudeta igual!
La comtessa està asseguda al seu palau.

Se li presenta a la cambra, valga'm Déu, val!
se li presenta a la cambra el comte Arnau.

Tot cobert de roges flames, ai quin espant!
tot cobert de roges flames, valga'm Déu, val!

Tota sola feu la vetlla, muller lleial?
tota sola feu la vetlla, viudeta igual.

- No la faig jo tota sola, comte l'Arnau,
no la faig jo tota sola, valga'm Déu, val!

Qui teniu per companyia, muller lleial?
qui teniu per companyia, viudeta igual?

- Déu i la Verge Maria, comte l'Arnau;
Déu i la Verge Maria, valga'm Déu, val!

Català

Pàgina 1640 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Populars i popularitzades dels

On teniu les vostres filles, muller lleial?
on teniu les vostres filles, viudeta igual?

- A la cambra són que broden, comte l'Arnau,
a la cambra són que brodrem seda i estam.

- Me les deixaríeu veure, muller lleial?
me les deixaríeu veure, viudeta igual?

- Massa les espantatíeu, comte l'Arnau,
massa les espantaríeu, valga'm Déu, val!

- Deixeu-me endur una filla, muller lleial,
que amb mi passarà les penes que estic passant.

- Així com les heu guanyades, valga'm Déu, val!
tot sol com pugueu passeu-les, comte l'Arnau.

- Solament la més xiqueta, muller lleial,
solament la més xiqueta, viudeta igual.

- Tant m'estimo la més xica, comte l'Arnau,
tant m'estimo la més xica com la més gran.

- Per què no caseu les filles, muller lleial?
per què no tinc dot per dar-los, valga'm Déu val!

- Al capdavall de l'escala, muller lleial,
al capdavall de l'escala n'hi ha l'arjan.

- Són monedes mal guanyades, valga'm Déu, val!
són monedes mal guanyades, comte l'Arnau.

- On teniu els vostres fills, muller lleial?
on teniu els vostres fills, viudeta igual?

- A la cambra són , que juguen, valga'm Déu, val!
a la cambra són, que juguen, comte l'Arnau.

-On teniu vostres criades, muller lleial?
on teniu vostres criades, viudeta igual.

Massa les espantaríeu, comte l'Arnau,
massa les espantaríeu, valga'm Déu, val!

- On teniu els vostres mossos, muller lleial?
on teniu els vostres mossos, viudeta igual?

- A la pallissa, que dormen, comte l'Arnau,
a la pallisa, que dormen, valga'm Déu, val!

-Pagueu-los bé la soldada, muller lleial;
ja veieu les meves penes, viudeta igual!

-Per on heu entrat, vós, ara, comte l'Arnau?
per on heu entrat, vós, ara, valga'm Déu, val?

-Per la finestra enreixada, muller lleial,
per la finestra enreixada, viudeta igual.

- Ai, que me l'haureu cremada, comte l'Arnau,
ai, que m'e l'haureu cremada, valga'm Déu, val!

- Ni tan sols us l'he tocada, muller lleial,
ni tan sols us l'he tocada, viudeta igual!

- Què és això que us surt del cap, comte l'Arnau?
què és això que us surt del cap, valga'm Déu val?

-Males coses que he pensades, muller lleial,
són les males llambregades, viudeta igual.

-Què és això que us ix pels nassos, comte l'Arnau?
què és això que us ix pels nassos, valga'm Déu, val'

-són les coses que he olorades, muller lleial,
són les coses que he olorades, viudeta igual.

-Què és lo que us ix per la boca, comte l'Arnau?
què és lo que us ix per la boca, valga'm Déu, val?

-són les males paraulades, muller lleial,
són les males paraulades, viudeta igual.

-Què vos ix per les orelles, comte l'Arnau?
què vos ix per les orelles, valga'm déu, val?

-Males coses que escoltades, muller lleial,
males coses que he escoltades, viudeta igual.

- què és això que us ix pels braços, comte l'Arnau?
què és això que us ix pels braços, valga'm Déu, val?

- són les males abraçades, muller lleial,
són les males abraçades, viudeta igual.

-què és lo que us ix per les mans, comte l'Arnau?
què és lo que us ix per les mans, valga'm Déu, val?

- Males coses que he tocades, muller lleial,
males que he tocades, viudeta igual.

-què és això que us ix pels peus, comte l'Arnau?
què és això que us ix pels peus, valga'm déu, val?

-Els mals passos que donava, muller lleial,
els mals passos que donava, viudeta igual.

-què és aquest soroll que sento, comte l'Arnau?
què és aquest sorrol que sento que ne dón espant?

-És el cavall que m'espera, muller lleial,
és el cavall que m'espera, viudeta igual.

- Baixeu-li grana i civada, comte l'Arnau,
baixeu-li grana i civada, valga'm Déu, val!

- No menja gra ni civada, muller lleial
sinó ànimes damnades, si n'hi donau.

- On vos han donat posada, comte l'Arnau?
on vos han donat posada, valga'm Déu, val?

- A l'infern me l'han donada, muller lleial,
a l'infern me l'han donada, viudeta igual.

-Per què alli us l'han donada, comte l'Arnau?
per què allí us l'han donada, valga'm Déu val?

-Per soldades mal pagades, muller lleial,
i donzelles deshonrades, viudeta igual.

-Cada dia us faig l'oferta, comte l'Arnau,
cada dia us faig l'oferta, valga'm Déu val!

-Us dic que no em feu l'oferta, muller lleial,
us dic que no em feu l'oferta, viudeta igual,

que com més me feu l'oferta, muller lleial
que com més me feu l'oferta, més pena em dau!

Feu-ne tancar aquella mina, muller lleial
que com més me feu l'oferta, més pena em dau!

Feu-ne tancar aquella mina, muller lleial,
que dóna al convent de monges de Sant Joan.

quina hora és, que el gall ja canta, muller lleial?
quina hora és , que el gall ja canta, viudeta igual?

-Les dotze hores són tocades, comte l'Arnau,
les dotze hores són tocades, valga'm Déu, val!

- Ara, per la despedida, muller lleial,
ara, per la despedida, dem-nos les mans.

- Massa me les cremaríeu, comte l'Arnau,
massa me les cremaríeu, valga'm Déu, val!
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El gat

Una vegada hi havia un gat,
que bé li ha estat, al gat, l'esquella,
s'ha menjat la carn del plat,
que bé li ha estat, l'esquella, al gat.
     S'ha menjat la carn del plat.

La minyona l'ha agafat,
que bé li ha estat, al gat, l'esquella,
l'ha tirat de cap al mar,
que bé li ha estat, l'esquella, al gat.
     L'ha tirat de cap al mar.

Un pescador l'ha pescat,
que bé li ha estat, al gat, l'esquella,
a la plaça l'ha portat,
que bé li ha estat, l'esquella, al gat.
     A la plaça l'ha portat.

La minyona l'ha comprat,
que bé li ha estat, al gat, l'esquella,
a la taula l'ha posat,
que bé li ha estat, l'esquella, al gat.
     A la taula l'ha posat.

El senyor se l'ha menjat,
que bé li ha estat, al gat, l'esquella,
a la panya li ha miolat,
que bé li ha estat, l'esquella al gat.
     A la panxa li ha miolat.

Ai, minyona què m'has dat,
que bé li ha estat, al gat, l'esquella,
si m'has dat el nostre gat,
que bé li ha estat, l'esquella, al gat.
     Si m'has dat el nostre gat.

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

El gegant del pi

El gegant del pi
ara balla, ara balla
el gegant del pi
ara balla pel camí.

El gegant de la ciutat
ara balla, ara balla,
el gegant de la ciutat
ara balla pel terrat.

altres textos que s'apliquen a la mateixa melodia:

Escarbat, bum, bum,
posa-hi oli, posa-hi oli,
escarbat, bum. bum,
posa-hi oli en el llum.

Adobar fogons
tot el dia, tot el dia,
adobar fogons
tot el dia pels racons.

Si fogons no hi ha
escalfetes, escalfetes;
si fogons no hi ha
escalfetes hi haurà.

Català

el gegant del pi

el gegant del pi
ara balla
ara balla
el gegant del pi
ara balla pel camí

Català

El general bum-bum

El general bum-bum,
Quan se’n va a la guerra,
Damunt del seu cavall
Fa tremolar la terra.

Damunt del seu cavall
Galopa que galopa,
Damunt del seu cavall
Galopa amunt i avall.

Aparteu les criatures,
Que el cavall és de cartróóó!

Rampatamplam terereré
Patapim patapum
Se’n va a la guerra!

Rampatamplam terereré
Patapiiim patapuuum...
Se’n va a la guerra
El general bum-bum!

Català

El mariner

A la vora de la mar
hi ha una donzella,
hi ha una donzella,
que en brodava un mocador;
és per la reina,
és per la reina.

Quan en fou a mig brodar
li manca seda,
li manca seda;
gira el ulls envers la mar
veu una vela,
veu una vela.

Veu venir un galiot
tot vora terra,
tot vora terra;
en veu venir un mariner
que una nau mena,
que una nau mena.

Mariner, bon mariner:
que en porteu seda?
que en porteu seda?
De quin color la voleu,
blanca o vermella?,
blanca o vermella?

Vermelleta la vull jo,
que és millor seda,
que és millor seda.
Vermelleta la vull jo,
que és per la reina,
que és per la reina.

Pugeu a dalt de la nau
triareu d'ella
triareu d'ella.

Català
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Ai no! No hi puc pujar
no tinc moneda,
no tinc moneda.

El meu pare té les claus
de l'arquimesa,
de l'arquimesa.
No quedeu per diners no,
gentil donzella, gentil donzella.

No quedeu per diners no,
gentil donzella,
gentil donzella.
No quedeu per diners, no,
prou fio d'ella,
prou fio d'ella.

La donzella entra a la nau,
tria la seda,
tria la seda.
Mentre va mercadejant
la nau pren vela,
la nau pren vela.

Mar endins amb el botí
promte navega,
promte navega.
Marine es posa a cantar
cançons novelles,
cançons novelles.

Amb el cant del mariner
s'ha dormideta,
s'ha dormideta,
i amb el sorrol de la mar
ella es desperta,
ella es desperta.

Quan ella s'ha despertat
ja no veu terra,
ja no veu terra,
la nau és en alta mar,
pel mar navega
pel nar navega,

Mariner, bon mariner,
torneu-me a terra
torneu-me a terra,
perquè els aires de la mar
m'en donen pena
m'en donen pena.

Això si que no ho faré,
que heu de ser meva,
que heu de ser meva;
set anys que vaig pel mar
per vos donzella,
per vos donzella.

Cent llegües dins de la mar
lluny de la terra
lluny de la terra
De tres germanes que som,
sóc la més bella,
sóc la més bella.

L'una porta vestit d'or,
l'altre de seda,
l'altre de seda,
i jo pobreta de mi,
de sargil negre,
de sargil negre.

L'una es casada amb un Duc,
l'altra és princesa,
l'altra és princesa,
i jo pobreta de mi,

sóc marinera,
sóc marinera.

No sou marinera, no,
que en sereu reina,
que en sereu reina,
que sóc el fill del rei
de l'Anglaterra,
de l'Anglaterra.

El Micalet de la seu

El Micalet de la Seu,
xim pum, ole ole pum, catapum mèc!

S´ha obert com una magrana,
xim pum!
S´ha obert com una magrana,
xim pum, ole ole pum, catapum mèc!

El Micalet de la Seu!

La culpa la té l´obrer,
xim pum, ole ole pum, catapum mèc!
Que l´ha fet de mala gana,
xim pum!
Que l´ha fet de mala gana,
xim pum, ole ole pum, catapum mèc!

La culpa la té l´obrer,
La culpa la té l´obrer,
xim pum!

Català

El pare va al mercat

El pare se´n va´na al mercat
el pare se´n va´na al mercat
a comprar una burra cega
trau trau
a comprar una burra cega
trau trau.

Li talla els quatre peus
li talla els quatre peus
la burra arrenca a córrer
trau trau
la burra arrenca córrer
trau trau.

Se´n troba un cirerer
se´n troba un cirerer
carregat de figues seques
trau trau
carregat de figues seques
trau trau.

Li cau l´ametlla al peu
li cau l´ametlla al peu
li surt sang de la orella
trau trau
li surt sang de la orella
trau trau.

De la sang que li va sortir
de la sang que li va sortir
en córren tres rieres
trau trau
en córren tres rieres
trau trau.

Aquesta és la cançó
aquesta és la cançó
la cançó de les mentides
trau trau
la cançó de les mentides

Català
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trau trau.

Qui la vulgui saber
qui la vulgui saber
que se´n vagi a Filipines
trau trau
que se´n vagi a Filipines
trau trau.

El petit vailet

El petit vailet dematí se'n va;
'gafa la relleta i a llaurar se'n va.
Lairum, laireta, lairum, lairum, lairà.

La petita jove li duu l'esmorzar:
un tupí de sopes, un crostó de pa
lairum...

i una carbasseta per a xerricar.
Al mig de la vila una font hi ha
lairum...

que qui vulgui beure s'ha de d'agenollar,
de genolls en terra, barret a la mà.
Lairum...

Jugarem a córrer, qui més correrà:
tu per la costeta, jo pel camí pla.
Lairum…

Català

El poll i la puça

El poll i la puça es volen casar.
L'un li diu a l'altre: i el pa, qui el durà ?
Respon la formiga: ja el portaré jo.
Caseu-vos, caseu-vos, sabreu el que és bo.

El poll i la puça ja tenen el pa.
L'un li diu a l'altre: i el vi, qui el dirà ?
Respon el mosquit del fons del celler:
caseu-vos, caseu-vos, que ja el portaré.

El poll i la puça ja es poden casar.
Però falta música, qui la tocarà ?
Ja respon el grill, que és bon sonador:
caseu-vos, caseu-vos, ja tocaré jo.

El poll i la puça ja es van a casar.
Ja tenim música, però qui ballarà ?
Respon la rateta de dins del graner:
lligueu-me bé als gats, que jo ballaré.

El poll i la puça ja han fet el convit,
amb grill i formiga, rateta i mosquit.
El poll i la puça ja s'han ben casat,
el poll i la puça ja l'han ben pifiat.

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

El rei vol corona

Si el rei, vol corona
corona li darem.
Si el rei, vol corona
corona li darem.

Català

Si el rei, vol corona
corona li darem.
Si el rei, vol corona
corona li darem.

-Fa tres segles que els Borbons
pretenen ser els nostres reis.
Ignorant fins a quin punt
arrivem a passar d´ells.
Però si insisteixen gaire
amb aquesta obsessió
els mostrarem nostra debilitat
pel tall rodó.

Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.

Si el rei, vol corona
corona li darem.
Si el rei, vol corona
corona li darem.

I és que no és gaire agradable
veure a passejar pel món,
un que et representa
que és més tou que un tall de llom.
Quan el món veu el figura
que tenim per compressor,
més que solidaritat
despertem compassió.

Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.

S´explica que a Catalunya
en temps de Felip V,
va prohibir totes les armes
fins i tot els ganivets,
fins i tot els ganivets,
fins i tot els ganivets.
Tots els ganivets de cuina
i a la taula ben lligats,
perquè no fóssin ximplets,
perquè no fóssin gosats,
perquè no fóssin gosats,
perquè no fóssin ximplets.
Per salvar el coll i la pava,
els soldats espanyolets.
Però ara això s´acaba
han avisat els esmolets.

Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.

Si el rei vol corona,
corona li darem.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
Si el rei vol corona,
corona li darem.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.

Si el rei vol corona,
corona li darem.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
Si el rei vol corona,
corona li darem.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
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El rossinyol

Rossinyol, que vas a França, rossinyol,
encomana'm a la mare, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.

Encomana'm a la mare, rossinyol,
i a mon pare no pas gaire, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.

Perquè m'ha mal maridada,
rossinyol, a un pastor me n'ha dada, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.

Que em fa guardar la ramada, rossinyol,
he perduda l'esquellada, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.

Jo t'he de donar per paga, rossinyol,
un petó i una abraçada, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.

Rossinyol, que vas a França, rossinyol,
encomana'm a la mare, rossinyol,
d'un bell boscatge rossinyol
d'un vol.

Català

El senyor Ramon

El senyor Ramon
enganya a les criades
i a les que no ho són
també moltes vegades.
Les pobres criades
quan se'n van al llit,
tururut, tururut,
qui gemega ja ha rebut.

- - - - - -
(música xinesa)

Pobre Fumanxú
t'enganyen com un xino.
Pobre Fumanxú
només et passa a tu.
Quan tot xino xano
te'n vas cap el llit,
Tu lu lu lu lu lu lu,

Tinc tanta sang
que a les cinc tinc song.

- - - - - -
(música àrab)

El moro Salem enganya flabudalites.
El moro Salem enganya tot l'harem.
Les pobres udalisques
quan se'n van al llit,

Català

tu ru ru ru ru ru ru,
tu ru ru ru ru ru ru,

Per alà, ja han ben rebut .

- - - - - -
(rumba catalana)

I mira si en sabia el gitanet Ramon,
que enganyava a les criades.
I mira si en sabia el gitanet Ramon,
que enganyava a tot el món.
Les pobres criades, ... olé !
quan se'n van al llit ... Pepé, Pepé !
Turu tutu ..
Qui gemega ja ha rebut,
Turu tutu ...
Qui gemega ja ha rebut.

Cuchibiri, cuchibiri, cuchibiri, papa !
cuchibiri, cuchibiri, cuchibiri, papa !
Gitanet Ramon !

- - - - - - - -
(música russa)

Boris Ramonix, enganya els camarades, eh !
Boris Ramonix, enganya en el partit, eh !
El pobres camarades no es mamen el dit.
Tururut, eh ! Tururut, eh ! Tururur, eh !
I a Sibèria l'han fotut.

La ra lara lara .... eh !

Cançó popular catalana / Adaptació: La Trinca

El testament d'Amèlia

Malalta està malalta,
la filla del bon rei,
comtes la'n van a veure,
comtes i noble gent.
Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom declavells.

També n'hi va sa mare
quan ja no hi ha remei.
- Filla, la meva filla,
de quin mal us queixeu?
Ai, que el meu cor...

- Mare, la meva mare,
bé prou que ho sabeu:
metzines me n'heu dades
que em nuen el cor meu.
Ai, que el meu cor...

Metzines me n'heu dades
amb un pom de clavells,
amb un pom de violes,
roses i pensaments.
Ai, que el meu cor...

- Filla, la meva filla,
d'això us confesssareu;
quan sereu confesada
el testament fareu.
Ai, que el meu cor...

-Mare, la meva mare,
ja en tinc fet testament;
del testament que en feia
goig d'ell vós no n'haureu.
Ai, que el meu cor...

Set castells tinc a França,
tots set en poder meu;

Català
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quatre els deixo a Don Carles,
Don Carles germà meu.
Ai, que el meu cor...

Un d'ells el deixo als pobres
perquè en preguin a déu,
i els altres dos que resten
a la Mare de Déu.
Ai, que el meu cor...

Del set vestits que porto
tampoc cap no n'haureu
perquè els deixo a la santa,
lasanta del nom meu.
Ai, que el meu cor...

Totes les meves joies,
les d'or i les d'argent,
quan jo ja en sigui morta
als argenters dureu,
ai, que el meu cor...

perquè totes les fonguin,
foses pel record meu,
i perquè en facin llànties
pel sant bon nom de déu.
Ai, que el meu cor...

Les joies més petites
a l'encant les vendreu;
dels diners que us en donin
sant oli en comprareu,
ai, que el meu cor...

per fer cremar les ll`naties
nit i dia fareu,
que la gent, quan les vegin,
per mi prenguin a Déu.
Ai, que el meu cor...

- Filla, la meva filla,
i a mi, què em deixareu?
- Mare, la meva mare,
us deixo el marit meu,
ai, que el meu cor...

perquè el tingueu en cambra
ben tancat, com ja feu,
perquè tendres carícies
a la cara li feu;
ai, que el meu cor...

i us deixo les xinel.les,
les xinel.les dels peus,
perquè en baixar l'escala
el coll us hi trenqueu. -
Ai, que el meu cor…

El testament d'Amèlia

L'Amèlia està malalta,
la filla del bon rei.
Comtes la van a veure.
Comtes i noble gent.

Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom de clavells.

Filla, la meva filla,
de quin mal us queixeu?
El mal que jo tinc, mare,
bé prou que me'l sabeu.

Filla, la meva filla,

Català

d'això us confessareu.
Quan sereu confessada
el testament fareu.

Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom de clavells.

Un castell deixo als pobres
perque resin a Déu.
Quatre al meu germà en Carles.
Dos a la Mare de Déu.

Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom de clavells.

I a vós, la meva mare,
us deixo el marit meu
perqué el tingueu en cambra
com fa molt temps que feu.

Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom de clavells.

El Vilano

El Vilano ten un gat
Que amb la pota, que amb la pota
El Vilano ten un gat
Que amb la pota arriba al plat

Serem tres que ballarem
Jo i mon pare, jo i mon pare
Serem tres que ballarem
Jo i mon pare i el sarment

I del plat al tallador
El Vilano, el Vilano
I del plat al tallador
El Vilano ten raó

Català

Els segadors

Catalunya triunfant,
Tornara a ser rica i plena
Endarrera aquesta gent
Tan ufana i tan superba

Bon cop de falç,
Bon cop de falç,
Defensors de la terra,
Bon cop de falç.

Ara és l'hora, segadors,
Ara és l'hora d'estar alerta,
Per quan vingui un altre juny
Esmolem ben bé les eines

Que tremoli l'enemic
En veient la nostra ensenya,
Com fem caure espigues d'or
Quan convé, seguem cadenes.

Català

Els tres amics

Eren tres amics,
de rialla fresca.
L´un era soldat
valent i de gresca.
L´altre era pagès
i aimava la terra,
i els dels ulls més blaus
li deien poeta.

Català
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L´un vestit i armat
se´n va´na a la guerra
i una nit morir
lluny de casa seva.
L´altre es va fer vell
amb la mà l´aixella
mirant al blat d´or
i la fruita vermella.

I dels tres amics
de rialla fresca,
només queda el record
que en feia el poeta:
cada primavera en feia una cançó
molt dolça i més bella.

Els tres tambors

Si n'eren tres tambors
que venien de la guerra
i el més petit de tots
porta un ram de rosetes.
Ram, ram, rataplam,
porta un ram de rosetes.

La filla del bon rei
ha sortit en finestra:
Tambor, el bon tambor;
si em vols dar una roseta?
Ram, ram... si em vols...

Donzella, qui l'haurà
serà l'esposa meva:
No us donaré el ram
que a vós no us pugui prendre.
Ram, ram... que a vós...

M'haveu de demanar
al pare i al mare
Si el sí vos volen dar
per mi res no es pot perdre.
Ram, ram,... per mi…

Català

Els ulls són per mirar

Els ulls són per mirar

Els ulls són per mirar
les mans per agafar
el cap és per pensar
els dits són per tocar
els peus per caminar
el nas per olorar
la llengua per tastar
les dents per mastegar
les orelles per sentir

t´ho torno a repetir:
(els infants la canten)

Català

En Pere de la Cullera

En Pere de la Cullera
se´n va a buscar bolets
i el mig de la carretera
li van caure els calçotets.

Català

En Pere de la Cullera

Pere de la Cullera
macarró fregit,
panxa de granota
i amb el cul podrit!
jajajaja!!!!!

Català

En Pere de la Cullera

En Pere de la cullera
se´n va anar a la professó,
es va cagar a les calces
ai mare quina pudor!!!

Català

En Pere Gallarí

Com era tan bon home
en Pere Gallarí,
s´endu tota la feixa
la feixa de per´qui.

Que la mort
que la vi
marxant d´en Pere Gallarí.
Quan vares tururu
quan vares tu morir.

S´enfila dalt d´un arbre
per veure el francolí.
La branca n´era guerxa
i es va tombar tombí.

Que la mort
que la vi
marxant d´en Pere Gallarí.
Quan vares tururu
quan vares tu morir.

Les dones de la vil·la
el van a recibir.
Resant un Pare Nostre
que s´acabi de morir.

Que la mort
que la vi
marxant d´en Pere Gallarí.
Quan vares tururu
quan vares tu morir.

Si se´n va a l´infern
que mai més en pugui eixir.
Si se´n va a la Glòria
m´hi faci un lloc per mi.

Que la mort
que la vi
marxant d´en Pere Gallarí.
Quan vares tururu
quan vares tu morir.

Català

En Pere Gallerí

Com era tan bon home
en, Pere Gallerí,

se´n duu tota la xeixa,
la xeixa de per aquí

que la mort,que la vi
marxant d´en Pere Gallerí

Català
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com vares tururu com vares tu morir

Se´n puja dalt d´un arbre
per veure el francolí;
les branques eren guerxes,
se´n va tombar,tombí.

que la mort,que la vi
marxant d´en Pere Gallerí
com vares tururu com vares tu morir

Les noies de la vila
l´en van a recibir,
diuen un paternostre
que es cabi de morir.

que la mort,que la vi
marxant d´en Pere Gallerí
com vares tururu com vares tu morir

Que si se´n va a l´infern
mai més no en pugui eixir,
i si se´n va a la gloría
m´hi faci un lloc per mi.

que la mort,que la vi
marxant d´en Pere Gallerí
com vares tururu com vares tu morir

Entrem ja al menjador

Entrem ja al menjador
apa nois entrem-hi tots
a poc a poc, tranquilament
netes les mans
fora el barret
entrem-hi, entrem-hi tots.

Català

ESPAN YA   VENÇUDA

espanya espanya penjada d´una canya
si la canya cau, espanya adeu siau!
canya caiguda, espanya vençuda
alcem les mans i visca els catalans!!!

Català

FELIP KINTOS (6K´S)

Ta mare a la sang
Hi tenia vi blanc
Ton pare el cornut
alcohòlic reconegut
Quan anaves a 4 grapes
Ja li foties als cubates
I et van batejar
Amb vodka a la mà
Fe fe Felip Kintus
Al vi hi suques melindros i el teu biberó
Era orujo en un porró
Quan anaves al bar
En tornaves tot tajat
I més d´un dia
Et recollien a comissaria
Et van donar una beca
Per veure tanta Xibeca i la teva pell
Feia olor a Moscatell
Quan anaves a pixar
Es desbordava el Gaià
I quan et van fer bufar
La màquina va rebentar

Català

Fe fe Felip Kintus
Anaves tot torrat
Quan aquella nit
Vas caure del terrat

Josefina cuixa fina

"Josefina de cuixa fina,
mujer de mucho aparato,
que se come la sardina,
i le da la culpa al gato".

"Josefina mujer taimada,
em portes ben esverat,
perquè et menges l'arengada
i li dónes la culpa al gat ".

Popular catalana
Adaptació: La Trinca

Català

L'emigrant

(Jacint Verdaguer)

Dolça Catalunya,
pàtria del meu cor,
quan de tu s'allunya
d'enyorança es mor.

Hermosa vall, bressol de ma infantesa,
blanc Pirineu,
marges i rius, ermita al cel suspesa,
per sempre adéu!
Arpes del bosc, pinsans i caderneres,
cantau, cantau,
jo dic plorant a boscos i riberes:
adéu-siau!

¿On trobaré tos sanitosos climes,
ton cel daurat?
Mes ai, mes ai! ¿on trobaré tes cimes,
bell Montserrat?
Enlloc veuré, ciutat de Barcelona,
ta hermosa Seu,
ni eixos turons, joiells de la corona
que et posà Déu.

Adéu, germans: adéu-siau, mon pare,
no us veuré més!
Oh! si al fossar on jau ma dolça mare,
jo el llit tingués!
Oh mariners, lo vent que me'n desterra
que em fa sofrir!
Estic malalt, mes ai! tornau-me a terra,
que hi vull morir!

Català

L'estudiant de Vic

Una cançó vull cantar,
una cançó nova i linda,
d'un estudiant de Vic
que en festejaba una viuda.

Bon amor, adèu-siau,
color de rosa florida.
Bon amor, adèu-siau.

Ella es volia casar.
El seu pare no ho volia
i l'estudiant se'n va anar

Català
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a servir a una rectoria.

Bon amor, adèu-siau,
color de rosa florida.
Bon amor, adèu-siau.

Però la viuda el va seguir
a Roma de pelegrina;
quan es van tornar a trobar,
una basca ja en tenia.

Bon amor, adèu-siau,
color de rosa florida.
Bon amor, adèu-siau.

Nines que veniu al món,
no us fieu de gent de llibres;
tenint-ne quatre raons
ja se'n van a cantar missa.

Bon amor, adèu-siau,
color de rosa florida.
Bon amor, adèu-siau.

L'hereu riera

Per a Sant Antoni
grans balles hi há,
per a Sant Maurici
tot el poble hi vá.
Tra la ra la la ra la la,
tra la la ra la,
tra la ra la la ra la la
tra la la ra la.

N'hi van tres donzelles,
són de l'Empordà,
L'una diu a l'latra:
i a tu qui et traurà?

Anem donzelletes,
anem a ballar,
que l'hereu Riera
ens hi farà entrar.

La primera dansa
la'n treu a ballar,
la segona dança
la nova arribà.

-A fe, hereu Riera
b´çe pots ben dansar,
que la teva aimada
a la mort n'està.

Tota la música
de cop va parar.
-Perdonin senyores,
que me'n tinc d'anar.

Que la meva aimada
a la mor n'està.
Agafa'l gambeto
al bras se'l tirà

Agafa'l sombrero
per plaça se'n va;
dona un tomb per plaça
sombrero a la mà.

Se'n va dret la casa
que'll solia anar.
Se n'entra cap dintre
sens dir-ne qui hi ha.

Català

Tot pujant l'escala
la sent sospirar
-Deu vos guard Maria;
Maria, com va?

-Per a mi Riera,
molt malament va,
febre nit i dia
que'm cuida a matà.

Gira els ulls en terra,
se'n posa a plorar.
-Que'n plores, Riera?
No'n tens de plorar.

Tinc una germana,
t'hi podràs casar.
Si ella no t'agrada
pel món prou n'hi ha.

Les joies que porto
les hi podràs dar.
A la Verge del Carme
li vaig demanar.

Que si m'adovaba
l'iré a visitar.
Per a mi, Maria,
cap més n'hi haurà.

Se'n gira d'esquena
a ll'església se'n va,
devant d'un Sant Cristo
se'n va agenollar.

-Senyor, que m'ajudi
si em vol ajudar
que'em torni l'aimada
que a lamort n'està.

Al cap dels nou dies
Maria es llevà,
a les tre setmanes
se varen casa.

L'home de cromanyó

L'home de cro ...
L'home de ma ...
L'home de nyó ...
L'home de cromanyó, ei !
l'home de cro do manyó no està fet
de llautó ni de ferro colat.

En aquell temps de la prehistòria,
ara deu fer dos-cents mil anys,
un home es va cobrir de glòria,
fill de dos orangutants.

Dret amb les potes del darrera
i amb calçotets de pell de visó,
va començar la seva carrera
el famós home de cromanyó.

L'home de cro ...

I el dia que tu et sents poeta
dius a la dona commogut:
" Si t'afaitessis la barbeta
fores més bella que un mamut.
Vols venir a veure unes pintures,
que he fet a la vora d'aquí,
precursores d'en Picasso,
d'en Miró i d'en Dalí ".

L'home de cro ...

Català
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Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

La balanguera

La Balanguera misteriosa
com una aranya d'art subtil,
buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu lo fil.
Com una parca bé cavil.la
teixint la tela per demà.

La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.

Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar.

La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.

De tradicions i d'esperances
teix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de noviances
amb cabelleres d'or i argent
de la infantesa que s'enfila, de la
vellura que se'n va.

La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.

Poema de Joan Alcover
Música d'Amadeu Vives

Català

La Bepa

La Bepa

En altre temps, els dies festers s'organitzaven balles, en què a falta d'orquestres, alguns
cantaven corrandes que d'altres cantaven. La Bepa n'és una. Conta el rapte d'una
bugadera per un galant cavaller.
Agafada de remordiment, tindrà a l'hora de penedir-se una fi tràgica en la qual la
intervencó divina no hi és estrangera. Donem una versió publicada a Chansons
Populaires Catalanes 1er sèrie, Terra Nostra num 1, 1972. Deu existir-ne d'altres
versions.

A la torre xica
A la torre gran
Si n'hi ha una Bepa
Que l'estimen tant

Si n'hi ha una Bepa
Que l'estimen tant
De tant que l'estimen
No la casaran

Bonica és la rosa
Més bonic el ram
var. Flor de lliri, lliri
Flor de lliri blanc

Català

A on és la Bepa
Que ne trigui tant
És a la ribera
A rentar el davantal

Bonica&#8230;

La sella n'és verda
El cavall n'és blanc
Pels carrers d'Oleta
Passa tot plorant

Bonica&#8230;

Com són gent sentida
D'això moriran
Adéu pare i mare
Adéu mos germans

Bonica&#8230;

A cada cap de tomba
Posaran un ram
Capellans i frares
Per ells pagaran

Bonica&#8230;

Morta n'és ma mare
Morts els meus germans
Morta cau en terra
Mort el seu galant

Bonica&#8230;

Per se fer bonica
La nit de Nadal
Mentre el rentava
Passa el seu galant

Bonica&#8230;

Per anar bonica
La nit de Nadal
L'agafa i la'n puja
A dalt del cavall

Bonica&#8230;

Per què plores, Bepa ?
Per què plores tant ?
Ploro pels meus pares
Quan ho saberan

Bonica&#8230;

Si es moren, que es morin
Ja els enterraran
Les tombes noves
Les estrenaran

Bonica&#8230;

Passen la muntanya
Bepa es va girant
Les campanes toquen
Amb tristesa i plany

Bonica&#8230;

Aquí els enterraran
Tu, que vas passant
Digues un parenostre
Per la Bepa i en Joan

Bonica&#8230;

Pàgina 1650 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Populars i popularitzades dels

La cabreta

Jo tinc una cabreta
que salta, salta, salta,
però jo en sóc petiteta,
però jo en sóc petiteta.

Jo tinc una cabreta
que salta, salta, salta,
però jo en sóc petiteta
i no puc fer-hi res.

Jo tinc una floreta,
que és alta, alta, alta,
però jo en sóc petiteta ...

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

La canço del lladre

Quan jo n'era petitet
festejaba i presumia,
espeardenya blanca al peu
i mocador a la falsia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

I ara, que ne sóc grander,
m'he posat a mala vida.
Me só posat a robar,
ofici de cada dia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

Vaig robar un traginer
que venia de la fira,
li prenguí tots els diners
i la mostra que duia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

Quan he tingut prou diners,
he robat també una nina,
l'he robada amb falsedat,
dient que m'hi casaria.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

La justicia m'ha pres
i en presó fosca en duia.
La justicia m'ha pres
i em farà pagar amb la vida.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

Català

La cançó dels paletes

  uesta americana, que és feta d'un jaqué,
la canten els paletes, quan no tenen res a fer:

"Mira, grapan, vigila l'amo i mentrestant fem un cigarro.
Si l'amo ve, fes-me un xiulet,
i de seguida, i de seguida, farem paret ".

Pupular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

La Castanyera

Es el temps de collir castanyes
la castanyera, la castanyera
Ven castanyes de la muntanya
a la plaça de la ciutat

La camisa li ve petita,
la faldilla li fa campana,
les sabates li fan cloc cloc
I en ballar sempre gira així.

Català

La dama d'Aragó

A Aragó n'hi ha dama
que és bonica com un sol,
té la cabellera rossa,
li arriba fins als talons:

Ai, adéu, Anna Maria,
robadora de l'amor,
ai, adéu.

Sa mare la pentinava
amb una pinteta d'or.
Cada cabell, una perla,
cada perla, un anell d'or.

Ai, adéu, Anna Maria,
robadora de l'amor,
ai, adéu.

El seu germà la mirava
amb un ull tot amorós.
Se la mira i se l'emporta
a la fira de Lió.

Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor, ai, adéu. De tants anells que li compra li cauen
del mocador, «Tingui, senyora Maria... ...tingui, tingui, els anells d'or». Ai, adéu, Anna
Maria, robadora de l'amor, ai, adéu. I qui és aquesta dama que llança tal resplandor? N'es
filla del Rei de França, germana del d'Aragò. Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor, ai,
adéu.

Català

La filadora

Un pobre pagés
tenia una filla;
tenia quinze anys
i encara no fila,
Tra la ra la la ra,
prim fila, prim fila,
tra la ra la la ra,
prim fila i s'en vá.

La nit de Nadal,
n'es nit d'alegria;
pren filosa i fus,
dóna un tom per vila.
Tra la ra la la ra,
prim fila, prim fila,
tra la ra la la ra,
prim fila i s'en vá.

N'encontra el galan.
-Ahont ane, Maria?
-A cal teixidor,
que'n tinch pessa urdida.
Tra la ra la la ra,
prim fila, prim fila,
tra la ra la la ra,
prim fila i s'en vá.

-Quantas canas tens,

Català
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fermosa Maria?
-Las canas que'n tinch,
setze menos quinze.
Tra la ra la la ra,
prim fila, prim fila,
tra la ra la la ra,
prim fila i s'en vá.

La gata i el gos

Amb la gata i amb el gos
jo us diré el que ens ha passat:
la cassola és per terra
i no se sap qui l'ha vessat,
si serà el gos o bé el gat, que la nyigo, nyigo, nyigo,
si serà el gos o bé el gat, aquell qui l'haurà vessat.

Ja en respon una velleta:
el gos jo l'he vista passar,
però la gata no l'he vista ni sentida miolar,
el gos pensa, jo no he estat, que la nyigo, nyigo, nyigo,
el gos pensa, jo no he estat, però me l'he ben carregat.

Faci fred o plogui o nevi
al defora em fan anar,
però a la gata quasi sempre la deixen jeure al sofà,
que si la puc atrapar, que la nyigo, nyigo, nyigo,
que si la puc atrapar, prou que me les pagarà.

I, per tant, me'n vaig de casa,
perquè ja n'estic cansat,
atipeu-la bé a la gata
que s'engreixi ben aviat,
i doneu-li pa torrat, que la nyigo, nyigo, nyigo,
i doneu-li pa torrat, d'all i oli ben sucat ...  eh !

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

La lluna, la pruna

(cànon a tres veus)
La lluna, la pruna
vestida de dol,
son pare la crida
i sa mare no vol ...

Un pam, dos pams, tres pams,
quatre pams, cinc pams...

En Pinxo va dir a en Panxo:
vols que et punxi amb un punxó ?
Però en panxa va dir a en Pinxo:
punxa'm, però a la panxa no ...

Popular catalana
Adaptació: La Trinca

Català

La manta al Coll

La manta al coll, i el cabasset,
mo n´anirem, al Postiguet.

La manta al coll, i el cabasset,
mo n´anirem, mo n´anirem, al Postiguet.

Català

Arreando xim pam pum, arreando xim pam pum.

Per dos quinzets un puro,
per tres una pipa,
per quatre una guitarra,
per cinc una xica.

El puro p´a fumar,
la pipa p´a lluir,
la guitarra p´a tocar,
i la xica p´a dormir.

La manta al coll ...

Les xicones de Callosa
s´han comprat una romana,
p´a pesar-se les mamelles,
dos voltes a la setmana.

Si vols que te la faça,
posa´t panxa per amunt,
i voràs quina polseguera,
que t´ix pel forat del cul.

La manta al coll ...

Un bon dia quan tornava,
el tio Pep de l´horta,
es va trobar de casa,
oberta la porta.

Pujant per l´escaleta,
va i es troba a un senyoret,
que oberta la bragueta,
li amostrava el cacahuet/pardalet.

La manta al coll ...

Estava un bon dia,
un guàrdia "monossipal",
passejant-se per la plaça,
cap amunt i cap avall.

En la bragueta li faltava,
una mançaneta o un botó,
i per allí se li assomava,
Don Juaquin el director.

La masovera

O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat:
El mercat és el dilluns,
el dilluns en compra llums.

O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat:
El mercat és el dimarts,
el dimarts en compra naps.

O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat:
El mercat és el dimecres,
el dimecres en compra nespres.

O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat:
El mercat és el dijous,
el dijous en compra nous.

O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat:
El mercat és el divendres,
el divendres, faves tendres.

Català
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O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat:
El mercat és el dissabte,
el dissabte, tot s'ho gasta.

O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat:
El mercat és el diumenge,
el diumenge, tot s'ho menja:
Llums, naps, nespres, nous, faves tendres,
tot s'ho gasta, tot s'ho menja.

O lai lai, la masovera, la masovera.
O lai lai, la masovera se'n va al mercat ...

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

La pastoreta

Què li donarem a la pastoreta,
què li donarem per a anar a ballar?
Jo li donaria una caputseta
i a la muntanyeta la faria anar.
A la muntanyeta no neva ni plou
i a la terra plana tot el vent ho mou.
Sota l'ombreta, l'ombreta, l'ombrí,
flors i violes i romani,

Català

La presó de Lleida

A la ciutat de Lleida
n'hi ha una presó;
de presos, mai n'hi manquen,
petita, bonica,
prou n'hi porta el baró.
lireta, liró.

Si n'hi ha trenta-tres presos,
canten una cançó;
l'ha treta i l'ha dictada,
petita, bonica,
el més jove de tots,
lireta, liró.

La nina se'ls escolta
de dalt del mirador;
a cada posadeta,
petita, bonica,
ne davalla un graó,
lireta, liró.

Els presos se n'adonen
i paren laconaçó.
- Canteu, canteu, bons presos,
petita, bonica,
canteu-me la cançó,
lireta, liró.

- Com cantarem, senyora,
si estem en greu presó?
- Que us falta menjar o beure,
petita, bonica,
o us quiten la ració,
lireta, liró.

- No ens falta menjar i beure,
ni ens quiten la ració;
el que ens falta, senyora,
petita, bonica,

Català

les claus dela presó,
lireta, liró.

- Canteu, canteu-me, presos,
acabeu la cançó;
petita, bonica,
que m'en captiva el so,
lireta, liró.

Aniré al emu pare,
recaptaré el perdó.
Qui és que l'ha dictada,
petita, bonica,
tan bonica cançó?
lireta, liró.

- El del barretet negre,
el més jove de tots. -
ja se'n va n'el seu pare,
petita, bonica,
a demanar-li un do,
lireta, liró.

- Ai pare, lo meu pare,
jo vos dema'n un do;
no vosdema'n València,
petita, bonica,
ni tampoc Aragó,
lireta, liró.

Ni tampoc Barcelona,
ciutat de gran valor.
- Ai, filla, Margarida,
petita, bonica,
quin do vols que jo et do?
lireta, liró.

- Ai, pare, lo meu pare,
les claus de la presó.
- ai, filla, Margarida,
petita, bonica,
això no pot ser, no,
lireta, liró.

Els presos fugirien,
com quedaria, jo?
Digues per què vols, filla,
petita, bonica,
les claus de la presó?
lireta, liró.

- Ai pare, lo meu pare,
per treure'n l'animador.
- Ai, filla, Margarida,
petita, bonica,
qui és ton animador?
lireta, liró.

- Ai pare, lo meu pare,
el més petit de tots.
-Ai, filla, Margarida,
petita, bonica,
això no pot ser, no!
lireta, liró.

Han cremat la Garriga,
Conflent i Rosselló.
- Dels presos que allà cantan,
petita, bonica,
digueu, què en fareu, vós?
lireta, liró.

- s'acosta el sant dissabte,
els penjaran a tots.
- Ai, pare, lo meu pare,
petita, bonica,
no pengeu l'animador!
lireta, liró.

- Ai, filla, Margarida,
serà el primer de tots.
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Les cordes són filades,
petita, bonica,
que en costen a pes d'or.
lireta, liró.

- Ai pare, lo meu pare,
pengeu-me a mi i tot;
feu les forques de plata,
petita, bonica,
feu-ne los dogals d'or,
lireta, liró.

I a cada cap de forca
poseu-hi un pom de flors;
perquè la gent que passi
petita, bonica,
sentin la bona olor
lireta, liró.

Resin un parenostre
per l'anima dels dos,
i diguin "Ai la trista,
petita, bonica,
que ha mort per l'animador!
lireta, liró.

Déu la perdó, floreta,
mardí de cada flor.
- Qui és aquesta donzella
petita, bonica,
que és morta per amor?
lireta, liró.

Néta és del rei d'Hongria,
parenta d'Aragó.
déu l'haja perdonada,
petita, bonica,
la filladel baró."-
lireta, liró.

Mentre el baró dormia
la filla no dorm no,
li n'ha dat dormitori,
petita, bonica,
dormitori del bo,
lireta, liró.

Que de vint-i-quatre hores
no tornarà a raó.
Sota el coixí li troba,
petita, bonica,
les claus de la presó,
lireta, liró.

- Eixiu, eixiu, lospresos,
eixiu, eixiu-ne tots;
aneu's-en cap a França,
petita, bonica,
i feu-ne una cançó,
lireta, liró.

La filla vos lliberta,
la filla del baró.-
El qui no se'n vol moure,
petita, bonica,
n'es lo seu animador,
lireta, liró.

- Anem, anem, la bella,
a fira a Tarascó;
us compraré les vrobes,
petita, bonica,
del més bonics colors,
lireta, liró.

Les tallaran set sastres,
cosint-les vint-i-dos;

a cada estisorada,
petita, bonica,
durem un ram de flors,
lireta, liró.

A cada puntd'agulla
refermaré l'amor.
Quan les tindreu cosides,
petita, bonica,
ens casarem tots dos.-
lireta, liró.

Els presos tots corrien,
no corre l'animador.
girat cap endarrera,
petita, bonica,
guaitava el seu amor,
lireta, liró.

La presó del rei de França

Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí;
va partir per prendre Espanya
i els espanyols bé l'han pris.
Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí.

Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia ni nit,
sinó per una finestra:
dóna alcamí de París.
Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia ni nit.

Treu el cap per la finestra
i un passatger veu venir;
- Passatger, bon passatger,
a França què es diu de mi?-
Treu el cap per la finestra
i un passatger veu venir.

- A París i a França deien:
"Nostre rei n'és mort o pris." -
- Passatger, retorna a França;
portaràs noves de mi.
A Paris i a França deien:
"Nostre re n'és mort o pris."-

- Diràs a la meva esposa
que em vingui a treure d'aquí;
si no hi ha prou diner a França
que vagin a Sant Denís.
Diràs a la meva esposa
que em vingui a treure d'aquí.

Que venguin la conxa d'or,
 que es venguin la flor de lis;
si no hi ha prou diner en bossa
que vagin a Sant Patrís.
Que venguin la conxa d'or,
 que es venguin la flor de lis. -

Català

La santa espina

Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol!

Déu va passar-hi en primavera
i tot cantava al seu pas.
Canta la terra encara entera
i canta que cantaràs!

Canta l'ocell,lo riu,la planta

Català
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canten la lluna i el sol.
Tot treballant la dona canta
i canta al peu del bressol.

I canta a dintre de la terra
el passat ja mai passat
i jorns i nits, de serra en serra,
com tot canta a Montserrat!

Som i serem gent catalana...

Fill meu de Catalunya,
vull veure't gran i fort.
fes cara als que l'ultragin (a Catalunya)
i per ella viu i mort!

música d'enric Morera i Viure
lletra d'Àngel Guimerà i Jorge

La xocolata

La Xocolata, estaba tant calenta
de tant calenta la llengua em vaig cremar
¿Sabeu per què? (3)
em vaig cremar?
Per què....:
-La xocolata, esta.....

Català

Llarg i prim, parent d'en Bufa

Llarg i prim, parent d'en Bufa,
el seu pare és un pagès
carallot, que s'estarrufa
i s'enfarina com si res,
perquè sa filla Riteta
s'ha fet la resolució,
no vol pasturar cabretes,
no, no, no.

A sa filla grans molèsties
els promesos li han portat,
i tots tenen noms de bèsties,
que ja és prouta qualitat.

El fill gran de cal oruga,
el noi de cal escorpí,
el mitjà de can tortuga
i l'hereu de cal garrí.
Per això s'ha casat
amb un potentat.

Llarg i prim, parent d'en Bufa,
el seu pare és un pagès ...

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

Lo Carrilet de la Cava

Lo Carrilet de la Cava
fa uns quants anys que va plegar
perquè els autos i les motos
no el deixaven guanyar el pa,
però jo, que sempre penso
en los amics que anem perdent,
en carinyo jo li canto
per poder donar a saber

Català

del Carrilet de la Cava
sempre me´n recordaré.

AI CARRILET,
QUAN POC A POC AVANÇAVES,
QUINA IL·LUSIÓ,
QUAN ESPERAVA MONS PARES,
LO TEU XIULET
VOLEM TORNAR-LO A ESCOLTAR.
A LA RIBERA,
JA NO ET PODREM OBLIDAR.

Bicicletes, extraperlo
guardiacivils i estudiants,
sacs d´arròs, molts de pagesos
i colles de valencians,
embrassades, gent malalta
de quartana i de dolor,
i cistelles en pollastres,
alguna àdena i capons,
i aubergínies i tomates
per a regalar als sinyors.

AI CARRILET...

Los jovens van a la Costa
i les dones al mercat,
los homens a pagar l´aigua
o a parlar algun advocat
i a les voltes del migdia
a dinar a Casa Verdal,
i a la tarda cap a casa
a tornar a l´arròs bullit,
farinetes o recapte
i xapadillos rostits.

AI CARRILET...

(VERSIONADA PER QUICO EL CÈLIO, JAUME, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES.)

Lo Tio Pep

Lo tio Pep se'n va a Muro, tio Pep
De Muro, què em portarà, tio Pep?...

Una tartana i un burro, tio Pep,
per anar a passejar, tio Pep...

Lo tio Pep ja té el burro, tio Pep,
que molts quinzets li ha costat...

Lo ruc li ha dat tres patades, tio Pep,
i l'han dut a l'hospital, tio Pep...

Té tres costelles trencades, tio Pep,
i tot el cos li fa mal, tio Pep...

Lo tio Pep torna a Muro, tio Pep.

Català

L´hora dels adéus

És l´hora dels adéus
i ens hem de dir: adéu-siau!
Germans dem-nos les mans,
senyal d´amor, senyal de pau.
El nostre comiat diu:
a reveure si a Déu plau!
i ens estrenyem ben fort
mentre diem: adéu-siau!
No és un adéu per sempre
es sols l´adéu per un instant;
el cercle refarem
i fins potser serà més gran.

Català
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El nostre comiat diu:
a reveure si a Déu plau!
i ens estrenyem ben fort
mentre diem: adéu-siau!
La llei que ens agermana
ens fa més forts i ens fa més grans,
si ens fa més bons minyons
també ens fa ser més catalans.
El nostre comiat diu:
a reveure si a Déu plau!
i ens estrenyem ben fort
mentre diem: adéu-siau!

Mare de Déu del Carme

Mare de Déu del Carme,
que us he fet jo ?
M'han robat l'arengada del cenalló .

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

Mare vull casar-me

Mare vull casar-me, mare no sé amb qui.
Més val que no et cases, i et quedes fadrí.

Veins i veïnes, que diran de mi?
Més val que no et cases, i et quedes fadrí.

Si em case amb una alta, semblarà gegant,
No hi haurà prou roba al moll d´Alacant.

Veins i veïnes, que diran de mi?
Més val que no et cases, i et quedes fadrí.

Si em case amb criada, ja saps el que fan,
que amaguen els sapos i es mengen la carn.

Veins i veïnes, que diran de mi?
Més val que no et cases, i et quedes fadrí.

Si em case amb beata pitjor que pitjor,
de matí a missa i de nit al sermó.

Veins i veïnes, que diran de mi?
Més val que no et cases, i et quedes fadrí.

Més val que no et cases, i et quedes fadrí.

riau-riau!

Català

Martí Tirorí

Martí Tirorí, mata sa muller
després que la mata,
la tira al carrer.

Després que la tira,
la torna a plegar,

Després que la plega,
la torna a tirar

Volta-li Maria, volta-li,

Català

Volta-li Maria, volta-li,
Volta-li Maria, Maria, volta-li.

Muntanyes regalades

Muntanyes del Canigó
fresques són i regalades
sobre tot ara l'estiu
que les aigues són gelades,
que les aigues són gelades.(bis)

Tres mesos m'hi vaig estar
sens veure persona nada,
sinó un trist rossinyolet
que en eixir del niu cantava. (bis)

El rossinyolet s'és mort,
tres dies ha que no canta.
Jo d'aquí me'n vull anar,
que l'enyorament m'hi mata. (bis)

Ningú m'ha comprès el mal,
ni metges ni apotecaris,
sinó una nina gentil
que l'amor me'n té robada. (bis)

Me'n té robada l'amor,
el meu cor i les entranyes.
Jo me n'aní al'empordà
per pugnar-me i xaropar-me; (bis)

i ni amb purgues ni amb xarops
la salut a mi mi em tornava.
Un dia jo l'encontrí,
l'encontrí a punta d'alba, (bis)

jo l'encontrí en el riu,
en el riu, que ensabonava.
Jo li'n dic:- Déu me la guard,
rosa fresca i regalada.- (bis)

Ja no me'n torna raó,
com si l'hagués malparada.
Jo que l'hi torno a donar,
i ella calla altra vegada. (bis)

No sé amb què et compararé,
si amb el vent o amb la gelada.
Et compararé amb el vent,
quecada hora fa mudança. (bis)

Al de matí, vent serè,
a les onze, marinada,
a mig dia, vent de dalt
i a la tarda, tramuntana. (bis)

Me la miro jo dels peus,
'veure quin calçatportava:
porta sabata amb taló
i la mitgeta encarnada. (bis)

Me la miro jo del cos,
'veure quin gipó portava:
porta gipó d'escotí
amb un dordonet de plata. (bis)

Me la miro jo del cap,
de quin modo va tocada:
porta una pinteta d'or
amb uns lligaments de plata. (bis)

Al seu pare jo vull dir,
i també a la seva mare,
que si me a volen dar
la prendré de bona gana; (bis)

que si la guarden per mi
tres robes li vull comprar-ne:

Català
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una de color desang,
l'altra de color manglana, (bis)

l'latra tirarà su el verd,
que li honrarà la cara;
uns penjants li'n vull comprar
de la pedra bigarrada. (bis)

Dins l'església me n'entrí
a suplicar als sants i santes;
li demano de bon cor
a la Verge del Rosari, (bis)

Que me'n volgués alcançar
a qui em fa viure amb cuidança.
Quan demissa vaig eixir
la meva amor hi entrava. (bis)

Ella arrenca un gran sospir
des del fons de les entranyes.
El sospir en fou tangran
que en terra me va fer caure. (bis)

- Aixeque-vos, vós, galant;
teniu-ne ferme fiança:
mentre no us deixaré a vós,
jo diexaré tots els altres. (bis)

Mentre no us deixaré a vós,
jo diexaré tots els altres.
Mare, jo vull tal fadrí:
no teniu que delità-us-e. (bis)

- Casa't, si tu tant el vols;
vianda no en té pas gaire.
- No us hi va pas res a vós;
ja la guanyarem nosaltres. - (bis)

Napoleó

Napoleó, tenia cent soldats ...
marxant al mateix pas.

Allioli allioli xup ...
Allioli  xupa xup ...

Popular catalana
Adaptació: La Trinca

Català

Nit de trons

sols audio

Català

No t'en fiïs de les dones

No t'en fiïs de les dones,
perquè fan com els melons,
que de fora semblen bones
però de dintre mai no ho són.

Doncs, no es guanya per disgustos,
jo mateix em vaig casar,
i als quatre dies justos
ja la dona em va deixar.

Català

Que, en aquest segle pervers
els trens que baixen i pugen,
porten més dones que fugen
que viatjans de comerç.

Popular catalana
Adaptació: La Trinca

No trobaràs la mar

Si un dia véns a casa, et mostraré el jardí,
un núvol que tinc al pati i la flor de gesamí.

No trobaràs la mar,la mar fa temps que va fugir
un dia se´n va anar i em va deixar aquí.

Deixaré la feina per tu, les eines damunt la taula
tancaré la finestra i el vent no em robarà cap
paraula.

No trobaràs la mar...

Trobaràs noves flors i fruites a la taula
i una cançó per tu que fa temps que tinc guardada.

No trobaràs la mar...

I més tard, quan te´n vagis serà l´ hivern
cada nit jauré en el mateix llit amb la fredor
en els llavis.

No trobaràs la mar...

LLETRA I MÚSICA : Mª del Mar Bonet

Català

No volem ser

No volem ser una nació d´Espanya
no volem ser paisos ocupats.

Volem, volem, volem, volem la independència
volem, volem, volem paisos catalans!

Català

Pere de la Cullera

En Pere de la cullera
se´n va anar a buscar bolets,
i al mig de la carretera
li van caure els calçotets!!

Català

Pere de la Cullera (totes les versions)

Pere de la cullera
macarró fregit,
panxa de granota
i cul eixerit!!!

En Pere de la cullera
se´n va anar a la processó,
es va cagar a les calces
ai mare quina pudor!!!!

En Pere de la cullera
se´n va anar a buscar bolets,
i al mig de la carretera
li van caure els calçotets!!!!!!

Català
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Pere Gallerí

PERE GALLERI

Com era tan bon home
en, Pere Gallerí,

se'n duu tota la xeixa,
la xeixa de per aquí
Carallat, carallí

quan cau en Pere Gallerí,
com vares tururururú,
com vares tu morir.

Se'n puja dalt d'un arbre
per veure el francolí;
les branques eren guerxes,
se'n va tombar,tombí.

Les noies de la vila
l'en van a recibir,
resant un paternostre
que es cabi de morir.

Que si se'n va a l'infern
mai més no en pugui eixir,
i si se'n va a la gloría
m'hi faci un lloc per mi.

Català

Pere Gallerí

Com era tan bon home
en Pere Gallerí,
se'n duu tota la xeixa,
la xeixa del molí.
Garranyac, garranyic,
quan cau en Pere Gallerí,
com vares tururu,
com vares tu morir.

Se'n puja dalt d'un arbre
per caçar un passarell,
la branca n'era guerxa
i es va trencar el clatell.
Garranyac, garranyic,
quan cau en Pere Gallerí,
com vares tururu,
com vares tu morir.

Les noies de la vila
el van a resseguir,
resant un parenostre
que s'acabi de morir.
Garranyac, garranyic,
quan cau en Pere Gallerí,
com vares tururu,
com vares tu morir.

Si se'n va anar a la glòria
que hi guardi lloc per a mi.
Si se'n va anar a l'infern
que el deixin ben fregit.
Garranyac, garranyic,
quan cau en Pere Gallerí,
com vares tururu,
com vares tu morir.

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

Plou i fa sol

Plou i fa sol
les bruixes es pentinen;
plou i fa sol;
les bruixes porten dol.

Plou i fa sol,
les bruixes es pentinen;
plou i fa sol,
les bruixes fan un ou.

Català

Quan el pare no té pa

Quan el pare no té pa
la canalla, la canalla,
quan el pare no té pa
la canalla vol menjar.

Ara que el pare no hi és
la canalla, la canalla,
ara que el pare no hi és
la canalla no vol res.

Català

ROSERET DE ROSES BLANQUES

ROSERET DE ROSES BLANQUES

DoM
Roseret de rosa blanques,
           FaM     SolM
qui ens ho havia de dir,
        FaM              DoM
tants amics que érem antes,
               SolM7         DoM
que ara haguéssim de renyir!

Si hem renyit per poca cosa,
Roseret del cor meu,
si hem renyit per poca cosa,
tu fes teu, jo faré es meu.

Si la mar es tornàs tinta
ses muntanyes paper fi,
t’escriuria una cartera
de l’amor que en fas patir.

Roseret de roses blanques
si em voleu matar aviat
aneu fent-me mala cara
quan us passo pel costat

(és una cançó popular menorquina molt bonica. jo he sentit la versió de Tralla, un grup de
música popular catalana molt bo) (felicitats pel web, està molt però que molt bé)

Català

Roseta d'olivella

N'ÉS OLIVELLA UNA VILA MOLT BELLA,
HI HA UNA DONZELLA QUE A MI EM FA PENAR.
DIC: «ADÉU, VILA...», DIC: «ADÉU, NINA...»
TU N'ETS LA CAUSA QUE ME'N TINC D'ANAR.

JO EN VAIG IN EN VINC PER LA VORA, VORA DE L'AIGUA.
JO EN VAIG IN EN VINC PER LA VORA, VORA DEL RIU.

ELS VOSTRES ULLS, VOSTRES CABELLS I ORELLES,
PITS I MAMELLES ME'N TENEN LLIGAT.
DIC: «ADÉU, VILA...», DIC: «ADÉU, NINA...»
TU N'ETS LA CAUSA QUE ME'N TINC D'ANAR.

Català
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JO EN VAIG IN EN VINC PER LA VORA, VORA DE L'AIGUA.
JO EN VAIG IN EN VINC PER LA VORA, VORA DEL RIU.

QUATRE VEGADES LA'N SÓ DEMANADA,
QUATRE VEGADES ME'N SÓ DIT QUE NO.
QUATRE VEGADES, QUATRE CARBASSES.
DÉU ME'N CONSERVI TAN BONA LLAVOR.

JO EN VAIG IN EN VINC PER LA VORA, VORA DE L'AIGUA.
JO EN VAIG IN EN VINC PER LA VORA, VORA DEL RIU.

I EN ARRIBAR DALT DEL PLA DE CORBERA
MIRO ENDARRERE I EM POSO A PLORAR.
DIC: «ADÉU, VILA...», DIC: «ADÉU, NINA...»
TU N'ETS LA CAUSA QUE ME'N TINC D'ANAR.

JO EN VAIG IN EN VINC PER LA VORA, VORA DE L'AIGUA.
JO EN VAIG IN EN VINC PER LA VORA, VORA DEL RIU.

roseta dolivella

[re]n´es l´olivella
una[la7]vila molt be[re]lla
n´hi ha una donzella
que a mi em[la7] fa penar[re]
dic: adeu,vi[la7]la
dic adeu ni[re]na
tu ne´ts la causa
que m´en[la7] tinc d´anar[re]
jo en vaig ien vinc
de la vora vo[la7]ra de l´ai[re]gua
jo en vaig i en vinc
de la vora vo[la7]ra del riu[re]

Català

Rossinyol, bon rossinyol

 ROSSINYOL, BON ROSSINYOL
Rossinyol, bon rossinyol,
tu que cantes a l'albada,
no baixis a la ciutat,
que hi ha una gent molt ingrata,
que diu que estima els ocells,
perquè son cor els regala
i els que canten millor,
els tanquen dins d'una gàbia.

Popular catalana
Adaptació: La Trinca

Català

Sant Antoni de Gavarda

Sant Antoni de Gavarda,
feu un miracle en Antella,
una agüela caigué a un riu,
i si no la trauen s´ofega.

Carretera amunt anava,
un carró molt carregat,
els animals no estiraven,
i el carro es quedà estancat.

-Sant Antoni, Sant Antoni,
tragueu-me d´ací.
I si no anàren homes,
encara estava allí.

Un xiquet anava a escola,
i feia un aire molt fort,

Català

li va caure una rajola,
i el va deixar quasi mort.

Sa mare plorant,
s´aclamava al sant,
i el pobre xiquet,
és mort a l´instant.

Una xiqueta es queixava,
de molt mal al queixal,
a Sant Antoni aclamava:
-Arregleu-me este mal!

El Sant miraculós,
un gran miracle fa,
i li tira per terra,
tota la bancà*.

Un tort i un coix anaren,
la salut a demanar,
el tort ja gens no s´hi veu,
i el coix ja no pot anar!

-Pare Sant Antoni!
No mos doneu més,
que si tant doneu,
no en deixareu res.

Si tu vas al cel

                 DoM
1.- Si tu vas al cel  (Bis)*
        Sol7M
amb patinet  (Bis)

fes-m'hi un bon lloc (Bis)
            DoM
que hi pujo jo (Bis)

               FaM
**SI TU VAS AL CEL

AMB PATINET
                DoM
FES-M'HI UN BON LLOC

QUE HI PUJO JO
       Sol7M      Do
AIRI AIRÓ! AIRI AIRÓ!

2.- Si al cielo vas
patinando
hazme un lugar
que subo yo...

(francès)
3.- Si tu vas au ciel
en patinant
fais un petit trou
que jo monte là...

(anglès)
4.- En un got no hi pot
haver-hi hagut
mai vi del bo
sense un embut...

(àrab)
5.- Jamai jalem
ni jalarem
fa mal aquí
fa mal allà...

(rus)
6.- Romanitoff
truep titoff

Català
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strangula poff
simb l'aigua roff...

(xinès)
7.- Tinc tanta sang
que a les cinc tinc son
tinc tanta son
que a les cinc tinc sang...

SOM 6 MILLONS DE CATALANS

som sis millons de catalans
i quatre fills de puta
anam al centre de madrid
i cridem Catalunya!

ja n´estem fins als collons
d´aquests  putus fatxes,
ja n´estem fins als collons
que ens diguin espanyols.

agafa un fusell catala
i vesten a la guerra
que aixo que ens diguin espanyols
es una puta merda

ja n´estem fins als collons
d´aquests  putus fatxes,
ja n´estem fins als collons
que ens diguin espanyols.

la reina es una puta guarra
el rei es un feixista
i jo com a bon català
soc independentista.

ja n´estem fins als collons
d´aquests  putus fatxes,
ja n´estem fins als collons
que ens diguin espanyols.

l´aznar es un putu cabron
Rajoy es un feixista
i jo com a bon catala
soc independentista.

ja n´estem fins als collons
d´aquests  putus fatxes,
ja n´estem fins als collons
que ens diguin espanyols.

jo soc un super catala
que porta barratina
i al primer fatxa que jo veig
li tallo la sardina!!

ja n´estem fins als collons
d´aquests  putus fatxes,
ja n´estem fins als collons
que ens diguin espanyols.

Català

SOM ELS CATALANS

som som som els catalans, lans ,lans
i el que digui que no, no te dret a la senyera, i el qui digui que no, no te dret a la nació.
ATENCIÓ CATALANS FORA ELS FATXES CASTELLANS!!!

Català

Som els cavallers

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
la mà dreta entra en accióooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
la mà esquerra entra en accióooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
el peu dret entra en accióooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
el peu esquerra entra en accióooo.

Català

Terra

Brama el cel, brama a la vida
Paisatge amazigh de la Cabília

Plora el tren, plora el viatge
Als pobles cremats del Kurdistan.

Obre escletxes des dels punts de mira
Pedres i morts a Palestina

Crida el desert, crida la calma
Sota les tendes del Sàhara

Derrota cultures, derrota persones
Màgia arrasada del Amazones

Sense terra, sembren el somni
Sense terra, seguen la fam

Omplen els mars de llàgrimes i rostres
Mares i àvies a Buenos Aires.

Pres federal, pres del sistema
Pres de l´espera: Abu-Jamal

Camina i no descansa
La veu del sense terra
Camina i no descansa
La veu del nostre món

Camina i no descansa
I sembra l´esperança
I avança i avança

Català

Pàgina 1660 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Populars i popularitzades dels

Que la por no descansa

Camina la impotència,
Camina la il.lusió
Rumb a la terra, rumb al mar
Camina l´esperança
Camina sense por

En tots els passos dels meus anys
Camina l´impotència
Camina la il.lusió
Terra endins, mar enllà
Camina l´esperança
Camina sense por

Camina l´esperança

Crema el cel, crema la vida
Àfrica: guerra, fam i sida

Moren infants, moren amb tu
Rio, Bagdad, Johannesburg
Tomba nacions, mil formes de viure
Presons de pobles, presons de somriures
Combat poders, vertaders culpables
Toquio, Brusel.les, Washinton, Moscú.

Tiruriruri

Ti tiruriruri, cuà, cuà, cuà ...

Un senyor que no hi veu gaire
de l'Espluga de Francolí,
va anar-se'n a Barcelona
per poder-se divertir.
I mentre es passejava
pel carrer de l'Hospital,
pensant-se abraçar una noia
va abraçar un municipal.

Ti tiruriruri, cuà, cuà, cuà ...

El guàrdia va dir-li a l'home
trobant-se així abraçat:
qui no en veu tres en burro
que no baixi a la ciutat.
I així d'aquesta manera
ha quedat ben demostrat,
més val comprar unes ulleres
que empaitar a l'autoritat.

Ti tiruriruri, cuà, cuà, cuà ...

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

Tot baixant per Collsacabra

Tot baixant per Collsacabra
hi ha una petita taberna,
amb quatre excursionistes
a la llum d´una llanterna.

De consells de bona mare
porten plena la motxilla,
han fet llarga caminada
i les cames els fan figa.

-Mestressa jo vull ratafia

Català

-I una droga cola per mi!
-Porteu-me una aspirina,
demà hem de fer camí.

D´aquests quatre excursionistes
un n´hi ha que no carbura,
vol fer llarga caminada
i és tossut com una mula.

El diàleg que mantenen
ens el priva la censura,
cadascú que s´ho imagini
contemplant-se la natura.

-Mestressa jo vull ratafia
-I una droga cola per mi!
-Porteu-me una aspirina,
demà hem de fer camí.

Si passeu per Collsacabra
i trobeu una taberna,
no deixeu de fer la tassa
a la llum d´una llanterna.

-Mestressa jo vull ratafia
-I una droga cola per mi!
-Porteu-me una aspirina,
demà hem de fer camí.

Un dos ra

Un, dos, ra, quinidí, quininideta,
un, dos, ra, quinidí, quinidà.
I a la font del zil, zilzora,
i a la font del zil, zilzó.
Qui la venerara, veneró, pinteta,
qui la venera, veneró, pintó.

Català

Un esquimal perdut en el desert

UN ESQUIMAL PERDUT EN EL DESERT
(Popular francesa però popularitzada a Catalunya)
Do Lam
Un esquimal perdut en el desert
Rem Sol
Entonava cançons amb el seu banjo
Do Lam
per recordar el seu país
Rem Sol
Allà, on ell era feliç
Do Lam Rem Sol
barabadumba dumba dumba dumba dum
Do Lam Rem Sol
barabadumba dumba dumba dumba dum
(Tota l´estona igual:Do Lam Rem Sol)
He vingut d´alaska, dubi dubi dubi dubi duba nuà
Per això en aquest moment, ho passo malament,
degut a la calor i aquest gran vent
Tenia un iglú molt petitó
No hi havia mosquits teranyines ni corcs
El cel era blau les aigües també
ni gota de pols hi havia pel carrer
Barabadumba dumba dumba dumba dum
barabadumba dumba dumba dumba dum
Magrada el trineu la foca i l´os dubi dubi dubi dubi ua ua ua
A mi m´agrada el peix, vestir-me amb tot de pells,
no vull veure més serps ni més camells
Barabadumba dumba dumba dumba dum
barabadumba dumba dumba dumba dum

Català

Pàgina 1661 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Populars i popularitzades dels

Un senyor damunt d'un ruc

Un senyor damunt d'un ruc,
un senyor damunt d'un ruc,
un senyor damunt d'un ruc,
damunt d'un ruc, damunt d'un ruc.

La pobre bèstia va relliscar,
va caure a l'aigua i es va ofegar.
I el senyor deia per tot arreu:
Qui no vol caure, qui no vol caure,
que vagi a peu.

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

Una d'esdrúixoles

Una nit lànguida i molt insípida,
per vies cèntriques va caminant,
sota la típica finestra gòtica
a cops de cítara va recitant:

"Niña purísima de faz angélica,
que entre las sábanas clapando estás,
ábreme sílfide tu alcoba cálida,
que ni los pájaros lo xerraran".

La noia pèrfida no era romántica,
i de la música se'n va cansar:

"Escolta Fígaro,
deixa't d'esdrúixoles,
agafa la cítara i fot el camp",

Popular catalana
Adaptació: La Trinca

Català

Una plata d´enciam

Una plata d´enciam
ben amanida, ben amanida.
Una plata d´enciam
ben amanida amb oli i sal.

Sucarem un tros de pa
al qui toqui, al qui toqui
sucarem un tros de pa
al qui toqui de parar

Català

Vells temps

 VELLS TEMPS
Diuen que els temps canvien i tots els tramvies
van sense cavalls.
Però, ara, set cops per setmana, de tant passar gana
fem molt de badalls.

"Antes, por una peseta, comías chuletas en un restaurant",
i, ara, per quatre pessetes ni et dóna mongetes
l'auxili social.

Català

Popular catalana
Adaptació: La Trinca

Vicent de la meua vida

Enmig del riu hi ha una penya-a,
passa l´aigua i no la toca-a-a,

Vicent de la meua vida-a,
vine i toca´m a la porta-a-a.

Alça l´aleta polleta,
no em picaràs pollastret,

que les xiques d´este poble,
tenen el geni curtet.

tenen el geni curtet,
tenen el geni curtet.

Alça l´aleta polleta,
no em picaràs pollastret.

Català

Virolai

Rosa d'abril, morena de la serra,
de Montserrat estel,
il·luminau la catalana terra;
guiau-nos cap al cel.

Amb serra d'or los angelets serraren
eixos torons per fer-vos un palau;
Reina del Cel que els serafins baixaren,
dau-nos abric dins vostre mantell blau.

Alba naixent d'estrelles coronada,
ciutat de Déu que sommià David,
a vostres peus la lluna s'és posada,
lo sol sos raigs vos dóna per vestit.

Dels catalans sempre sereu Princesa,
dels espanyols estrella d'Orient,
siau pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors lo port de salvament.

Donau consol a qui la pàtria enyora
sens veure mai los cims de Montserrat;
en terra i mar oïu a qui us implora,
tornau a Déu los cors que l'han deixat.

Mística font de l'aigua de la vida,
rajau del cel al cor de mon país;
dons i virtuts deixau-li per florida;
feu-ne, si us plau, lo vostre paradís.

Ditxosos ulls, Maria, los que us vegen!
ditxós lo cor que s'obre a vostra llum!
Rosa del cel que els Serafins voltegen,
a ma oració donau vostre perfum.

Cedre gentil del Líbano corona,
arbre d'encens, palmera de Sion,
lo fruit sagrat que vostra amor nos dóna
és Jesucrist, lo Redemptor del món.

Amb vostre nom comença nostra història,
i és Montserrat lo nostre Sinaí;
sien per tots l'escala de la Glòria
eixos penyals coberts de romaní.

Rosa d'abril, morena de la serra,
de Montserrat estel,
il·luminau la catalana terra;
guiau-nos cap al cel.

Català
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Volem pa amb oli

Volem pa amb oli, pa amb oli volem.
Volem pa amb oli, pa amb oli volem.
Volem pa amb oli, pa amb oli volem.
Si no ens en donen, si no ens en donen
no callarem...

Popular catalana.
Adaptació: La Trinca

Català

Populars Occitanes

Aqueres montanhes

Aqueres montanhes
que tan autes son
m´ampèishen de véder
mèns amours a on son
Se cantes per que cantes
cantes pas per jo
cantes per ma hilla
que non ei près de jo.
Nautes se son autes
ja s´abaisharan
es mies amoretes
que s´aproparan
Dessús dera mia hièstra
i a un auderonh
tota era net cante
cante sa cançon.
Montanhes coronades
tot er an de nhèu;
tan nautes e bères
que vos pune eth cèu.

Occità

Joan petit

Joan petit que dança (bis)
Per lo rei de França (bis)
Amb lo det, det, det,
Aital dança Joan Petit !

Joan petit que dança (bis)
Per lo rei de França (bis)
Amb la man, man, man
Amb lo det, det, det,
Aital dança Joan Petit !
Joan petit que dança (bis)
Per lo rei de França (bis)
Amb lo pè, pè, pè
Amb la man, man, man
Amb lo det, det, det,
Aital dança Joan Petit !

Amb lo braç, lo cap (la tèsta), lo nas, la camba,
Lo genolh, lo cuol..

Occità

La civada

Versió en occità vivaroalpí (de Barceloneta a la Vall d´Ubaia)

Quora mon grand-paire semenava la civada
Fasiá aquò, encara aquò
Auçava la chamba, auçava lo pè
Auçava l´autra chamba e pi encara l´autre pè

Quora mon grand-paire ceuclava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire seava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire chauchava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire acuchava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire ventava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire molinava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire pastava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire enfornava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire manjava la civada (&#8230;)
Quora mon grand-paire cagava la civada (&#8230;)

Occità

Se canto

Se canta

És una vella cançó d´amor comuna a tot occitània, que s´ha imposat com a himne
nacional occità. . Donem diverses versions, el refrany i les tres cobles inicials són sempre
els mateixos.

(versió tolosana, pel que sembla)

Se canta que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu´es al luènh de ieu

Al fons de la prada
I a un píbol traucat
Le cucol i canta
Benlèu a nisat

Se canta que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu´es al luènh de ieu

Aquelhas montanhas
Que tan nautas son
M´empachan de veire
Mas amors ont son

Se canta que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu´es al luènh de ieu

Aquelhas montanhas que s´abaisheràn
E mas amoretas que pareisheràn

Se canta que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu´es al luènh de ieu

Se canta

(versió de Tolosa)

Devath ma finèstra,
i a un auseron,
Tota la nuèit canta,
Canta sa cançon.

Se canta, que cante,
Canta pas per jo,
Canta per ma mia,

Occità
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Qu´ei au près de jo !

Aqueras montanhas,
Que tan hautas son,
M´empachan de véser,
Mas amors ont son !

Se canta, que cante,
Canta pas per jo,
Canta per ma mia

Aqueras montanhas,
Que s´abaisheran,
E mas amoretas,
Se raprocharan !

Se canta, que cante,
Canta pas per jo,
Canta per ma mia

Se canta

(versió llenguadociana a l´aire)

Dejós de ma fenestra i a un aucelon
Tota la nuèit canta, canta sa cançon
Se canta que cante, canta pas per ieu
canta per ma mia qu´es al luènh de ieu

Aquelas montanhas que tan nautas son
m´empachan de veire mas amors ont son

A la font de Nimes i a un ametlièr
Que fa de flors blancas coma de papièr

Nautas son plan nautas mas s´abaissaràn
e mas amoretas se raprocharàn

Baissatz-vos montanhas, planas levatz-vos
per que pòsque veire mas amors ont son

Al fons de la prada i a un píbol traucat
Le cucol i canta, benlèu a nisat

Se chanto

(versió nord-occitana, sembla)

Devant de ma fenèstra i a un auselon
tota la nuèch chanta, chanta sa chançon

Se chanto que chante
chanto pas per ieu
chanto per ma mia qu´es da luènh de ieu

Aquelas montanhas que tan autas son
m´empachon de veire mes amors ont son

Se chanto que chante
chanto pas per ieu
chanto per ma mia qu´es da luành de ieu

Baissatz-vos montanhas, planas levatz-vos,
per que pòsque veire mes amours ont son

Se chanto que chante
chanto pas per ieu
chanto per ma mia qu´es da luènh de ieu

Porretas

Antimilitar antisocial

Antimilitar-Antisocial
Porque no te van las guerras, ni esta puta sociedad
te joden y marginan, eres un antisocial.
Anti-Antimilitar Anti-Antisocial
Anti-Antimilitar Anti-Antisocial
Porque no te van las guerras, ni esta puta sociedad
te joden y marginan y no eres de fiar.
Porque vas con esos pelos, y un parche antinuclear
pidiendo pa cerveza, lo que gana un general.
Porque llevas esa pinta, borracho y sin afeitar
no me importa que me digan,
que soy un antisocial.
Anti-Antimilitar Anti-Antisocial
Anti-Antimilitar Anti-Antisocial
Porque no sigues el juego, ni bailas a su compás
se preocupan de nosotros, solo para recaudar
porque todo lo que tienes, cuatro perras mal contás
manos llenas de callos, muchas letras que pagar
porque todo el armamento, nunca nos sirvio pa ná
los cascos pa macetas, soy antimilitar.
Anti-Antimilitar Anti-Antisocial
Anti-Antimilitar Anti-Antisocial
Porque no te van las guerras, ni esta puta sociedad
te joden y marginan, eres un antisocial.
Anti-Antimilitar Anti-Antisocial
Anti-Antimilitar Anti-Antisocial

Castellà

Marihuana

Nose porque hay gente que siempre nos señala
cuando nos fumamos un poquito marihuana
si es muy natural y no tiene perjuicios
tu que la criticas i le pegas al orujo
marihuana marihuana marihuana marihuana
hace ya muchos años
los indios la fumavan y que yo sepa
no se murió ninguno
estavan todo el dia
ellos dale que te pego
cuandos se dieron cuenta
echaron señales de humo,
marihuana marihuana marihuana marihuana
no la fumavan los celtas
tampoco los romanos
por eso estan todo el dia liaos dandose palos.
Luego los jipis la pusieron de moda
Y pa legalizarla se quedaron tos en bolas
Marihuana marihuana marihuana marihuana
Ahora en estos tiempos
La fuma todo el mundo aunque no tengas trabajo aunque no tengas un duro
Y si no eres tonto ya sabes que te digo
Que no bebas tanto y te lies un cigarrillo
marihuana marihuana marihuana marihuana

Castellà

Portet, Quimi
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La Rambla

La terrassa d’un bar en una nit d’estiu,
si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu.
Hi ha un mico que balla a la punta d’un pal
i senyores amb paraigües que em diuen: “hola, què tal?”.
Hi ha un home que resa a algun déu superior
amb dues espelmes i un nas de cartró
i jo he vingut d’estranquis, no ho diguessis a ningú,
aquí al lloc d’aquesta terra que més em recorda a tu.
Hi ha dos policies que es passegen a cavall,
els cavalls semblen de goma i els genets de metall.
Un, dos, tres, botifarra de pagès;
t’escriuria una postal però tinc el cap massa espès.
Anem a voltar per la Rambla,
et compraré un ramet de flors
Anem a voltar per la Rambla,
beurem xaropets de colors.
Anem a voltar per la Rambla
vestits amb gorros de paper,
ens pintem de rosa la cara
i parlarem en estranger.
Al balcó d’una tronada pensió
hi ha una dona grassa que es petina amb un raspall,
porta una perruca que li cau fent anar el porró
i encara s’enrecorda dels tramvies amb cavall.
He vist un arbre tort amb llumets de tots colors
i un colom solitari barallant-se amb un anís;
hi ha dies deliciosos que ve de gust recordar,
anem fins a la Rambla a fer un vas de Pastís.
Anem a voltar per la Rambla,
et compraré un ramet de flors
Anem a voltar per la Rambla,
beurem xaropets de colors.
Anem a voltar per la Rambla
vestits amb gorros de paper,
ens pintem de rosa la cara
i parlarem en estranger.

Català

Propaganda

Propaganda (Quimi Portet):

Si propago jo, propagues tu, fem anuncis i fem propaganda. Compri-ho tot aqui, no se'n
penedirà, ho fem com el cul i venem d'allò més. No tenim riva, sóm l'hostia en patinet,
sóm els amos del màrketing i de la promoció. Vols vendre el que tens? Propaganda! Ven-
te tu mateix, fes propaganda!

Mostres d'un món ridicul i tronat. Tots a fer propaganda! Mostres de l'art i de la ciencia,
tots a fer propaganda!

Passi aqui a comprar, dóni'm els calés, ho fem com el cul però venem d'allò més. Confiï
en mi, això és massa, doni'm a mi els calés, sona com el cul, però venem d'allò més.

Mostres d'un....

Ho fem com el cul però venem d'allò més... Sabem fer propaganda!

Català

Price, Allan

La casa del sol naixent

Lam Do Rem Fa
Hi ha un casalot a Nova Orleans,
Lam Do Mi
s&#8217;en diu del &#8220;Sol Naixent&#8221;.
Lam Do Rem Fa
I a estat de molts la perdició,
Lam Mi Lam
jo en sóc un cas vivent.

La mare era modista;
tenia bones mans.
El pare un jugador
allà Nova Orleans.

Maleta, bagul i no res més,
li cal a un jugador;
només se sent cofoi del tot
quan li diuen borratxo.

La mare, als fills avisa
que no facin com jo he fet;
viure sempre en pecat i en vici,
a la casa del Sol Naixent.

Ara tinc un peu a l&#8217;andana
i l&#8217;altre peu a dalt del tren.
Vaig de retorn a Nova Orleans
per portar grillons sempre més.
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Prince

Purple Rain

I never meant 2 cause U any sorrow
I never meant 2 cause U any pain
I only wanted one time 2 see U laughing
I only wanted 2 see U laughing in the purple rain

Purple rain, purple rain
Purple rain, purple rain
Purple rain, purple rain
I only wanted 2 see U bathing in the purple rain

I never wanted 2 be your weekend lover
I only wanted 2 be some kind of friend, hey
Baby, I could never steal U from another
It's such a shame our friendship had 2 end

Purple rain, purple rain
Purple rain, purple rain
Purple rain, purple rain
I only wanted 2 see U underneath the purple rain

Honey, I know, I know, I know times are changin’
It's time we all reach out 4 something new, that means U 2
U say U want a leader, but U can't seem 2 make up your mind
I think U better close it and let me guide U 2 the purple rain

Purple rain, purple rain
Purple rain, purple rain
If U know what I'm singin’ about up here, come on raise your hand
Purple rain, purple rain
I only want 2 see U, only want 2 see U in the purple rain
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Procol Harum

A whiter shade of pale

We skipped the light fandango
turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
but the crowd called out for more
The room was humming harder
as the ceiling flew away
When we called out for another drink
the waiter brought a tray

And so it was that later
as the miller told his tale
that her face, at first just ghostly,
turned a whiter shade of pale

She said, 'There is no reason
and the truth is plain to see.'
But I wandered through my playing cards
and would not let her be
one of sixteen vestal virgins
who were leaving for the coast
and although my eyes were open
they might have just as well've been closed

She said, 'I'm home on shore leave,'
though in truth we were at sea
so I took her by the looking glass
and forced her to agree
saying, 'You must be the mermaid
who took Neptune for a ride.'
But she smiled at me so sadly
that my anger straightway died

If music be the food of love
then laughter is its queen
and likewise if behind is in front
then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
and attacked the ocean bed
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Projecte Atzucac

Fama

Aquesta és la història de dos vailets
que van créixer plegats.
Compartien metes i il·lusions,
intentaven triomfar.

Aquesta és la història de dos noiets
que es varen enfrontar.
Pels camins seguits, ben diferents,
escollits en fer-se grans.

Triomfar no és guanyar

Català

si se t'ha facilitat.
Treballar molt dur per arribar
allí on sempre hem desitjat.

Triomfar no és guanyar,
i menys quan no s'ha lluitat.
Empedrat camí, i ensopegar
per poder tirar endavant.

Aquesta és la història de dos amics
que bé no acabà.
L'un vivia amb plaers i alcohol
vida fàcil, molta sort.

Aquesta és la història de dos companys
de fama i desengany.
L'altre era un noi molt dedicat
que enrere es quedà.

Aquesta és la història de dos humans
perduts i oblidats.
El seu nom només va perdurar
en pedra freda, reposant.

Fe en la fi

Ple de por
de trobar-me amb el no res,
d'estar en el consol etern
en aquesta vall, que és la
fi dels meus moments.

Convençut
de que no em sorprendré,
segur del que veuré
en aclucar uns ulls
que ja no obriré.

M'embarga la indecisió,
em contamina la confusió
que per mi s'acabi el món
i em torni a trobar amb tothom,

reunits en un lloc
que anomenen celestial,
quan ja he assumit del tot
que aquest pas és el final.

No em puc veure esperançat
per un vell que és tant diví.
No em puc creure els que diuen
que ens salvarà en partir.

No em vull veure recompensat
per haver nascut aquí:
ja he viscut el que he de viure.
En pau em vull morir.

Ressentit
de tornar al passat,
a la vida de dubtar:
la vida que des de sempre he odiat;

Encongit
per tornar a pensar
en el que tinc tan clar.
El pànic a la boca, un gust amarg...

Què és aquesta foscor
que em provoca calfreds al cos?
Hi ha tenebra en tot lloc
i no puc sentir cap so.

Per què no veig cap llum
al final del viatjar?
On és la salvació
que tan he sentit parlar?

Català
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Solitud

Recordo aquell instant
com si mai hagués passat.
Ignoro el meu mal...

Em sento impotent
d'algun cop haver estimat.
Crosta que mai marxarà...

Amb els ulls repasso els errors que em vaig empassar
i ara veig que no, que no vaig importar.
Em van fer mal...

Pateixo sol el meu dolor
dins aires de dol.
No pinto res dins de cap lloc.
M'ofega la por.
Aixeco el cap un altre cop
i em torno a adonar
que el món on visc m'ha putejat,
i tot el que tinc m'ha abandonat.

Ningú al meu costat...

De tristor m'he emplenat,
gotes cauen galta avall.
Estic desesperat..

Ferides dintre meu
més profundes que odiar.
El rancor d'haver amat.

He volgut confiar en qui estava amb mi al costat,
i me l'han jugat,
jugat per tots costats. Han guanyat.

Passo les hores al foc,
cremant mals records.
Flames roents que s'emporten
mals del meu cor.

Sé el que sóc i com sóc,
lluito amb l'orgull.
Trec el que no m'ha importat
i em deixa el que vull...
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Tres anys

Clams, rere parets a dins cases,
tot pregant a Déu salvar el seu demà.

Plorar per aquells qui s'estimaven:
van marxar de nit cridats a defensar.

Del dolor només quedà la destrucció,
lletges imatges de ninots
donant respectes: creadors de por.

Ignoraven què és tenir la sensació
que transmetien on la por
deixava ànimes en dol.

Gran caudell,
morter indecent,
causant de sang,
de cossos que jeuen desfets.

Innocents, casuals
assassinats,
cridant cruelment.
Tres anys amb l'horror a la pell
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i morts sense seny.

Nens rodant pel terme sense pare
van tenir a algú en altres temps de pau.

Rierols tenyits de roig mentre baixaven.
Grans deserts de pedra i sang on es lluità.

Camps oberts, on habitaren els grans prats,
ara són plens de creus, de mal.
Resguarden restes d'avis estimats.

El temor enfront combats, les morts d'antany,
es fa latent pel que quedà:
famílies viudes i orfanats...

Queen

39

In the year of ´39 assembled here the volunteers
In the days when the lands were few
And the ship sailed out into the blue and misty morn
The sweetest sign ever seen.

And the night followed day
And the story tellers say
The score brave souls inside
For so many a lonely day sailed across the milky seas
Ne´er looked back, never feared, never cried.

Don´t you hear my call though you´re many years away
Don´t you hear me calling you
Write your letters in the sand
For the day I take your hand
In the land that our grandchildren knew.

Aah, aah, aah, aah, aah, aah

In the year of ´39 a simple ship came from the blue
The volunteers came home that day
And they bring good news from a world so newly born
Though their hearts so heavily weigh
Now the earth is old and grey, to a new home we´ll away
But my love this cannot be
For so many years have gone now I´m older but a year
Your mother´s eyes in your eyes cry to me

Don´t you hear my call though you´re many years away
Don´t you hear me calling you
Write your letters in the sand for the day I take your hand
In the land when our grandchildren knew

Don´t you hear my call though you´re many years away
Don´t you hear me calling you
All your letters in the sand cannot heal me like your hand

All my life
Still ahead
Pity me.

Anglès

A kind of Magic

It´s a kind of magic
It´s a kind of magic
A kind of magic
One dream one soul one prize one goal
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One golden glance of what should be
It´s a kind of magic
One shaft of light that shows the way
No mortal man can win this day
It´s a kind of magic
The bell that rings inside your mind
Is challenging the doors of time
It´s a kind of magic
The waiting seems eternity
The day will dawn of sanity
Is this a kind of magic
It´s a kind of magic
There can be only one
This rage that lasts a thousand years
Will soon be done
This flame that burns inside of me
I´m hearing secret harmonies
It´s a kind of magic
The bell that rings inside your mind
Is challenging the doors of time
It´s a kind of magic
It´s a kind of magic
The rage that lasts a thousand years
Will soon be will soon be
Will soon be done
This is a kind of magic
There can be only one
This rage that lasts a thousand years
Will soon be done, done
Magic, it´s a kind of magic
It´s a kind of magic
Magic magic magic magic
Ha ha ha it´s magic
It´s a kind of magic

Another One Bites The Dust

Steve walks warily down the street
With his brim pulled way down low
Ain´t no sound but the sound of his feet
Machine guns ready to go
Are you ready, are you ready for this
Are you hanging on the edge of your seat
Out of the doorway the bullets rip
To the sound of the beat
Another one bites the dust
Another one bites the dust
And another one gone, and another one gone
Another one bites the dust
Hey, I´m gonna get you too
Another one bites the dust
How do you think I´m going to get along,
without you when you´re gone
You took me for everything that I had,
and kicked me out on my own
Are you happy, are you satisfied
How long can you stand the heat
Out of the doorway the bullets rip
To the sound of the beat

Tornada:
Another one bites the dust
Another one bites the dust
Another one bites the dust
Another one bites the dust

There are plenty of ways you can hurt a man
and bring him to the ground
You can beat him
You can cheat him
You can treat him bad and leave him
When he´s down
But I´m ready, yes I´m ready for you
I´m standing on my own two feet
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Out of the doorway the bullets rip
Repeating to the sound of the beat

Barcelona

Barcelona Barcelona
Barcelona Barcelona
Viva

I had this perfect dream
-Un sueno me envolvio
This dream was me and you
-Tal vez estas aqui
I want all the world to see
-Un instinto me guiaba
A miracle sensation
My guide and inspiration
Now my dream is slowly coming true

The wind is a gentle breeze
-El me hablo de ti
The bells are ringing out
-El canto vuela
They´re calling us together
Guiding us forever
Wish my dream would never go away

Barcelona - It was the first time that we met
Barcelona - How can I forget
The moment that you stepped into the room you took my breath away
Barcelona - La musica vibros
Barcelona - Y ella nos unio
And if God willing we will meet again someday

Let the songs begin
-Dejalo nacer
Let the music play
-Ahhhhhhhh...
Make the voices sing
-Nace un gran amor
Start the celebration
-Van a mi
And cry
-Grita
Come alive
-Vive
And shake the foundations from the skies
Ah,Ah,Shaking all our lives

Barcelona - Such a beautiful horizon
Barcelona - Like a jewel in the sun
Por ti sere gaviota de tu bella mar
Barcelona - Suenan las campamas
Barcelona - Abre tus puertas al mundo
If God is willing
-If God is willing
If God is willing
Friends until the end
Viva - Barcelona
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Barcelona

Vaig tenir aquest somni pefecte
Un somni em va envoltar
Aquest somni era entre tu i jo
Potser estàs aquí
Desitjo que tothom ho vegi
Un instint em guiava
Una sensació miraculosa
La meva guia i inspiració
El meu somni lentament es torna realitat
El vent és una brisa suau
Ell em va parlar de tu
Sonen les campanes
El cant vola
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Ens criden a tots dos
Ens guien a tots dos per sempre
Desitjo que el meu somni no s`acabi mai

Barcelona!
Va ser el primer cop que ens vam trobar
Barcelona!
Com podria oblidar-ho
El moment que vas entrar a l`habitació
Em vas deixar corprès
Barcelona!
La música va vibrar
Barcelona!
I ella ens va unir
I si Déu ho vol
Ens tornarem a veure
Algun dia

Deixem que neixin les cançons
Deixeu néixer
Que soni la música

Ahhhhhhh...
Fem que les veus cantin
Neix un gran amor
Que comencin les celebracions
Vine a mi
I plora!
Crida!
Viu
Viu!
I saccegem els fonaments del cel
Saccejant les nostres vides

Barcelona!
Com un horitzó preciós
Barcelona!
Com una joia al sol
Per tu seré gavina de la teva bella mar
Barcelona!
Sonen les campanes
Barcelona!
Obre les teves portes al món
Si Déu ho vol
Si Déu ho vol
Si Déu ho vol
Amics fins a la fi

Visca!
Barcelona!

Bicycle race

Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like

You say black I say white
You say bark I say bite
You say shark I say hey man
Jaws was never my scene
And I don´t like Star Wars
You say Rolls I say Royce
You say God give me a choice
You say Lord I say Christ
I don´t believe in Peter Pan
Frankenstein or Superman
All I wanna do is

Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
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I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride my
Bicycle races are coming your way
So forget all your duties oh yeah!
Fat bottomed girls
They´ll be riding today
So look out for those beauties oh yeah
On your marks get set go
Bicycle race bicycle race bicycle race
Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
Bicycle bicycle bicycle bicycle
Bicycle race

You say coke I say caine
You say John I say Wayne
Hot dog I say cool it man
I don´t wanna be the President of America
You say smile I say cheese
Cartier I say please
Income tax I say Jesus
I don´t wanna be a candidate for
Vietnam or Watergate
Because all I wanna do is

Bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
I want to ride my bicycle
I want to ride my bike
I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like

Bijou

You and me we are destined you´ll agree
To spend the rest of our lives with each other
The rest of our days like two lovers
For ever
Yeah
For ever

My bijou
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Bohemian Rhapsody

Is this the real life? Is this just fantasy?
Caught in a landslide, No escape from reality.
Open your eyes, Look up to the skies and see,
I'm just a poor boy, I need no sympathy,
Because I'm easy come, easy go, Little high, little low,
Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me.

Mama just killed a man, Put a gun against his head,
pulled my trigger, now he's dead.
Mama, life had just begun,
But now I've gone and thrown it all away.
Mama, ooh, Didn't mean to make you cry,
If I'm not back again this time tomorrow,
carry on, carry on as if nothing really matters.

Too late, my time has come,
Sends shivers down my spine, body's aching all the time.
Goodbye, ev'rybody, I've got to go,
Gotta leave you all behind and face the truth.
Mama, ooh, I don't want to die,
I sometimes wish I'd never been born at all.

I see a little silhouetto of a man,
Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango.
Thunderbolt and lightning, very, very fright'ning me.
(Galileo.) Galileo. (Galileo.) Galileo, Galileo figaro
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family,
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Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go.
Bismillah! No, we will not let you go.
(Let him go!) Bismillah! We will not let you go.
(Let him go!) Bismillah! We will not let you go.
(Let me go.) Will not let you go.
(Let me go.) Will not let you go. (Let me go.) Ah.
No, no, no, no, no, no, no.
(Oh mama mia, mama mia.) Mama mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.

So you think you can stone me and spit in my eye.
So you think you can love me and leave me to die.
Oh, baby, can't do this to me, baby,
Just gotta get out, just gotta get right outta here.

Nothing really matters, Anyone can see,
Nothing really matters,
Nothing really matters to me.

Any way the wind blows.

Breakthru

When love breaks up
When the dawn light wakes up
A new life is born
Somehow I have to make this final breakthrough
Now

I wake up
Feel just fine
Your face
Fills my mind
I get religion quick
Because you´re looking divine
Honey you´re touching something you´re touching me
I´m under your thumb under your spell can´t you see
If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough - oh yeah

Breakthrough these barriers of pain
Breakthrough to the sunshine from the rain
Make my feelings known towards you
Turn my heart inside and out for you now
Somehow I have to make this final breakthrough
Now!

Your smile speaks books to me
I break up
With each and every one of your looks at me
Honey you´re starting something deep inside of me
Honey you´re sparking something this fire in me
I´m out of control
I wanna rush headlong into this ecstasy
If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough

If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough
Oh yeah
Breakthrough breakthrough

If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough
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If I could only reach you
If I could make you smile
If I could only reach you
That would really be a breakthrough

Breakthrough

Crazy litlle thing called love

This thing called love
I just can´t handle it
This thing called love
I must get round to it
I ain´t ready
Crazy litlle thing called love
Called love
It cries like baby
In a cradle all night
It swings Woo Woo
It jives Woo Woo
It shakes all over
Like a jelly fish
I kinda like it
Crazy litlle thing called love
There goes my baby
She knows how to Rock´n´Roll
She drives my crazy
She gives me hot and cold fever
Then she leaves me
In a cool cool sweat
I gotta de cool
Relax, get hip
Get on my track´s
Take a back seat, hitch- hike
And take a long ride on my motor bike
Until I´m ready, ready Freddie
Crazy litlle thing called love
This thing called love
I just can´t handle it
This thing called love
I must get round to it
I ain´t ready
Crazy litlle thing called love
I ain´t ready
Crazy litlle thing called love
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Delilah

Delilah Delilah
Oh my oh my oh my you´re irresistible
You make me smile when I´m just about to cry
You bring me hope you make me laugh - and I like it
You get away with murder so innocent
But when you throw a moody you´re all claws and you bite
That´s all right

Delilah Delilah
Oh my oh my oh my you´re unpredictable
You make me so very happy
When you cuddle up and go to sleep beside me
And then you make me slightly mad
When you pee all over my Chippendale suite

Delilah Delilah
Oh oh oh oh oh oh oh

You take over my house and home
You even try to answer my telephone
Delilah you´re the apple of my eye

Meeow meeow meeow
Delilah I love you Delilah
Oh you make me so very happy
You give me kisses and I go out of my mind oooh
Meeow meeow meeow
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You´re irresistible - I love you Delilah
Delilah I love you

Hah hah
You make me very happy
Oh yeah - I love your kisses
I love your kisses
I love your kisses
I love your kisses
I love your your your kisses
I love your kisses

Doing all right

Yesterday my life was in ruin
Now today I know what I´m doing
Got a feeling I should be doing all right
Doing all right

Where will I be this time tomorrow?
Jumped in joy or sinking in sorrow
Anyway I should be doing all right
Doing all right

Should be waiting for the sun
Looking round to find the words to say
Should be waiting for the skies to clear
There ain´t time in all the world

Should be waiting for the sun
And anyway I´ve got to hide away

Yesterday my life was in ruin
Now today God knows what I´m doing
Anyway I should be doing all right
Doing all right

Doing all right
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Don´t lose your head

Don´t lose your head
Don´t lose your head
Don´t lose your head
Don´t lose your head
No don´t lose you head
Don´t lose you head
Hear what I say
Don´t lose your way - yeah
Remember love´s stronger remember love walks tall
Don´t lose your heart
Don´t lose your heart
No don´t lose your heart
Don´t lose your heart
Hear what I say
Hear what I say - yeah
Don´t lose your way
Don´t lose your way - yeah
Remember love´s stronger remember love walks through walls
Don´t drink and drive my car
Don´t get breathalised
Don´t lose your head
If you make it to the top and you wanna stay alive
Don´t lose your head
Don´t lose your head
Don´t lose your head
Don´t lose your head
No don´t lose your head
Don´t lose your head
Hear what I say
Hear what I say - yeah
Don´t lose your way
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Hey don´t lose your way
Remember love´s stronger remember love conquers all
Don´t lose your head
Don´t lose your head
Don´t lose your head
Don´t lose your head
Don´t lose your head
Don´t lose your head

Don´t stop me now

Tonight I´m gonna have myself a real good time
I feel alive and the world turning inside out Yeah!
And floating around in ecstasy
So don´t stop me now don´t stop me
Because I´m having a good time having a good time

I´m a shooting star leaping through the sky
Like a tiger defying the laws of gravity
I´m a racing car passing by like Lady Godiva
I´m gonna go go go
There´s no stopping me

I´m burning through the sky Yeah!
Two hundred degrees
That´s why they call me Mister Fahrenheit
I´m travelling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don´t stop me now I´m having such a good time
I´m having a ball don´t stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don´t stop me now (because I´m having a good time)
Don´t stop me now (yes I´m having a good time)
I don´t want to stop at all

I´m a rocket ship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite I´m out of control
I am a sex machine ready to reload
Like an atom bomb about to
Oh oh oh oh oh explode

I´m burning through the sky Yeah!
Two hundred degrees
That´s why they call me Mister Fahrenheit
I´m travelling at the speed of light
I wanna make a supersonic woman of you

Don´t stop me don´t stop me
Don´t stop me hey hey hey!
Don´t stop me don´t stop me oooh oooh oooh (I like it)
Don´t stop me don´t stop me
Have a good time good time
Don´t stop me don´t stop me Ah

I´m burning through the sky, Yeah!
Two hundred degrees
That´s why they call me Mister Fahrenheit
I´m travelling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don´t stop me now I´m having such a good time
I´m having a ball don´t stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don´t stop me now (because I´m having a good time)
Don´t stop me now (yes I´m having a good time)
I don´t want to stop at all
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Fat bottomed girls

Are you gonna take me home tonight
Ah down beside that red firelight
Are you gonna let it all hang out
Fat bottomed girls
You make the rocking world go round
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Hey I was just a skinny lad
Never knew no good from bad
But I knew life before I left my nursery
Left alone with big fat Fanny
She was such a naughty nanny
Heap big woman you made a bad boy out of me
Hey hey!

I´ve been singing with my band
Across the wire across the land
I seen every blue eyed floozy on the way
But their beauty and their style
Went kind of smooth after a while
Take me to them dirty ladies every time

Oh won´t you take me home tonight?
Oh down beside your red firelight
Oh and you give it all you got
Fat bottomed girls you make the rocking world go round
Fat bottomed girls you make the rocking world go round

Hey listen here
Now your mortgages and homes
I got stiffness in the bones
Ain´t no beauty queens in this locality (I tell you)
Oh but I still get my pleasure
Still got my greatest treasure
Heap big woman you gonna make a big man out of me
Now get this

Oh you gonna take me home tonight (please)
Oh down beside your red firelight
Oh you gonna let it all hang out
Fat bottomed girls you make the rocking world go round
Fat bottomed girls you make the rocking world go round
Get on your bikes and ride

Oooh yeah them fat bottomed girls
Fat bottomed girls
Yeah yeah yeah
Fat bottomed girls
Yes yes

Fooling around

You´re so beautiful you just lay it on me
Foxy lady you really are the greatest show in town
You want to play
You wanna eat your cake and have it your way
You got it easy and you don´t give a damn
Fooling around you just keep fooling around with me

Walking down the street people watching closely
Such a tease you can turn on any man you want
You masquerade
You´re the catch of the season every night and day
You you you don´t have any time for me
You just keep fooling around with me

Fooling around - everywhere I go you´re the only only only sexy lady
Fooling around all you do is keep me hanging around
You´re really so hard to please
You´ve gotta really watch that baby!

You just you just fooling around with me
You just you just fooling around with me
You keep fooling you keep fooling
Fooling...
Want to play but you always want it all your own way
You got it easy but you don´t give a damn
Fooling around you just keep fooling around with me
Just keep fooling around with me yeah

Anglès

I´m a fool fool fool fool for you baby keep fooling around
I´m a fool fool fool for you sexy babe keep fooling around
I´m a fool fool fool fool for you baby keep fooling around

Friends will be friends

Another red letter day,
So the pound has dropped and the children are creating,
The other half ran away,
Taking all the cash and leaving you with the lumber,
Got a pain in the chest,
Doctors on strike what you need is a rest.
It´s not easy love, but you´ve got friends you can trust,
Friends will be friends,
When you´re in need of love they give you care and attention.
Friends will be friends,
When you´re through with life and all hope is lost,
Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
Now it´s a beautiful day,
The postman delivered a letter from your lover,
Only a phone call away,
You tried to track him down but somebody stole his number,
As a matter of fact,
You´re getting used to life without him in your way.
It´s so easy now, cos you got friends you can trust,
Friends will be friends,
When you´re in need of love they give you care and attention,
Friends will be friends,
When you´re through with life and all hope is lost,
Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
It´s so easy now, cos you got friends you can trust,
Friends will be friends,
When you´re in need of love they give you care and attention,
Friends will be friends,
When you´re through with life and all hope is lost,
Hold out your hand cos friends will be friends right till the end.
Friends will be friends,
When you´re in need of love to give you care and attention,
Friends will be friends,
When you´re through with life and all hope is lost.
Hold out your hand cos right till the end -
Friends will be friends.

Anglès

Gimme the prize

Here I am. I´m the master of your destiny,
I am the one the only one, I am the god of kingdom come,
Gimme the prize, just gimme the prize,
Give me your kings, let me squeeze them in my hands,
Your puny princes,
Your so-called leaders of your land,
I´ll eat them whole before I´m done,
The battle´s fought and the game is won,
I am the one the only one,
I am the god of kingdom come,
Gimme the prize, just gimme the prize,
Move over, I said move over,
Hey, hey, hey, clear the way,
There´s no escape from my authority - I tell you -
I am the one the only one, I an the god of kingdom come,
Gimme the prize. Just gimme the prize,
I am the one the only one,
I am the god of kingdom come,
Gimme the prize.
- THERE CAN BE ONLY ONE -
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Good old fashioned lover boy

I can dim the lights
And sing you songs full of sad things
We can do the tango just for two
I can serenade and gently play
On your heart strings
Be your Valentino just for you

Oooh love oooh lover boy
What are doing tonight hey boy?
Set my alarm turn on my charm
That´s because I´m a good old fashioned lover boy

Oooh let me feel you heartbeat
(Grow faster faster)
Oooh can you feel my love heat
Come on and sit on my hot seat of love
And tell me how do you feel right after all
I´d like for you and I to go romancing
Say the word your wish is my command

Oooh love oooh lover boy
What are doing tonight hey boy?
Write my letter feel much better
And use my fancy patter on the telephone

When I´m not with you
Think of you always I miss you
(I miss those long hot summer nights)
When I´m not with you
Think of me always I love you love you
Hey boy where did you get it from?
Hey boy where did you go?
I learned my passion
In the good old fashioned school of lover boys

Dining at the Ritz we´ll meet at nine precisely
(One two three four five six seven eight nine)
I will pay the bill you taste the wine
Driving back in style in my saloon will do quite nicely
Just take me back to yours that will be fine
(Come on and get it)
Oooh love oooh lover boy
What are you doing tonight hey boy?
Everything´s all right just hold on tight
That´s because I´m a good old fashioned lover boy

Anglès

Hammer to fall

Here we stand or here we fall
History won´t care at all
Make the bed light the light
Lady Mercy won´t be home tonight yeah

You don´t waste no time at all
Don´t hear the bell but you answer the call
It comes to you as to us all
We´re just waiting
For the hammer to fall

Oh every night and every day
A little piece of you is falling away
But lift your face the Western Way
Build your muscles as your body decays yeah

Toe your line and play their game yeah
Let the anaesthetic cover it all
Till one day they call your name
You know it´s time for the hammer to fall

Rich or poor or famous

Anglès

For your truth it´s all the same (oh no oh no)
Lock your door the rain is pouring
Through your window pane (oh no)
Baby now your struggle´s all in vain

For we who grew up tall and proud
In the shadow of the mushroom cloud
Convinced our voices can´t be heard
We just wanna scream it louder and louder louder

What the hell we fighting for?
Just surrender and it won´t hurt at all
You just got time to say your prayers
While your waiting for the hammer to hammer to fall

It´s gonna fall
Hammer..you know..hammer to fall
Waiting for the hammer to fall now baby
While you´re waiting for the hammer to fall

Give it to me one more time

Headlong

And you´re rushing headlong you´ve got a new goal
And you´re rushing headlong out of control
And you think you´re so strong
But there ain´t no stopping
And there´s nothing you can do about it
Nothing you can do no there´s nothing you can do about it
No there´s nothing you can nothing you can nothing you can do about it

And you´re rushing headlong you´ve got a new goal
And you´re rushing headlong out of control
And you think you´re so strong
But there ain´t no stopping no there´s nothing you can do about it
Yeah

Hey he used to be a man with a stick in his hand
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
She used to be a woman with a hot dog stand
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Now you´ve got soup in the laundry bag
Now you´ve got strings you´re gonna lose your rag
You´re getting in a fight
Then it ain´t so groovy when you´re screaming in the night
Let me out of this cheap B movie

Headlong down the highway and you´re rushing
Headlong out of control
And you think you´re so strong
But there ain´t no stopping and you can´t stop rocking
And there´s nothing you can nothing you can nothing you can do about it

When a red hot man meets a white hot lady
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Soon the fire starts raging gets you more than half crazy
Hoop diddy diddy - hoop diddy do
Now they start freaking everywhere you turn
You can´t start walking because your feet got burned
It ain´t no time to figure wrong from right
Because reason´s out of the window better hold on tight

You´re rushing headlong
Headlong out of control - yeah
And you think you´re so strong
But there ain´t no stopping
And there´s nothing you nothing you nothing you can do about it at all

Yeah yeah
Alright - go

And you´re rushing headlong down the highway
And you´re rushing headlong out of control
And you think you´re so strong
But there ain´t no stopping
There´s nothing nothing nothing you can do about it
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Ah ha
Headlong
Yeah yeah yeah
Headlong
Headlong

Headlong
gnoldeaH gnoldeaH gnoldeaH gnoldeaH

Heaven for everyone

(This could be heaven)
(This could be heaven)
(This could be heaven)
This could be heaven, this could be heaven for everyone
(This could be heaven)
This could be heaven, this could be heaven, this could be heaven for everyone

In these days of cool reflection (reflection)
You come to me and everything seems alright
In these days of cold affections
You sit by me and everything´s fine
This could be heaven for everyone
This world could be fed, this world could be fun
This could be heaven for everyone
This world could be free, this world could be one

In this world of cool deception
Just your smile can smooth my ride
These troubled days of cruel rejection
You come to me, soothe my troubled mind
Yeah this could be heaven for everyone
This world could be fed, this world could be fun
This should be love for everyone (yeah)
This world should be free, this world could be one
We should bring love to our daughters and sons
Love,love,love,love
This could be heaven for everyone

You know that
(this could be heaven for everyone)
Yes!
(this could be heaven for everyone)

This could be heaven for everyone

Listen.
What people do to other souls
They take their lives,destroy their goals
Their basic pride and dignity
Is stripped and torn and shown no pity
When this should be heaven for everyone

This could be heaven, this could be heaven
This could be heaven for everyone
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven (this could be heaven)
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven (this could be heaven)
This could be heaven, could be heaven for everyone
This could be heaven
This could be heaven for everyone
This could be heaven
This could be heaven
This could be heaven....
For everyone
For everyone

Anglès

How can I go on

When all the salt is taken from the sea
I stand dethroned
I´m naked and I bleed
But when your finger points so savegely
Is anybody there to believe in me
To hear my plea and take care of me?

How can I go on
From day to day
Who can make me strong in every way
Where can I be safe
Where can I belong
In this great big world of sadness
How can I forget
Those beautiful dreams that we shared
They´re lost and they´re nowhere to be found
How can I go on?

Sometimes I start to tremble in the dark
I cannot see
When people frighten me
I try to hide myself so far from the crowd
Is anybody there to comfort me
Precious Lord hear my plea - yeah
Lord ... take care of me

How can I go on (how can I go on)
From day to day (from day to day)
Who can make me strong (who can make me strong)
In every way (in every way)
Where can I be safe (where can I be safe)
Where can I belong (where can I beelong)
In this great big world (in this great big world of sadness)
How can I forget (how can I forget)
Those beautiful dreams that we shared (those beautiful dreams that we shared)
They´re lost and nowhere to be found
How can I go on?

How can I go on
How can I go on go on go on go on yeah yeah yeah

Anglès

I Can´t Live With You

I can´t live with you
But I can´t live without you -
I can´t let you stay
But I can´t live if you go away
I don´t know just how it goes
All I know is I can´t live with you
I´m having a hard time
I´m walking a fine line
Between hope and despair
You may think that I don´t care -
But I travelled a long road to
Get a hold of my sorrow
I tried to catch a dream
But nothing´s what it seems
Love is saying baby it´s all right
When deep inside you´re really petrified
Lover turns to hater
On this escalator
I can´t live with you
But I can´t live without you
I can´t breathe - if you stay
But I can´t bear you to go away
I don´t know what time it is
All I know is I can´t live with you
We´re stuck in a bad place
We´re trapped in a rat race
And we can´t escape
Maybe there´s been some mistake
We´re trying to make a high score
We´re walking through a closed door
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And nobody´s winning -
We´re just sinning against ourselves
Hold on baby tell me it´s all right
Anger´s breaking from the hurt inside
Passions screaming hotter
Doin´ what we gotta do - yeah
I can´t live with you,I can´t live with you
I can´t live, I can´t live
I can´t, I can´t live with you
But baby I´ll never ever leave you
I can´t live with you
But I can´t live without you -
Cause I´m in with you
And everything about you
I can´t live with you
No I just can´t live, I just can´t live
I can´t live with you,
And I can´t live without you
Through the madness , through the tears
We´ve still got each other
For a million years

I want it all

Adventure seeker on an empty street
Just an alley creeper light on his feet
A young fighter screaming with no time for doubt
With the pain and anger can´t see a way out
It ain´t much I´m asking I heard him say
Gotta find me a future move out of my way
I want it all I want it all I want it all and I want it now
I want it all I want it all I want it all and I want it now

Listen all you people come gather round
I gotta get me a game plan gotta shake you to the ground
Just give me what I know is mine
People do you hear me just give me the sign
It ain´t much I´m asking if you want the truth
Here´s to the future for the dreams of youth
I want it all (give it all) I want it all I want it all and I want it now
I want it all (yes I want it all) I want it all (hey)
I want it all and I want it now

I´m a man with a one track mind
So much to do in one life time (people do you hear me)
Not a man for compromise and where´s and why´s and living lies
So I´m living it all (yes I´m living it all)
And I´m giving it all (and I´m giving it all)

Yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah
I want it all all all all

It ain´t much I´m asking if you want the truth
Here´s to the future
Hear the cry of youth (hear the cry hear the cry of youth)
I want it all I want it all I want it all and I want it now
I want it all (yeah yeah yeah) I want it all I want it all and I want it now

I want it
Now
I want it I want it

Anglès

I want to break free

I want to break free
I want to break free
I want to break free from your lies
You´re so self satisfied I don´t need you
I´ve got to break free

Anglès

God knows God knows I want to break free

I´ve fallen in love
I´ve fallen in love for the first time
And this time I know it´s for real
I´ve fallen in love yeah
God knows God knows I´ve fallen in love

It´s strange but it´s true
I can´t get over the way you love me like you do
But I have to be sure
When I walk out that door
Oh how I want to be free baby
Oh how I want to be free
Oh how I want to break free

But life still goes on
I can´t get used to living without living without
Living without you by my side
I don´t want to live alone hey
God knows got to make it on my own
So baby can´t you see
I´ve got to break free

I´ve got to break free
I want to break free yeah

I want I want I want I want to break free....

I was born to love you

An amazing feeling coming through...
I was born to love you
With every single beat of my heart
Yes I was born to take care of you
Every single day of my life

You are the one for me I am the man for you
You were made for me you´re my ecstasy
If I was given every opportunity I´d kill for your love
So take a chance with me let me romance with you
I´m caught in a dream and my dreams come true
It´s so hard to believe this is happening to me
An amazing feeling coming through...

I was born to love you
With every single beat of my heart
Yes I was born to take care of you
Every single day of my life

I wanna love you I love every little thing about you
I wanna love you love you love you
Born to love you born to love you Yes I was born to love you
Born to love you born to love you every single day of my life
I was born to take care of you every single day of my life

I was born to love you with every single beat of my heart
Yeah I was born to take care of you honey
Every single day of my life

Anglès

Ikuskizunak jarraitu behar du (THE SHOW MUST GO ON)

Errege zen
baita ere erregina
dena zeukan
dena zuen egina, ezina
bizita honetan hainbeste atsegina.

Baina argia
orain itzalia
eguzkia
guztiz estalia, egia
ez ote alferrik zuk erakutsia.

Zu maisu on
zu maisu on
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zuk utzitako lana
ez da jausiko inoiz gure artean
hutsean

Nahiz oraina
nahiko nahasia
eta garaiak
zentzurik gabeak, ordea
zure haziak emangodu fruitua.

Zure ikasle nahi juke nik izan
eta edan zure iturritik(an)
moda arinak utzi
ta sakondu betiko musikan.

Zu maisu on
zu maisu on
jarraituko lanari
zuk utzitakoari.

Erregina zen bere talde-izena
erregea bera zelako onena
anai.

In the lap of the gods (revisited)

It´s so easy but I can´t do it
So risky but I gotta chance it
It´s so funny there´s nothing to laugh about
My money that´s all you want to talk about
I can see what you want me to be
But I´m no fool

It´s in the lap of the gods
Wo wo la la la
I can see what you want me to be
But I´m no fool

No beginning there´s no ending
There´s no meaning in my pretending
Believe me life goes on and on and on
Forgive me when I ask you where do I belong
You say I (you can do it) can´t (you can do it
You can go and) set you free from me
But that´s not true

It´s in the lap of the gods
Wo wo la la la
I can see what you want me to be
But I´m no fool
It´s in the lap of the gods
Wo wo la la la wo
Wo wo la la wo wo woooh
But that´s not true
It´s in the lap of the gods
Wo wo la la la wo
Wo wo la la wo wo woooh
But I´m no fool
It´s in the lap of the gods
Wo wo la la la wo
Wo wo la la wo wo woooh
It´s in the lap of the gods
Wo wo la la la wo
Wo wo la la wo wo woooh
But I´m no fool
It´s in the lap of the gods
Wo wo la la la wo
Wo wo la la wo wo woooh

Anglès

Is this the world we created?

Just look at all those hungry mouths we have to feed
Take a look at all the suffering we breed
So many lonely faces scattered all around
Searching for what they need

Is this the world we created?
What did we do it for?
Is this the world we invaded
Against the law?
So it seems in the end
Is this what we´re all living for today?
The world that we created

You know that every day a helpless child is born
Who needs some loving care inside a happy home
Somewhere a wealthy man is sitting on his throne
Waiting for life to go by

Is this the world we created?
We made it on our own
Is this the world we devastated
Right to the bone?
If there´s a God in the sky looking down
What can he think of what we´ve done
To the world that He created?

Anglès

It´s a hard life

I don´t want my freedom
There´s no reason for living with a broken heart

This is a tricky situation
I´ve only got myself to blame
It´s just a simple fact of life
It can happen to anyone

You win - you lose
It´s a chance you have to take with love
Oh yeah - I fell in love
And now you say it´s over and I´m falling apart

It´s a hard life
To be true lovers together
To love and live forever in each others hearts
It´s a long hard fight
To learn to care for each other
To trust in one another right from the start
When you´re in love

I try and mend the broken pieces
I try to fight back the tears
They say it´s just a state of mind
But it happens to everyone

How it hurts - deep inside
When your love has cut you down to size
Life is tough - on your own
Now I´m waiting for something to fall from the skies
And I´m waiting for love

Yes it´s a hard life
Two lovers together
To love and live forever in each others hearts
It´s a long hard fight
To learn to care for each other
To trust in one another - right from the start
When you´re in love

Yes it´s a hard life
In a world that´s filled with sorrow
There are people searching for love in every way
It´s a long hard fight
But I´ll always live for tomorrow
I´ll look back on myself and say I did it for love
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Yes I did it for love - for love - oh I did it for love

I´m in love with my car

The machine of a dream
Such a clean machine
With the pistons a pumping
And the hub caps all gleam

When I´m holding your wheel
All I hear is your gear
When my hand´s on your grease gun
Oh it´s like a disease son

I´m in love with my car
Gotta feel for my automobile
Get a grip on my boy racer rollbar
Such a thrill when your radials squeal

Told my girl I´ll have to forget her
Rather buy me a new carburetor
So she made tracks saying
This is the end now
Cars don´t talk back
They´re just four wheeled friends now

When I´m holding your wheel
All I hear is your gear
When I´m cruising in overdrive
Don´t have to listen to no run of the mill talk jive

I´m in love with my car
Gotta feel for my automobile
I´m in love with my car
String back gloves in my automolove

Anglès

Keep passing the open windows

This is the only life for me
Surround myself around my own fantasy
You just gotta be strong and believe in yourself
Forget all the sadness because love is all you need
Love is all you need

Do you know what it´s like to be alone in this world
When you´re down and out on your luck and you´re a failure?
Wake up screaming in the middle of the night
You think it´s all been a waste of time
It´s been a bad year
You start believing everything´s gonna be alright
Next minute you´re down and you´re flat on your back
A brand new day is beginning
Get that sunny feeling and you´re on your way

Just believe - just keep passing the open windows
Just believe - just keep passing the open windows

Do you know how it feels when you don´t have a friend
Without a job and no money to spend?
You´re a stranger
All you think about is suicide
One of these days you´re gonna lose the fight
You´d better keep out of danger - yeah!
That same old feeling just keeps burning deep inside
Keep telling yourself it´s gonna be the end
Oh get yourself together
Things are looking better everyday

Just believe - just keep passing the open windows
Just believe - just keep passing the open windows

Anglès

This is the only life for me
Surround myself around my own fantasy
You just gotta be strong and believe in yourself
Forget all the sadness because love is all you need
Love is all you need

Just believe - just keep passing the open windows
Just believe - just keep passing the open windows

You just gotta be strong and believe in yourself
Forget all the sadness because love is all you need - yeah
Love is all you need
Baby - love is all you need

Just believe - just keep passing the open windows
Just believe - just keep passing the open windows
Just keep passing the open windows...

Keep yourself alive

I was told a million times
Of all the troubles in my way
Tried to grow a little wiser
Little better every day
But if I crossed a million rivers
And I rode a million miles
Then I´d still be where I started
Bread and butter for a smile
Well I sold a million mirrors
In a shop in Alley Way
But I never saw my face
In any window any day
Well they say your folks are telling you
To be a superstar
But I tell you just be satisfied
To stay right where you are

Keep yourself alive keep yourself alive
It´ll take you all your time and a money
Honey you´ll survive

Well I´ve loved a million women
In a belladonic haze
And I ate a million dinners
Brought to me on silver trays
Give me everything I need
To feed my body and my soul
And I´ll grow a little bigger
Maybe that can be my goal
I was told a million times
Of all the people in my way
How I had to keep on trying
And get better every day
But if I crossed a million rivers
And I rode a million miles
Then I´d still be where I started
Same as when I started

Keep yourself alive keep yourself alive
It´ll take you all your time and a money
Honey you´ll survive

Keep yourself alive
Keep yourself alive
It´ll take you all your time and a money
To keep me satisfied
Do you think you´re better every day?
No I think I´m two steps nearer to my grave
Keep yourself alive
Keep yourself alive mm
You take your time and take more money
Keep yourself alive
Keep yourself alive
Keep yourself alive
All you people keep yourself alive
Keep yourself alive
Keep yourself alive
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It´ll take you all your time and money
To keep me satisfied
Keep yourself alive
Keep yourself alive
All you people keep yourself alive
Take you all your time and money
Honey you´ll survive

Keep you satisfied
Keep you satisfied

Killer Queen

She keeps Moet and Chandon in her pretty cabinet
´Let them eat cake´ she says
Just like Marie Antoinette
A built in remedy for Khrushchev and Kennedy
And anytime an invitation you can decline
Caviar and cigarettes well versed in etiquette
Extr´ordinarily nice

She´s a killer queen gunpowder gelatine
Dynamite with a lazer beam
Guaranteed to blow your mind
Recommended at the price
Insatiable an appetite wanna try?

To avoid complications
She never kept the same address
In conversation she spoke just like a baroness
Met a man from China went down to Geisha Minah
Then again incidentally if you´re that way inclined (she´s a killer queen)
Perfume came naturally from Paris (naturally)
For cars she couldn´t care less
Fastidious and precise

She´s a killer queen gunpowder gelatine
Dynamite with a lazer beam
Guaranteed to blow your mind

Drop of a hat she´s as willing as a playful as a pussy cat
Then momentarily out of action
Temporarily out of gas
To absolutely drive you wild - wild
She´s out to get you

She´s a killer queen gunpowder gelatine
Dynamite with a lazer beam
Guaranteed to blow your mind
Recommended at the price
Insatiable an appetite wanna try?

Wanna try

Anglès

lagunak beti lagun (Friends will be friends)

Zer gertatzen zaigu
konforme al gaude oraingo egoeran?
non daude helburuak?
herru bat ginen, geunden denok batera.

Hori ahaztu zaigu
erre egin gara
eta herri nahia
orain bihurtu da
ondobizi nahia

Lehen bait lehen
hasi behar guri dagokiguna eskatzen
Lehen bait lehen
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Gaur bertan hobe
biharko utzi gabe
gure eskubide
Lehen bait lehen
aska gaitezen

Begira albora
herri txikiak nahiko geldi zeudenak
eta bat batean
ezer gutxi eginda orain libre direnak
orain da garaia
une egokia
eta herri nahia aldarrikatuz
bihurtu herri jaia

Las palabras de amor ( The words of love)

Don´t touch me now
Don´t hold me now
Don´t break the spell darling
Now you are near
Look in my eyes and speak to me
The special promises I long to hear

Las palabras de amor
Let me hear the words of love
Despacito mi amor
Love me slow and gently

One foolish world so many souls
Senselessly hurled through
The never ending cold
And all for fear and all for greed
Speak any tongue
But for God´s sake we need

Las palabras de amor
Let me hear the words of love
Despacito mi amor
Let me know this night and evermore

This room is bare
This night is cold
We´re far apart and I´m growing old
But while we live
We´ll meet again
So then my love
We may whisper once more
It´s you I adore

Las palabras de amor
Let me hear the words of love
Despacito mi amor
Touch me now
Las palabras de amor
Let us share the words of love
For evermore evermore
For evermore

Anglès

Let´s turn it on

Let´s turn it on and get everybody thinking
Thinking thinking
Let´s turn it on everybody song and dancing
Dancing dancing
Let´s turn it on all the people got to get the right impression
Turn it on turn it on turn it on
Why don´t we turn it on and let´s stop everybody fighting

Let´s get it on let´s get everybody jumping
Let´s get it on and get everybody stomping
Let´s get it on all the people got to get the right impression
Let´s get it on turn it on and let´s get everybody dancing

Let´s turn it on yeah
Nobody is giving it up yeah yeah
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Everybody is living it up yeah
Everybody is living it up living it up
Let´s turn it on yeah
Nobody is giving it up everybody is living it up yeah
Everybody is living it up let´s turn it on turn it on yeah
Dancing dancing dancing dancing

Let´s turn it on and get everybody swinging
Let´s turn it on get right into that lovely feeling
Let´s turn it on come on all you people get together
Turn it on turn it on and let´s get everybody dancing

Turn it on and get everybody happy
Let´s turn it on let´s make everybody happy
Let´s turn it on come on all you happy people together
Turn it on yeah turn it on
Let´s make everybody crazy

Liar

I have sinned dear Father Father I have sinned
Try and help me Father
Won´t you let me in? Liar
Nobody believes me Liar
Why don´t they leave me alone?
Sire I have stolen stolen many times
Raised my voice in anger
When I know I never should
Liar oh everybody deceives me
Liar why don´t you leave me alone

Liar I have sailed the seas
Liar from Mars to Mercury
Liar I have drunk the wine
Liar time after time
Liar you´re lying to me
Liar you´re lying to me
Father please forgive me
You know you´ll never leave me
Please will you direct me in the right way
Liar liar liar liar
Liar that´s what they keep calling me
Liar liar liar

Listen are you gonna listen
Mama I´m gonna be your slave
All day long
Mama I´m gonna try behave
All day long
Mama I´m gonna be your slave
All day long
I´m gonna serve you till your dying day
All day long
I´m gonna keep you till your dying day
All day long
I´m gonna kneel down by your side and pray
All day long and pray
All day long and pray
All day long and pray
All day long all day long all day long
All day long all day long all day long

All day long all day long all day long
Liar liar they never ever let you win
Liar liar everything you do is sin
Liar nobody believes you
Liar they bring you down before you begin
Now let me tell you this
Now you know you could be dead before they let you
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Living on my own

Sometimes I feel I´m gonna break down and cry (so lonely)
Nowhere to go nothing to do with my time
I get lonely so lonely living on my own

Sometimes I feel I´m always walking too fast
And everything is coming down on me down on me
I go crazy oh so crazy living on my own

Dee do de de dee do de de
I don´t have no time for no monkey business
Dee do de de dee do de de
I get so lonely lonely lonely lonely yeah
Got to be some good times ahead

Sometimes I feel nobody gives me no warning
Find my head is always up in the clouds in a dreamworld
It´s not easy living on my own

Dee do de de dee do de de
I don´t have no time for no monkey business
Dee do de de dee do de de
I get so lonely lonely lonely lonely yeah
Got to be some good times ahead

Dee do de de dee do de de
I don´t have no time for no monkey business
Dee do de de dee do de de
I get so lonely lonely lonely lonely yeah
Got to be some good times ahead

Anglès

Love me like there´s no tomorrow

You had to kill the conversation
You always had the upper hand
Got caught in love and stepped in sinking sand
You had to go and ruin all our plans
Packed your bags and you´re leaving home
Got a one-way ticket and you´re all set to go
But we have one more day together so

Love me like there´s no tomorrow
Hold me in your arms tell me you mean it
This is our last goodbye and very soon it will be over
But today just love me like there´s no tomorrow

I guess we drift alone in separate ways
I don´t have all that far to go
God knows I´ve learned to play the lonely man
I´ve never felt so low in all my life
We were born to be just losers
So I guess there´s a limit on how far we go
But we only have one more day together so

Love me like there´s no tomorrow
Hold me in your arms tell me you mean it
This is our last goodbye and very soon it will be over
But today just love me like there´s no tomorrow

Tomorrow God knows just where I´ll be
Tomorrow who knows just what´s in store for me
Anything can happen but we only have one more day together
Just one more day forever so

Love me like there´s no tomorrow
Hold me in your arms tell me you mean it
This is our last goodbye and very soon it will be over
But today just love me like there´s no tomorrow

Love me like there´s no tomorrow
Hold me in your arms tell me you mean it
This is our last goodbye and very soon it will be over
But today just love me like there´s no tomorrow

Anglès

Pàgina 1679 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Queen

Love of my life

Love of my life - you´ve hurt me,
You´ve broken my heart and now you leave me,
Love of my life can´t you see,
Bring it back, bring it back,
Don´t take it away from me, because you don´t know -,
what it means to me.
Love of my life don´t leave me,
You´ve taken my love, you now desert me,
Love of my life can´t you see,
Bring it back, bring it back,
Don´t take it away from me because you don´t know -
what it means to me.
You won´t remember -
When this is blown over
And everything´s all by the way -
When I get older
I will be there at your side to remind you
how I still love you - still love you.
Back - hurry back,
Please bring it back home to me,
because you don´t know what it means to me-
Love of my life
Love of my life . . .
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Made in heaven

I´m taking my right in destiny willing to play my part
Living with painful memories loving with all my heart
Made in heaven made in heaven it was all meant to be yeah
Made in heaven made in heaven
That´s what they say can´t you see
That´s what everybody says to me can´t you see
Oh I know I know I know that it´s true
Yes it´s really meant to be deep in my heart

I´m having to learn to pay the price
They´re turning me upside down
Waiting for possibilities don´t see too many around
Made in heaven yes made in heaven it´s for all to see
Made in heaven made in heaven
That´s what everybody says everybody says to me
It was really meant to be oh can´t you see
Yeah everybody everybody says yes it was meant to be
Yeah yeah

When stormy weather comes around it was made in heaven
When sunny skies break through behind the clouds
I wish it could last forever wish it could last forever
For ever...made in heaven

I´m playing my role in history looking to find my goal
Taking in all this misery but giving it all my soul
Made in heaven made in heaven it was all meant to be
Made in heaven made in heaven
That´s what everybody says wait and see
It was really meant to be so plain to see
Everybody everybody everybody tells me so
Yes it was plain to see yes it was meant to be
Written in the stars

Anglès

Maitasuna ergelkeria da (Crazy little thing called love)

Gauza txiki, txoro eta ergela
orain alai, aldiz baita tentela
eta horrela da maitasuna.

Hainbat gauza mintzo eta idatzi
baina beti zerbait berri behar ikasi

Euskera

hain aldakor da maitasuna.

Zure ustetan
atrapa duzula
bestetan berriz
ahuntzaren gauerdiko eztula.

Hori gauza txiki, txoro eta ergela
batzutan alai ta gehienetan erdi tentela
ta beti horrela da maitasuna

Eta gauza txiki, txoro ez ustekoa
bihurtu ohi da alditan ezinbestekoa
eta horrela de maitasuna.

Gauza txiki, txoro eta ergela
batzutan alai ta gehienetan guztiz ederra
horrela de maitasuna

Mr Bad Guy

Let´s go chasing rainbows in the sky
It´s my invitation
Let´s all take a trip on my ecstasy

I´m Mr Bad Guy
Yes I´m everybody´s Mr Bad Guy
Can´t you see I´m Mr Mercury
Oh spread your wings and fly away with me

Your big daddy´s got no place to stay
Bad communication
I feel like the president of the USA

I´m Mr Bad Guy
Yes I´m everybody´s Mr Bad Guy
Can´t you see I´m Mr Mercury
Oh spread your wings and fly away with me

I´m Mr Bad Guy
They´re all afraid of me
I can ruin peoples lives
Mr Bad Guy they´re all afraid of me
It´s the only way to be
That´s my destiny
Mr Bad Guy Mr Bad Guy bad guy

It´s the only way for me
It´s my destiny

I´m Mr Bad Guy
Yes I´m everybody´s Mr Bad Guy
Can´t you see it is my destiny
Oh spread your wings and fly away with me

Anglès

Mustapha

Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah, Allah, Allah, Allah will pray for you.
Hey!

Mustapha, Mustapha, Mustapha Ibrahim.
Mustapha, Mustapha, Mustapha Ibrahim.

Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha Ibrahim, al havra kris vanin
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha, hey! Mustapha
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim, hey!

Allah-i, Allah-i, Allah-i,
Ibra-Ibra-Ibrahim, yeah!
Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah Allah Allah-i hey!
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Mustapha Mustapha - Allah-i na stolei
Mustapha Mustapha - Achtar es na sholei
Mustapha Mustapha - Mochamut dei ya low eshelei
Mustapha Mustapha - ai ai ai ai ahelei
Mustapha,
Mustapha,
Ist avil ahiln avil ahiln adhim Mustapha,
Salaam Aleikum!

Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha Ibrahim, achbar ish navin
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustapha, Mustapha
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim, hey!

Allah-i, Allah-i, Allah-i,
Ibra-Ibra-Ibrahim, yeah!
Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim,
Allah Allah Allah-i hey!

Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha Mustapha
Mustapha,
Mustapha,
Vontap ist ahiln avil ahiln adhim Mustapha,
Aleikum Salaam hey!

My love is dangerous

My love is dangerous dangerous my love is dangerous
Always makes you bleed always makes you bleed
Always makes you bleed love is dangerous

Don´t follow in my footsteps you don´t belong to me
You only make a mistake don´t try and understand me
Don´t try and understand me all I´m trying to say

My love is dangerous dangerous love is dangerous
Make everybody cry everybody cry
Everybody cry love is dangerous

Don´t waste your time with loving love don´t work for me
Don´t try to show your feelings step carefully
Step carefully all I´m trying to say

My love is dangerous because I´m your enemy
Watch your step carefully
Because I know I know I know I know I know me
Dangerous no can give no guarantee I´m your one day ecstasy
Next day no

Dangerous oooh dangerous love is dangerous
Love is dangerous yeah
All I´m really trying to say to you love is dangerous

No go play fire with me fire dance for me
You no can take a pisstake
Don´t go criticize me no go analyze me
All I´m trying to say

My love is dangerous because I´m your enemy
Watch your step carefully
Because I know I know I know I know I know me
Dangerous no can give no guarantee I´m your one day ecstasy
Next day no

Dangerous dangerous my love is dangerous
Always makes you bleed
Always makes you bleed
Always makes you bleed

Anglès

Love is dangerous...

Need your loving tonight

No I´ll never look back in anger
No I´ll never find me an answer
You promised me you´d keep in touch
I read your letter and it hurt me so much
I said I´d never never be angry with you

I don´t wanna feel like a stranger no
Because I´d rather stay out of danger
I read your letter so many times
I got your meaning between the lines
I said I´d never never be angry with you

I must be strong so she won´t know how much I miss her
I only hope as time goes on I´ll forget her
My bodies aching can´t sleep at night
I´m to exhausted to start a fight
And if I see her with another guy
I´ll eat my heart out because I love her
Love her love her love her

Come on baby let´s get together
I´ll love you baby I´ll love you forever
I´m trying hard to stay away
What made you change? What did I say?
Oooh I need your loving tonight
Oooh I need your loving
Oooh I need your loving
Oooh I need your loving babe tonight
Hit me

Oooh I need your loving tonight

No I´ll never look back in anger
No I´ll never find me an answer
Can´t be no warning how could I guess?
I´ll have to learn to forgive and forget
Oooh I need your loving
Oooh I need your loving
Oooh I need your loving tonight

Anglès

Now I´m here

Here I stand (here I stand..)
Look around around around around
(Around around around around..)
But you won´t see me (you won´t see me..)
Now I´m here (now I´m here..)
Now I´m there (now I´m there..)
I´m just a just a new man
Yes you made me live again

A baby I was when you took my hand
And the light of the night burned bright
And the people all stared didn´t understand
But you knew my name on sight
Whatever came of you and me?
America´s new bride to be
Don´t worry baby I´m safe and sound
Down in the dungeon just Peaches and me
Don´t I love her so?
Yes she made me live again Yeah!

A thin moon me in the smoke screen sky
Where the beams of your love light chase
Don´t move don´t speak don´t feel no pain
With the rain running down my face
Your matches still light up the sky
And many a tear lives on in my eye
Down in the city just Hoople and me
Don´t I love him so don´t I love him so?
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Whatever comes of you and me
I love to leave my memories with you

Now I´m here (now I´m here.)
Think I´ll stay around around around
(Around around around around..)
Down in the city just you and me
(Down in the city just you and me..)

Don´t I love you so?

Go Go Go Little Queenie

One vision

One man one goal one mission,
One heart one soul just one solution,
One flash of light yeah one god one vision.
One flash one bone
One true religion
One voice one hope,
One real decision,
Wowowowo gimme one vision.
No wrong no right
I´m gonna tell you there´s no black and no white,
No blood no stain,
All we need is one worldwide vision
One flesh one bone
One true religion
One race one hope
One real decision
Wowowowo Oh yeah Oh yeah Oh yeah.
I had a dream,
When I was young,
A dream of sweet illusion,
A glimpse of hope and unity
And vision of one sweet union,
But a cold wind blows,
And a dark rain falls,
And in my heart it shows,
Look what they´ve done to my dream
So give me your hands,
Give me your hearts,
I´m ready,
There´s only one direction,
One world one nation
Yeah one vision
No hate no fight,
Just excitation,
All through the night,
It´s a celebration Wowowowo yeah.
One flesh one bone,
One true religion,
One voice one hope
One real decision
Gimme one night,
Gimme one hope,
Just gimme,
One man One man
One bar One night
One day hey hey,
Just gimme gimme gimme,
One vision

Anglès

One year of love

Just one year of love
Is better than a lifetime alone,
One sentimental moment in your arms
Is like a shooting star right through my heart.
It´s always a rainy day without you,

Anglès

I´m a prisoner of love inside you -
I´m falling apart all around you - yeah.
My heart cries out to your heart,
I´m lonely, but you can save me,
My hand reaches out for your hand,
I´m cold but you light the fire in me,
My lips search for your lips,
I´m hungry for your touch,
There´s so much left unspoken
And all I can do is surrender
To the moment just surrender.
And no one ever told me that love would hurt so much,
Oooh yes it hurts,
And pain is so close to pleasure,
And all I can do is surrender to your love,
Just surrender to your love.
Just one year of love,
Is better, than a lifetime alone,
One sentimental moment in your arms,
Is like a shooting star right through my heart,
It´s always a rainy day without you,
I´m a prisoner of love inside you,
I´m falling apart all around you,
And all I can do is surrender.

Pain is so close to pleasure

Oooh oooh pain is so close to pleasure oh yeah
Sunshine and rainy weather go hand in hand together all your life
Oooh oooh pain is so close to pleasure everybody knows
One day we love each other then we´re fighting one another all the time
When I was young and just getting started
And people talked to me they sounded broken hearted
Then I grew up and got my imagination
And all I wanted was to start a new relation
So in love but love had a bad reaction
I was looking for some good old satisfaction
But pain is all I got when all I needed was some love and affection
Oooh oooh pain is so close to pleasure yeah yeah
Sunshine and rainy weather go hand in hand together all your life
Pain and pleasure
Oooh oooh pain and pleasure
When your plans go wrong and you turn out the light
But inside of your mind you have to put up a fight
Where are the answers that we´re all searching for
There´s nothing in this world to be sure of anymore
Some days you´re feeling good some days you´re feeling bad
But if you´re feeling happy someone else is always sad
Let the sweetness of love wipe the tears from your face
For better for worse so let´s make the best of the rest of our years
Oooh oooh pain is so close to pleasure I told you so
Sunshine and rainy weather go hand in hand together all your life
Pain and pleasure
Oooh oooh pain is so close to pleasure yeah yeah
Sunshine and rainy weather go hand in hand together all your life
All your life
Pain - pleasure ....

Anglès

Princes of the universe

Here we are.Born to be kings.
We´re the princes of the universe.
Here we belong.Fighting to survive.
In a world with the darkest powers.
And here we are.We´re the princes of the universe.
Here we belong.Fighting for survival.
We´ve come to be the rulers of your world.
I am immortal.I have inside me blood of kings.
I have no rival.No man can be my equal.
Take me to the future of your world.
Born to be kings.Princes of the universe.
Fighting and free.Got your world in my hand.
I´m here for your love and I´ll make my stand.
We were born to be princes of the universe.
No man could understand.My power is in my own hand.
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Oooh, oooh, oooh, oooh. People talk about you.
People say you´ve had your day.
I´m a man that will go far.
Fly the moon and reach for the stars.
With my sword and head held high.
Got to pass the test first time - yeah.
I know that people talk about me I hear it every day.
But I can prove you wrong because I´m right first time.
Yeah.Yeah.Alright.Watch this man fly.
Bring on the girls.
Here we are.Born to be kings.We´re the princes of
the universe.Here we belong.Born to be kings.
Princes of the universe.Fighting and free.
Got the world in my hands.I´m here for your love.
And I´ll make my stand.
We were born to be princes of the universe.

Put out the fire

They called him a hero
In the land of the free
But he wouldn´t shake my hand boy
He disappointed me
So I got my hand gun
And I blew him away
That critter was a bad guy
And I had to make him pay

You might fear for my reason
I don´t care what they say
Look out baby it´s the season
For the mad masquerade
Put out the fire put out the fire put out the fire
Oh you need a bullet like a hole in the head
Put out the fire put out the fire put out the fire
Don´t believe what your grand-daddy said

She was my lover
It was a shame that she died
But the constitution´s right on my side
Because I caught my lover in the neighbours bed
I got retribution
Filled ´em all full of lead

I´ve been told it´s the fashion
To let me on the streets again
It´s nothing but a crime of passion
And I´m not to blame
Put out the fire put out the fire put out the fire
You need a weapon like a hole in the head
Put out the fire put out the fire baby put out the fire
And let your sons and daughters sleep sound in their beds

You know a gun never killed nobody
You can ask anyone
People get shot by people
People with guns
Put out the fire put out the fire put out the fire
You need a gun like a hole in the head
Put out the fire put out the fire put out the fire
Just tell me that old fashioned gun law is dead

Shoot shoot..

Anglès

Radio Ga Ga

Radio I´d sit alone and watch your light
My only friend through teenage nights
And ev´rything I had to know
I heard it on my radio

You gave them all those old time stars

Anglès

Through wars of worlds - invaded by Mars
You made ´em laugh - you made ´em cry
You made us feel like that we could fly
Radio

So don´t become some background noise
A backdrop for the girls and boys
Who just don´t know or just don´t care
And just complain when you´re not there
You had your time you had the power
You´ve yet to have your finest hour
Radio

All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio blah blah
Radio what´s new?
Radio someone still loves you

We watch the shows - we watch the stars
On videos for hours and hours
We hardly need to use our ears
How music changes through the years

Let´s hope you never leave old friend
Like all good things on you we depend
So stick around &#8216;cause we might miss you
When we grow tired of all this visual
You had your time you had the power
You´ve yet to have your finest hour
Radio

All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio blah blah
Radio what´s new?
Someone still loves you

Radio ga ga
Radio ga ga
Radio ga ga
Radio

You had your time you had the power
You´ve yet to have your finest hour
Radio

Rain must fall

I can see it in your stars
Life is so exciting
Acting so bizzare
Your world is so inviting
Playing really cool
And looking so mysterious honey
Your every day is full of sunshine
But into every life a little rain must fall

No problem
Uh
Be cool now

Anyone who imagines
They can blind you with science
Bully you all over
With property and finance
But you have the position
To call the shots and name the price honey
You found success and recognition
But into every life a little rain must fall
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Flo Jo

You lead a fairy tale existance
But into every life a little rain must fall

Be cool
Hah
Kiss kiss

Others seem to think
You are over dramatising
Problems at work
So it´s hardly suprising
There´s little you can do
To alter their opinions honey
You want a clean reputation
But now you´re facing complications
Because into every life a little rain must fall

Be cool
Get serious
Alright
Play it nice and cool

Play it nice and cool
That´s good
One more time
Aha
I like it

Sail away sweet sister

Hey little babe you´re changing
Babe are you feeling sore ?
It ain´t no use in pretending
You don´t wanna play no more

It´s plain that you ain´t no baby
What would your mother say
You´re all dressed up like a lady
How come you behave this way, yeah

Sail away sweet sister
Sail across the sea
Maybe you find somebody
To love you half as much as me
My heart is always with you
No matter what you do
Sail away sweet sister
I´ll always be in love with you

Forgive me for what I told you
My heart makes a fool of me
Ooh, you know I´ll never hold you
I know that you gotta be free, yeah

Sail away sweet sister
Sail across the sea
Maybe you find somebody
To love you half as much as me
Take it the way you want it
But when they let you down my friend
Sail away sweet sister
Back to my arms again

Hot child don´t you know you´re young -
You got your whole life ahead of you
And you can throw it away too soon
Way too soon, aah yeah

Sail away sweet sister
Sail across the sea
Maybe you find somebody

Anglès

Gonna love you half as much as me - yeah
My heart is always with you
No matter what you do
Sail away sweet sister
I´ll always be in love with you
Aaha

Scandal

Scandal, now you´ve left me all the world´s gonna know
Scandal, they´re gonna turn our lives into a freak show
They´ll see the heart ache,they´ll see the love break
They´ll hear me pleading,We´ll say for God´s sake
Over and over and over again

Scandal, now you´ve left me there´s no healing the wounds
Hey scandal, and all the world can make us out to be fools
Here come the bad news,open the flood gates
They´ll leave us bleeding,we´ll say you cheapskates
Over and over and over again

So let them know when they stare it´s just a private affair
They´ll have us hung in the air and tell me what do they care
It´s only a life to be twisted and broken
They´ll see the heart ache,they´ll see our love break, yeah
They´ll hear me pleading,I´ll say for God´s sake
Over and over and over and over again

Scandal scandal

Scandal
Scandal yes you´re breaking my heart again
Scandal yes you´re loving on out again

Today the headlines tomorrow hard times
And no-one ever really knows the truth from the lies
And in the end the story deeper must hide
Deeper and deeper and deeper inside

Scandal scandal
Scandal scandal

Anglès

Seven seas of Rhye

Fear me you lords and lady preachers
I descend upon your earth from the skies
I command your very souls you unbelievers
Bring before me what is mine
The seven seas of Rhye
Can you hear me you peers and privy councillors
I stand before you naked to the eyes
I will destroy any man who dares abuse my trust
I swear that you´ll be mine
At the seven seas of Rhye
Sister I live and lie for you
Mister do and I´ll die
You are mine I possess you
Belong [or Make love] to you forever
Storm the master marathon I´ll fly through
By flash and thunder fire I´ll survive
I´ll survive I´ll survive
Then I´ll defy the laws of nature
And come out alive
Begone with you you shod and shady senators
Give out [or you] the good and leave out the bad evil cries
I challenge the mighty titan and his troubadours
And with a smile
I´ll take you to the seven seas of Rhye
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Somebody to love

Can anybody find be somebody to love?
Each morning I get up I die a little
Can barely stand on my feet
(Take a look at yourself)Take a look in the mirror and cry
Lord what you´re doing to me
I have to spend all my years in believing you
But I just can´t get no relief Lord
Somebody (somebody) oooh somebody (somebody)
Can anybody find me somebody to love?

I work hard (he works hard) everyday of my life
I work till I ache my bones
At the end (at the end of the day)
I take home my hard earned pay all on my own
I get down (down) on my knees (knees)
And I start to pray (praise the Lord)
´Til the tears run down from my eyes
Lord somebody (somebody) oooh somebody (please)
Can anybody find me somebody to love?

(He wants help)
Every day - I try and I try and I try -
But everybody wants to put me down
They say I´m going crazy
They say I got a lot of water in my brain
Got no common sense
(He´s)I got nobody left to believe
Yeah - yeah yeah yeah

Oooh
Somebody (somebody)
Can anybody find me somebody to love?
(Anybody find me someone to love)

Got no feel I got no rhythm
I just keep losing my beat (you just keep losing and losing)
I´m OK I´m alright (he´s alright)
I ain´t gonna face no defeat
I just gotta get out of this prison cell
One day I´m gonna be free Lord

Find me somebody to love find me somebody to love
Find me somebody to love find me somebody to love
Find me somebody to love find me somebody to love
Find me somebody to love find me somebody to love
Find me somebody to love find me somebody to love
Somebody somebody somebody somebody somebody
Find me somebody find me somebody to love
Can anybody find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me somebody to love
Find me find me find me
Find me somebody to love
Somebody to love
Find me somebody to love...

Anglès

Spread your wings

Sammy was low
Just watching the show
Over and over again
Knew it was time
He´d made up his mind
To leave his dead life behind
His boss said to him
´Boy you´d better begin
To get those crazy notions right out of your head
Sammy who do you think that you are?
You should´ve been sweeping up the Emerald bar´
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Spread your wings and fly away
Fly away far away
Spread your little wings and fly away
Fly away far away
Pull yourself together
Because you know you should do better
That´s because you´re a free man

He spends his evenings alone in his hotel room
Keeping his thoughts to himself he´d be leaving soon
Wishing he was miles and miles away
Nothing in this world nothing would make him stay

Since he was small
Had no luck at all
Nothing came easy to him
Now it was time
He´d made up his mind
´This could be my last chance´

His boss said to him ´now listen boy
You´re always dreaming
You´ve got no real ambition you won´t get very far
Sammy boy don´t you know who you are?
Why can´t you be happy at the Emerald bar?´

So honey
Spread your wings and fly away
Fly away far away
Spread your little wings and fly away
Fly away far away
Pull yourself together
Because you know you should do better
That´s because you´re a free man
Come on honey

Take my breath away

Oooh oooh take it take it all away
Oooh oooh take my breath away
Oooh oooh you take my breath away

Look into my eyes and you´ll see I´m the only one
You´ve captured my love stolen my heart
Changed my life
Every time you make a move you destroy my mind
And the way you touch
I lose control and shiver deep inside
You take my breath away

You can reduce me to tears with a single sigh
Every breath that you take
Any sound that you make is a whisper in my ear
I could give up all my life for just one kiss
I would surely die if you dismiss me from your love
You take my breath away

So please don´t go
Don´t leave me here all by myself
I get ever so lonely from time to time
I will find you anywhere you go
I´ll be right behind you
Right until the ends of the earth
I´ll get no sleep until I find you
To tell you that you just take my breath away

I will find you anywhere you go
Right until the ends of the earth
I´ll get no sleep until I find you
To tell you when I´ve found you
I love you

Take my breath take my breath ... away
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Tear it up

Are you ready? - well are you ready?
We´re gonna tear it up
Yeah yeah yeah yeah

(Hey)
Give me your mind baby give me your body
Give me some time baby let´s have a party
It ain´t no time for sleeping baby
Soon it´s round your street I´m creeping
You´d better be ready

We gonna Tear it up
Stir it up
Break it up - baby

You gonna Tear it up
Shake it up
Make it up - as you go along

Tear it up
Square it up
Wake it up - baby

Tear it up
Stir it up
Stake it out - and you can´t go wrong

(Hey listen)
I love you because you´re sweet and I love you because you´re naughty
I love you for your mind baby give me your body
I wanna be a toy at your birthday party
Wind me up - wind me up - wind me up - let me go

Tear it up
Stir it up
Break it up - let me go

Tear it up
Shake it up
Make it up - as you go along

Tear it up
Turn it up
Burn it up

Are you ready?(Oh yeah)
Baby baby baby are you ready for me?(Oh yeah)
Baby baby baby are you ready for love?(Oh yeah)
Are you ready - are you ready - are you ready for me?(Oh yeah)
I love you so near I love you so far
I gotta tell you baby you´re driving me Ga Ga

Anglès

Teo toriatte

When I´m gone no need to wonder
If I ever think of you
The same moon shines
The same wind blows for both of us
And time is but a paper moon
Be not gone

Though I´m gone it´s as though
I hold the flower that touches you
A new life grows
The blossom knows there´s no-one else
Could warm my heart as much as you
Be not gone

Let us cling together as the years go by
Oh my love my love

Anglès

In the quiet of the night
Let our candle always burn
Let us never lose the lessons we have learned

Teo toriatte konomama iko
Aisuruhito yo
Shizukana yoi ni
Hikario tomoshi
Itoshiki oshieo idaki

Hear my song still think of me
The way you´ve come to think of me
The nights grow long
But dreams live on
Just close your pretty eyes
And you can be with me
Dream on

Teo toriatte konomama iko
Aisuruhito yo
Shizukana yoi ni
Hikario tomoshi
Itoshiki oshieo idaki

When I´m gone they´ll say we were all fools
And we don´t understand
Oh be strong don´t turn your heart
We´re all you´re all we´re all for all for always

Let us cling together as the years go by
Oh my love my love
In the quiet of the night
Let our candle always burn
Let us never lose the lessons we have learned

Thank God it´s Christmas

Oh my love we´ve had our share of tears
Oh my friend we´ve had our hopes and fears
Oh my friends it´s been a long hard year
But now it´s Christmas
Yes it´s Christmas
Thank God it´s Christmas

The moon and stars seem awful cold and bright
Let´s hope the snow will make this Christmas right
My friend the world will share this special night
Because it´s Christmas
Yes it´s Christmas
Thank God it´s Christmas
For one night

Thank God it´s Christmas yeah
Thank God it´s Christmas
Thank God it´s Christmas
Can it be Christmas?
Let it be Christmas
Every day

Oh my love we´ve lived in troubled days
Oh my friend we have the strangest ways
All my friends on this one day of days
Thank God it´s Christmas
Yes it´s Christmas
Thank God it´s Christmas
For one day

Thank God it´s Christmas
Yes it´s Christmas
Thank God it´s Christmas
Oooh yeah
Thank God it´s Christmas
Yes yes yes yes it´s Christmas
Thank God it´s Christmas
For one day

A very merry Christmas to you all
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The Golden Boy

The boy had a way with words, he sang, he moved with grace

He entertained so naturally, no gesture out of place

His road in life was clearly drawn, he didn´t hesitate

He played, they saw, he conquered as the master of, as the
master of his

fate

The girl had an iron soul no-one could recognise

Material ambition that her gentleness disguised

She gave herself to him certain of his fame

Wanted him for luxury, for limelight and his name

And then he sang to her

I love you for your silence, I love you for your peace

The still and calm releases that sweep into my soul

That slowly take control

I love you for your passion, I love you for your fire

The violent desire that burns me in its flame

A love I dare not name

His rise was irresistible (yeah) - he grew into the part

His explanation simply that he suffered for his art

No base considerations of some glittering reward

The prize was knowing that his work was noticed and adored

I love you (yes I love you) for your silence, I love you for
your peace

The still and calm releases that sweep into my soul

That slowly slowly take control

Yes he told the truth (he told the truth), yes he told the
truth

Accepting every honour with a masterly display

Of well rehearsed reluctance to be singled out this way

He started to believe that he was all they said and more (and
more)

While she forgot, she forgot the reasons (reasons)
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She had wanted him before

(I love you) I love you for your passion (for your passion)

I love you for your fire

The violent desire that burns me in its flame (burns me in its
flame)

A love I dare not name

The still and calm releases (releases)

That sweep into my soul (sweep into my soul)

That slowly (slowly) slowly (slowly)

Slowly (slowly) slowly (slowly) take control

And when at last they fell apart, she wished that she could
be

The hardened heart of yesterday, as cynical as he

By changing for the better, she had changed things for the
worse

The words that made them happy once now echoed - echoed as a
curse

The miracle

Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all
It´s a miracle
All God´s creations great and small
The Golden Gate and the Taj Mahal
That´s a miracle
Test tube babies being born
Mothers,fathers dead and gone
It´s a miracle

We´re having a miracle on earth
Mother nature does it all for us
The wonders of this world go on
The hanging Gardens of Babylon
Captain Cook and Cain and Able
Jimi Hendrix to the Tower of Babel
It´s a miracle it´s a miracle it´s a miracle
It´s a miracle

The one thing we´re all waiting for is peace on earth - an end to war
It´s a miracle we need - the miracle
The miracle we´re all waiting for today

If every leaf on every tree could tell a story that would be a miracle
If every child on every street had clothes to wear and food to eat
That´s a miracle
If all God´s people could be free to live in perfect harmony
It´s a miracle

We´re having a miracle on earth
Mother nature does it all for us
Open hearts and surgery
(wonders of this world go on)
Sunday mornings with a cup of tea
Super powers always fighting
But Mona Lisa just keeps on smiling
It´s a miracle it´s a miracle it´s a miracle
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(wonders of this world go on)
It´s a miracle it´s a miracle it´s a miracle
It´s a miracle

The one thing (the one thing) we´re all waiting for (we´re all waiting for)
Is peace on earth (peace on earth) and an end to war (an end to war)
It´s a miracle we need - the miracle
The miracle peace on earth and end to war today

That time will come one day you´ll see when we can all be friends
That time will come one day you´ll see when we can all be friends
That time will come one day you´ll see when we can all be friends
That time will come one day you´ll see when we can all be friends

The Prophet´s song

Oh oh people of the earth
Listen to the warning the seer he said
Beware the storm that gathers here
Listen to the wise man

I dreamed I saw on a moonlit stair
Spreading his hand to the multitude there
A man who cried for a love gone stale
And ice cold hearts of charity bare
I watched as fear took the old man´s gaze
Hopes of the young in troubled graves
´I see no day´ I heard him say
So grey is the face of every mortal

Oh oh people of the earth!
´Listen to the warning´ the prophet he said
For soon the cold of night will fall
Summoned by your own hand

Ah ah children of the land
Quicken to the new life take my hand
Fly and find the new green bough
Return like the white dove

He told of death as a bone white haze
Taking the lost and the unloved babes
Late too late all the wretches run
These kings of beasts now counting their days
From mother´s love is the son estranged
Married his own his precious gain
The earth will shake in two will break
And death all round will be your dowry

Oh oh people of the earth
Listen to the warning the seer he said
For those who hear and mark my words
Listen to the good plan

Oh oh oh oh and two by two my human zoo
They´ll be running for to come
Running for to come out of the rain

Oh flee for your lives who heed me not
Let all your treasures make you fear for your life
Deceive you not the fires of hell will take you
Should death await you

Ah people can you hear me?
And now I know and now I know
And now I know and now I know
That you can hear me
And now I know and now I know
And now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know
The earth will shake in two will break

Català

Death all around around around around
Around around around around
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know now I know
Now I know
Wo wo wo wo wo wo wo wo wo
Listen to the wise listen to the wise listen to the wise
Listen to the wise listen to the wise man
La la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
La la
La la
La la
Come here I hear you
Come here I hear you
Come here I hear you
Ah ah ah ah ah
Listen to the man listen to the man listen to the man listen to the mad man

God gave you grace to purge this place
And peace all around may be your fortune
Oh oh children of the land
Love is still the answer take my hand
The vision fades a voice I hear
Listen to the madman!
But still I fear and still I dare not
Laugh at the madman!

The show must go on

Empty spaces, what are we waiting for
Abandoned places, I guess we know the score
On and on
Does anybody know what we are looking for

Another hero another mindless crime
Behind the curtain in the pantomime
Hold the line
Does anybody want to take it anymore

The show must go on
The show must go on
Inside my heart is breaking
My make-up may be flaking
But my smile still stays on

Whatever happens I´ll leave it all to chance
Another heartache another failed romance
On and on
Does anybody know what we are living for
I guess I´m learning
I must be warmer now
I´ll soon be turning round the corner now
Outside the dawn is breaking
But inside in the dark I´m aching to be free

The show must go on
The show must go on, yeah
Oooh inside my heart is breaking
My make-up may be flaking
But my smile still stays on
Yeah oh oh oh

My soul is painted like the wings of butterflies
Fairy tales of yesterday will grow but never die
I can fly, my friends

The show must go on, yeah
The show must go on
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I´ll face it with a grin
I´m never giving in
On with the show

I´ll top the bill
I´ll overkill
I have to find the will to carry on
On with the
On with the show

The show must go on

There must be more to life more to life than this

There must be more to life than this
There must be more to life than this
How do we cope in a world without love
Mending all those broken hearts
And tending to those crying faces
There must be more to life than living
There must be more than meets the eye
Why should it be just a case of black or white
There must be more to life than this

Why is this world so full of hate
People dying everywhere
And we destroy what we create
People fighting for their human rights
But we just go on saying c´est la vie
So this is life

There must be more to life than killing
A better way for us to survive
What good is life in the end we all must die
There must be more to life than this

There must be more to life than this
There must be more to life than this
I live in hope for a world filled with love
Then we can all just live in peace
There must be more to life much more to life
There must be more to life more to life than this

Anglès

These are the days of our lives

Sometimes I get to feeling
I was back in the old days, long ago
When we were kids when we were young
Thing seemed so perfect, you know
The days were endless we were crazy we were young
The sun was always shining, we just lived for fun
Sometimes it seems like lately, I just don´t know
The rest of my life´s been just a show

Those were the days of our lives
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but one thing is true
When I look and I find I still love you

You can´t turn back the clock you can´t turn back the tide
Ain´t that a shame
I´d like to go back one time on a roller coaster ride
When life was just a game
No use in sitting and thinking on what you did
When you can lay back and enjoy it through your kids
Sometimes it seems like lately, I just don´t know
Better sit back and go with the flow

Because these are the days of our lives
They´ve flown in the swiftness of time
These days are all gone now but some things remain
When I look and I find no change
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Those were the days of our lives, yeah
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but one thing´s still true
When I look and I find
I still love you

I still love you

Tie your mother down

Get your party gown and get your pigtail down
And get your heart beating baby
Got my timing right I got my act all tight

It´s gotta be tonight
My little school babe
Your mama says you don´t
And your daddy says you won´t
And I´m boiling up inside
Ain´t no way I´m gonna lose out this time

Tie your mother down
Tie your mother down
Lock your daddy out of doors
I don´t need him nosing around
Tie your mother down
Tie your mother down
Give me all your love tonight

´You´re such a dirty louse go get out of my house´
That´s all I ever get from your family ties
In fact I don´t think I ever heard
A single little civil word from those guys
I don´t give a light
I´m gonna make out all right
I´ve got a sweetheart hand
To put a stop to all that
Sniping and grousing

Tie your mother down
Tie your mother down
Take your little brother swimming
With a brick that´s all right
Tie your mother down
Tie your mother down
Or you ain´t no friend of mine

Your mama and your daddy
Gonna plague me till I die
I can´t understand it
Because I´m a peace loving guy
Tie your mother down
Tie your mother down
Get that big big big big big big
Daddy out the door
Tie your mother down yeah
Tie your mother down
Give me all your love tonight
All your love tonight

Anglès

Too Much Love Will Kill You

I´m just the pieces of the man I used to be
Too many bitter tears are raining down on me
I´m far away from home
And I´ve been facing this alone for much too long

Oh, I feel like no-one ever told the truth to me
About growing up and what a struggle it would be
In my tangled state of mind
I´ve been looking back to find where I went wrong

Too much love will kill you
If you can´t make up your mind
Torn between the lover and the love you leave behind
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You´re headed for disaster ´cos you never read the signs
Too much love will kill you every time

I´m just the shadow of the man I used to be
And it seems like there´s no way out of this for me
I used to bring you sunshine
Now all I ever do is bring you down, oooh
How would it be if you were standing in my shoes
Can´t you see that it´s impossible to choose
No there´s no making sense of it
Every way I go I´m bound to lose, oh yeah

Too much love will kill you
Just as sure as none at all
It´ll drain the power that´s in you
Make you plead and scream and crawl
And the pain will make you crazy
You´re the victim of your crime
Too much love will kill you every time

Yeah too much love will kill you
It´ll make your life a lie
Yes too much love will kill you
And you won´t understand why
You´d give your life you´d sell your soul
But here it comes again
Too much love will kill you
In the end
In the end

We are the champions

I've paid my dues
Time after time
I've done my sentence
But committed no crime
And bad mistakes
I've made a few
I've had my share of sand kicked in my face
But I've come through

We are the champions my friends
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world

I've taken my bows
And my curtain calls
You brought me fame and fortuen and everything that goes with it
I thank you all

But it's been no bed of roses
No pleasure cruise
I consider it a challenge before the whole human race
And I ain't gonna lose

We are the champions my friends
And we'll keep on fighting ill the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the world

We are the champions my friends
And we'll keep on fighting ill the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions
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we are the champions

WE ARE THE CHAMPIONS
I´ve paid my dues
Time after time
I´ve done my sentence
But committed no crime
And bad mistakes
I´ve made a few
I´ve had my share of sand
Kicked in my face
But I´ve come through

And we mean to go on and on and on and on

We are the champions - my friends
And we´ll keep on fighting
Till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
´Cause we are the champions of the World

I´ve taken my bows
And my curtain calls
You brought me fame and fortune
And everything that goes with it
I thank you all
But it´s been no bed of roses
No pleasure cruise
I consider it a challenge before
The whole human race
And I ain´t gonna lose

And we mean to go on and on and on and on

We are the champions - my friends
And we´ll keep on fighting
Till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
´Cause we are the champions of the World

We are the champions - my friends
And we´ll keep on fighting
Till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
´Cause we are the champions
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we are the champions

He pagat els meus deutes
Un cop i un altre
He complert la meva sentència
Però no vaig cometre cap crim
Errors,
En vaig fer uns pocs
He tingut la meva part de sorra llençada  a la cara
Però ho he aconseguit

Som els campions - amics
I continuarem lluitant - fins al final
Som els campions
Som els campions
Sense temps pels perdedors
Perquè som els campions, del món

Vaig agafar les meves reverències
I els moviments de teló
Em vas portar fama i fortuna, i tot el que ve amb elles
Us ho agraeixo
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Però no ha estat un llit de roses
Ni un viatge de plaer
Ho considero un repte per a tota la humanitat
I no he perdut

Som els campions - amics
I continuarem lluitant - fins al final
Som els campions
Som els campions
Sense temps pels perdedors
Perquè som els campions, del món

We will rock you

We Will Rock You

Buddy you're a boy make a big noise
Playin' in the street gonna be a big man some day
You got mud on yo' face
You big disgrace
Kickin' your can all over the place

Singin'
We will we will rock you
We will we will rock you

Buddy you're a young man hard man
Shoutin' in the street gonna take on the world some day
You got blood on yo' face
You big disgrace
Wavin' your banner all over the place

We will we will rock you
Singin'
We will we will rock you

Buddy you're an old man poor man
Pleadin' with your eyes gonna make you some peace some day
You got mud on your face
You big disgrace
Somebody better put you back into your place

We will we will rock you
Singin'
We will we will rock you
Everybody
We will we will rock you
Hmmm...
We will we will rock you
Alright

(solo)
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Who wants to live forever

There´s no time for us,
There´s no place for us,
What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us.
Who wants to live forever,
Who wants to live forever .....?
There´s no chance for us,
It´s all decided for us,
This world has only one sweet moment set aside for us.
Who wants to live forever.
Who dares to love forever,
When love must die.
But touch my tears with your lips,
Touch my world with your fingertips,
And we can have forever,
And we can love forever,
Forever is our today,
Who wants to live forever,
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Who wants to live forever,
Forever is our today,
Who waits forever anyway?

You and I

Music is playing in the darkness
And a lantern goes swinging by
Shadows flickering my heart´s jittering
Just you and I
Not tonight come tomorrow
When everything´s sunny and bright (sunny and bright)
No no no come tomorrow because then
We´ll be waiting in the moonlight

We´ll go walking in the moonlight
Walking in the moonlight
Laughter ringing in the darkness
People drinking for days gone by
Time don´t mean a thing
When you´re by my side
Please stay awhile

You know I never could forsee the future years
You know I never could see
Where life was leading me
But will we be together forever?
What will be my love?
Can´t you see that I just don´t know

No not tonight not tomorrow
Everything´s gonna be alright (sunny and bright)
Wait and see if tomorrow we´ll be
As happy as we´re feeling tonight
We´ll go walking in the moonlight (we´ll be happy)
Walking in the moonlight

I can hear the music in the darkness
Floating softly to where we lie
No more questions now
Let´s enjoy tonight
(Just you and I) just you and I
Just you and I
Can´t you see that we´ve gotta be together
Be together just you and I just you and I
No more questions just you and I
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Your kind of lover

Now you say you´re leaving me
I just can´t believe it´s true
You´re my kind of lover
Wanna little bit of feeling
Add a little bit of meaning to my life
Wanna little bit of feeling
A little bit of sunshine to my life

I wanna be your kind of lover
Give a little bit of feeling
Just a little bit of feeling
Add a little bit of meaning to my life

I wanna boogie down with you brother
Boogie down with the bassman
Win love on the grandslam
I´ll be there waiting when you call

Just step right into my heart
Come a little closer
Don´t tell me that it´s over
Make a brand new start
We can work it out just next to nothing
Work it out work it out just next to nothing
With feeling feeling feeling with feeling

We can work it out
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Let me show you what I can do I can be your kind of lover
We can work it out
Let me show you what I can do I can be your kind of lover

I wanna be your kind of mother
Let´s talk about loving right
Don´t talk about doing wrong
Put a little bit of sense into your mind
We gotta talk it out man to man
Make each other understand
Right now a little happiness would be fine

Just step right into my heart
Come a little closer
Don´t tell me that it´s over
Make a brand new start
We can work it out just next to nothing
Work it out work it out just next to nothing
With feeling feeling feeling with feeling

We can work it out
Let me show you what I can do I can be your kind of lover
We can work it out
Let me show you what I can do I can be your kind of lover

You´re my best friend

Ooo, you make me live
whatever this world can give to me
It´s you, you´re all I see
Ooo, you make me live now honey
Ooo, you make me live
You´re my best friend
that I ever had
I´ve been with you such a long time
You´re my sunshine
And I want you to know
That my feelings are true
I really love you
You´re my best friend
Ooo, you make me live
I´ve been wandering round
But I still come back to you
In rain or shine
You´ve stood by me girl
I´m happy, happy at home
You´re my best friend.
Ooo, you make me live
whenever this world is cruel to me
I got you,to help me forgive
Ooo, you make me live now honey
Ooo, you make me live.
You´re the first one
When things turn out bad
You know I´ll never be lonely
You´re my only one
And I love
The things that you do
You´re my best friend
Ooo, you make me live.
I´m happy, happy at home
You´re my best friend
You´re my best friend
Ooo, you make me live
You, you´re my best friend.
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Quico el Célio, el Noi i el Mut de les

Es cantava i es canta

De Roquetes vinc, de Roquetes vinc,
de Roquetes baixo
Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.

Surt de seguida Cinteta, surt de seguida al balcó,
si no vols que faci a trossos les cordes del guitarró.

Les nostres jotes los parlen de coses del cada dia:
del treball i de la vida, d’amor i geografia;
i de consells populars, quina gran filosofia.

A la jota jota del ganxo del llum
que si no t’apartes, te’l tiro damunt.
De les allevances i dels malparlats
i dels maltequiero que Déu mone guard.

Tan si fa fred o calor, com si la terra està humida,
sempre ho emprenem en calma, que tot té la seua mida
i mos agrada cantar-li al més senzill de la vida.

Estes coses del folklore hi ha qui les ha oblidat,
perquè ja no els interessa que es digue la veritat.

Ai quin sol quin sol, Ai quin sol saleró
Ai com ballariem si hi hagués guitarró.
Quan te casaràs sabràs lo que es bo.
Si al casar ho encertes ja tens feta la sort.

Uns diuen que això es cantava, altres que si encara es canta.
Uns i altres tenen raó, Perquè es cantava i es canta.

Al que crida tots l’escolten, no fan cas del que no crida.
Tots los que treballen callen, lo món és una mentida.
Per aixó crido ben fort que vull un riu ple de vida!

Alça l’aleta, polleta, no em picaràs pollastret
Que la senyora Pepeta se casarà en Joanet
Alça l’aleta polleta, no em picaràs pollastret

El Ebro nace en Reinosa y pasa por el Pilar
y en el sur de Cataluña queremos que llegue al mar
y conservar nuestro Delta, los musclos y el calamar.

No perdrem lo bon humor i mantenim la moral
ho cantem en alegria perquè és lo més natural
Que som la sal de la terra i no una terra de sal.

Al carrer del mig no hi volem anar
Perque l’altre nit mos van arroixar
Al carrer del mig no hi volem anar

S’ha cantat moltes vegades de les virtuts d’anar a peu
Poder escoltar i olorar i mirar tot lo que es veu

Mira si he recorrido mundo que he estado en los Freginales,
Madenverge, La Galera y el Mas de los Barberanes
Y en esta tierra he quedado de ustedes enamorado.

Ai pistoles, pistoles, pistoles, ai pecatis mundi, ai miserenobis
Primentons, primentons i tomates la mas mala quiente son los estudiantes

I si de tan voltar pobles algun dia mos perdem, si no saben on trobar-mos
No so pensen ni un moment, collint olivetes fargues a la muntanya estarem

I a vostés que mos escolten els desitgem lo millor:
que es quedin ben plens d’amor i lliures de malalties
som Quico, Jaume, el Noi i el Mut de les Ferreries

Ai quin sol quin sol, Ai quin sol saleró
Ai com ballariem si hi hagués guitarró.
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Quan te casaràs sabràs lo que es bo.
Si al casar ho encertes ja tens feta la sort.

De Roquetes vinc, de Roquetes vinc,
de Roquetes baixo
Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.

Quim Vila

Estic enganxat al cor de la ciutat

          Bb  C                 F   Dm
Estic enganxat   al Cor de la Ciutat,
            Bb               C                    F   F7
abans de l’Otero, després de Cuines i el dinar al pap.
             Bb  C              F   Dm
Cul ran de sofà    i sentint-ho meu,
               Bb                  C                  F
vull saber que fan tots els meus col·legues de Sant Andreu.

            F                       B°                   C
Un Peris nerviós, sempre amb un mal cos, fa emprenyar la Cinta
             C                 C7                   F
En Quim embarcat, de Clara enyorat, busca un nou destí.
               Dm7                            Gm
I un tendre Narcís busca un Adrià sense l’Esperança,
              G                     G7                 C
i la Laura es casa i a bord d’una Impala fuig amb el David.

           F                      B°                                  C
Santa Rita Rita...!- exclama la Paquita quan veu la Regina
               C                     C7                  F
mentre el Paco guanya, picant alt al pòker, paga i queda bé.
              Dm7                                      Gm
L’Alba i la Cecília, com bona família, saben portar el Fede,
            F                       C                    F   F7
que rera la barra, bo però un pèl macarra, és un amic de pes.

Estic enganxat al Cor de la Ciutat...

La Montse i l’Ivan i els de casa estan “que ens han pres el nano”,
l’Alfonso ha tornat, la iaia ha besat navegant pel port.
La Lola pateix pel tros de cubà que ha marxat de casa,
i entre assaig i assaig pacient el Franciscu espera el seu torn.

La Mari també agafa el “necesser” i a “Graná” amb la Cari,
un Ramon cansat, penedit beat, se’n va a cals tiets.
L’Albert fent d’heroi, com mal Hasselhoff, fa enviudar la Marta
i els Fabra no els prova quedar-se i la Dora “curra” a Granollers.

Estic enganxat al Cor de la Ciutat...

No ha estat mala sort, trobar el Jordi mort, ha estat un suicidi
la Núria amb l’anhel, de voler el Marcel, ja hi té un “rollo” fosc
I la “K” amb en Gus, petener i pallús, coixa sols per fora,
tenen per company, el Max que es va fent gran descobrint el món!

Per tafanejar hi ha Roser&Pilar Private Investigations,
amb vici que apreta l’Isabeleta i el Rafa cornut.
I a l’atur la Gemma prenyada esgota l’esma a l’Emili,
però el que ens ha colpit ha estat la Judit i el seu nou new look.

Català

Estic enganxat al Cor de la Ciutat...

R Kelly

I believe i can fly

I used to think that I could not go on
And life was nothing but an awful song
But now I know the meaning of true love
I´m leaning on the everlasting arms

If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there´s nothing to it

[1] - I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly
I believe I can fly
I believe I can fly

See I was on the verge of breaking down
Sometimes silence can seem so loud
There are miracles in life I must achieve
But first I know it starts inside of me, oh

If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there´s nothing to it

[Repeat 1]

Hey, cuz I believe in me, oh

If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there´s nothing to it

[Repeat 1]

Hey, if I just spread my wings
I can fly
I can fly
I can fly, hey
If I just spread my wings
I can fly
Fly-eye-eye

Anglès

Rafa Xambó

Somnis republicans

SOMNIS REPUBLICANS

Tornaran tots aquells somnis d’una vida
sense amos ni rei
quan l’abril d’esperança creixia
des de l’any trenta-u
amb les dones valentes i lliures

Català

Pàgina 1693 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Rafa Xambó

milicianes de llum
i aquells joves que a trets soterraren
fossars de l’oblit.

I és que a poc a poc
agafem velocitat
I és que a poc a poc
ens hem fet republicans

Els carrers s’ompliran d’alegria
contents ploraran els ancians.
Som a temps, desfarem la mentida
Saps que els ho devem.

Tornaran les històries amagades
a colp de fusell
I les dones de força infinita
mares de llibertat
El record de la gent que moria
per la nostra dignitat.
Tornaran tots aquells somnis d’una vida
sense amos ni rei
I és que a poc a poc...
Els carrers...

(Lletra: R. Xambó / Música: A. Ortega)

Rah-mon Roma

A plegar veles

Ha arribat ja l´hora, amics,
de plegar les veles.
Ha arribat ja l´hora, amics,
de dir-nos adéu.

Hem cantat i hem ballat,
hem saltat i hem rigut,
i com més ample és la rialla
més tens el cor complagut.
Encomana rialles per aquí,
encomana´n allà
i riu, i riu, i riu,
i riu sense parar.

Si us he de ser sincer
us dic que m´ho he passat molt bé.
Les vostres cares no enganyen,
sé que vosaltres també.
Ai, quan cantem vivim,
ai, quan vivim cantem.
Canta, viu, canta, viu,
i no t´adormis en l´intent.

Català

Balla aquesta dansa

Balla aquesta dansa sense fer el distret.
Busca una parella que et faci bon pes.
Gira, gira, gira, i mira-li els ulls.
Fes-li reverència i parla sense embuts:
—Em fa il·lusió que ballis amb mi.
—Precisament és el meu delit.
—Avall i amunt, somriure i petó.
—Ben agafats, i ballem tots dos.

Català

Cal nedar

Ran de la riba
l´aigua dels meandres esquitxa.
Sempre aconhorta reposar ...
i s´avança tot nedant.

No es tracta de recuperar cap temps perdut,
que el temps no podem perdre´l mai.
Et cal acollir cada riu amb tendresa,
sense por i amb la paraula clara.

Llavors cal nedar,
com si d´una braçada en depengués
tot allò que et volta....

Català

El parlar d´un amic

Molt sovint et dic "amic"
a tu i a tu, que sou aquí.
I has de saber que això ho puc dir
perquè només els bons amics
poden parlar com ho fas tu.

Amb un copet a l´espatlla
en el moment just.
Amb un somriure a la cara
quan em mires profundament els ulls.

Amb un petó a la galta
d´aquells de veritat.
Amb una bona abraçada
quan sobren les paraules de consol.

Però si calen paraules
tant si em dol com si no
me les dius de cor
perquè els amics de veritat
hi són per això, hi són per això.

     Tocant l´acordió, tocant la pandereta
     podem ser amics també i fer una musiqueta.
     Fent un acordió, tocant una amigueta
     podem ser musicals i fer-nos panderetes. (Pomada)

Molt sovint et dic "amic"
a tu i a tu, que sou aquí.
I has de saber que això ho puc dir
perquè només els bons amics
poden parlar com ho fas tu.

Català

La classe malalta

L´Amadeu té mal al peu,
la Rosor mal al ronyó. [bis]
Ai, que el Pau s´ha fet un trau!
Montserrat; què t´has trencat? [bis]

Ai, ai, ai, que això no és una classe.
Ai, ai, ai, que això és un hospital! [bis]

Vès, l´August ha perdut el gust.
La Lorena s´ha torçat l´esquena.
En Ramon ha perdut el son
i la Judit té mal al dit.

En Josep no s´aguanta cap pet
i la Lara s´ha pelat la cara.
Carles, Carles, perquè no parles?
Pobre Sònia, sempre es fa l´òrnia.

En Jonàs té sang al nas
i l´Ivet diu que té fred.
En Bernat s´ha trastocat.
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La Dolors s´ha ben confós.

En Tomàs té mal al braç.
La Cristina és massa prima.
És sord el Lluc, com un embut,
i la mestra és una fresca.

...que això és un hospital...

      Ai, ai, ai, vigila, Marcel, que et cau el pèl.
      A l´Àngel Daban els budells li van roncant.
      En Pep i la Bet ja no s´aguanten-guanten drets.
      Com els tremola la gola als Quina Xerinola.
      Els de la Tresca, malalts d´amor per la mestra fresca.
      I el pobre Noè, que mai, que mai li funciona res.
      En Lluís, en Lluís, sempre va fent pis.
      Ai, la Gemma, la Gemma, aquesta noia està que crema.
      Al Toni, un bon dia, el trepitja un tramvia.
      Al garrotín, al garrotan,
            mira, mira l´AMAPEI que bé que ho fan...

Masurca del bon dia

Hola a tots, hola, bon dia!
Hola a totes, bon matí!
Si t´has despertat amb mandra,
vinga, l´has de fer fugir.

Frega´t els ulls si badalles
i estira els braços amunt.
Fora son de les orelles,
fora son, que és tot a punt.

A ritme de la masurca
salto, salto del meu llit.
A ritme de la masurca
començo aquest nou matí.

Català

Remo amunt, remo avall

Remo amunt, remo amunt,
remo avall, remo avall,
amunt, avall, avall, amunt...
Remo amunt i avall del riu,
remo amunt i avall del riu,
      El riu està molt brut, sí,
      però entre tots el farem net.

Canto aquí, canto aquí,
canto allà, canto allà,
aquí, allà, allà, aquí...
Canto aquí i allà del riu...

La gent va, la gent va,
la gent ve, la gent ve,
Ve, va, va, ve...
La gent va i ve pel carrer...

Merda amunt, merda amunt,
merda avall, merda avall,
Amunt, avall, avall, amunt...
Merda amunt i avall del carrer...

És ben brut, és ben brut,
i ho volem net, ho volem net.
Brut, net, net, brut...
És ben brut i el volem net...

Català

Som molta colla

Som molta colla i sonem instruments.
Són a la vora, potser ho desconeixem:
les mans, sonen així:.....
les mans, sonen així:.....
Això és música, que em fa ser ben feliç.

els peus, la veu, els llavis, les galtes...

Català

Sono andato dal dottore

Sono andato dal dottore
e mi ha detto:
— pss, pss; aveva un tic.
E muovo la mano,
e la muovo cosi.

un-mano / due-l´altra mano / tre-gamba /
quattro-l´altra gamba / cinque-culo /
sei-pancia / sette-tutto il corpo

Italià

Un món de mones

Ja ho sabem;
sempre és difícil ser liana
en un món de mones.
És massa fàcil deixar-se
endur per les ones.

A mercè del vent, a mercè del temps,
a mercè del món, a mercè de tot.
A mercè de modes, a mercè de rodes,
a mercè del mar és fàcil d´anar.

Tot es pinta fàcil, però no ho és (oh, no)
si no et vols tancar ni et fas del desentès.
Hi ha moltes causes per lluitar
i molta gent ens farà costat,
i molta gent ens farà costat.

Ja ho sabem...

Lluita contra el vent, tu ets el teu temps,
tu ets part del món, pots moure´l i tot.
Tu no ets una moda, fes la teva roda.
Navega pel mar cap on vulguis anar.

Tot es pinta fàcil...

Ja ho sabem...

Català

Raimon

Al vent

Al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
al vent del món.

I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,

Català
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buscant la pau,
buscant a déu,
al vent del món.

La vida ens dóna penes,
ja el nèixer és un gran plor:
la vida pot ser eixe plor;
però nosaltres

al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
al vent del mon.

I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a déu,
al vent del món.

Al vent

(Lam)Al vent, la cara al vent,
el cor al (sol)vent, les mans al (Lam),
els ulls al (Mim) vent,
al vent del (Lam)món.

Després són els mateixos acords amb l´estrofa de Tots plens de nit...

(Lam)La (Mim)vida ens dóna (Lam)penes,
ja el (Rem)nàixer és un gran (Lam)plor:
la (Mim)vida pot ser eixe (Lam)plor;
però nosaltres.

Català

Al vent (accords)

[Lam]

Al ve[lam]nt,
la cara al vent,
el cor al ve[rem]nt,
les mans al ve[Mi7]nt,
al vent del món[lam].

I to[lam]ts,
tots plens de nit,
buscant la llu[rem]m,
buscant la pa[lam]u,
buscant a dé[Mi7]u,
al vent del mó[lam]n.

La v[Mi]ida ens dóna pe[lam]nes,
ja el nè[rem]ixer és un gran plo[lam]r:
la vi[Mi]da pot ser eixe plo[lam]r;
però nosa[Mi7]ltres

Al ve[lam]nt,
la cara al vent,
el cor al ve[rem]nt,
les mans al ve[Mi7]nt,
al vent del món[lam].

I to[lam]ts,
tots plens de nit,
buscant la llu[rem]m,
buscant la pa[lam]u,
buscant a dé[Mi7]u,
al vent del mó[lam]n.

Català

Amanda

(Victor Jara)

Et recorde Amanda
els carrers mullant-se
anant a la fàbrica
allà on treballava Manuel

El somriure ample
La pluja a la cara
Res no t’importava
Perquè et trobaries...

amb ell, amb ell,
amb ell, amb ell,
amb ell..

només una estona,
la vida és eterna
en aquesta estona
sona la sirena
torna a la faena
i tu caminaves
tot ho il•luminaves
i la curta estona
et va fer florir

Et recorde Amanda
els carrers mullant-se
anant a la fàbrica
allà on treballava Manuel

El somriure ample
La pluja a la cara
Res no t’importava
Perquè et trobaries...

amb ell, amb ell,
amb ell, amb ell,
amb ell..

Que marxà a la serra
que gens de mal feia
que marxà a la serra
i en ben poca estona
ells el destrossaren

Sona la sirena
Torna a la faena
Molts ja no tornaren
Tampoc el Manuel

Et recorde Amanda
els carrers mullant-se
anant a la fàbrica
allà on treballava Manuel

Català

Com un puny

Quan tu te´n vas al teu país d´Itàlia
i jo ben sol em quede a Maragall,
aquell carrer que mai no ens ha fet gràcia
se´m torna el lloc d´un gris inútil ball.
Ausiàs March em ve a la memòria,
el seu vell cant, de cop, se m´aclareix,
a casa sol immers en la cabòria
del meu desig de tu que és gran i creix:

"Plagués a Déu que mon pensar fos mort
e que passàs ma vida en dorment".

Entenc molt bé, desgraciada sort,
l´última arrel d´aquest trist pensament,
el seu perquè atàvic, jove, fort
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Pàgina 1696 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Raimon

jo sent en mi, corprès, profundament.
Al llit tan gran d´italiana mida
passe les nits sentint la teua absència,
no dorm qui vol ni és d´oblit la vida,
amor, amor, és dura la sentència.

Quan tu te´n vas al teu país d´Itàlia
el dolor ve a fer-me companyhia,
i no se´n va, que creix en sa llargària,
despert de nit somou, somort, de dia.
Em passa això i tantes altres coses
sentint-me sol que és sentir-te lluny;
ho veig molt clar quan ja fa cent vint hores
que compte el temps que lentament s´esmuny.

Vindrà el teu cos que suaument em poses
en el meu cos quan ens sentim ben junts,
i floriran millor que mai les roses;
a poc a poc ens clourem com un puny.

D'un temps d'un país

D'un temps que serà el nostre,
d'un país que mai no hem fet,
cante les esperances
i plore la poca fe.

No creguem en les pistoles:

per a la vida s'ha fet l'home
i no per a la mort s'ha fet.

No creguem en la misèria,
la misèria necessària, diuen,
de tanta gent.

D'un temps que ja és un poc nostre,
d'un país que ja anem fent,
cante les esperances
i plore la poca fe.

Lluny som de records inútils
i de velles passions,
no anirem al darrera
d'antics tambors.

D'un temps que ja és un poc nostre,
d'un país que ja anem fent,
cante les esperances
i plore la poca fe.

Català

De nit a casa, junts

I de nit a casa, junts
escoltàvem la música,
de nit a casa junts.
I serenament esperàvem
que d´un moment a l´altre
l´ascensor es parés al nostre pis.
Ells arribarien
de nit, n´érem segurs.
I parlàvem de quines altres coses
podríem fer,
i de què faríem
quan arribassen.
De nit a casa, junts
escoltàvem la música,
de nit a casa junts.

No arribaren aquesta volta
pero tu i jo sabem ...

Català

De nit a casa, junts
escoltàvem la música,
de nit a casa junts.

I parlàvem de quines altres coses
podríem fer,
i de què faríem
quan arribassen.

Diguem no

Ara que som junts
dire el que ti i jo sabem
i que sovint oblidem:

Hem vist la por
ser llei per a tots.
Hem vist la sang
_que sols fa sang_
ser llei del mon

No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe mon

hem vist la fam
ser pa
per a molts

hem vist que han
fet callar a molts
homes plens de rao
No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe mon!!!!

Català

DIGUEM NO (A LA GUERRA)

Ara que som junts
diré el que tu i jo sabem
i que sovint oblidem:

Hem vist la por
ser llei per a tots.
Hem vist la sang
-que sols fa sang-
ser llei del món.

No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d´eixe món.

Hem vist la fam
ser pa
dels treballadors.

Hem vist tancats
a la presó
homes plens de raó.

No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no som d´eixe món.

No,
diguem no.
Nosaltres no som d´eixe món.

(1963)

Català
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He deixat ma mare

He deixat ma mare
sola a Xàtiva al carrer blanc,
ma mare que sempre espera
que torne com abans

He deixat germans i amics
que em volen
i esperen com ma mare
que jo torne com abans

He vingut ací
per que crec que puc dir-vos
en la meva maltractada llengua
paraules i fets que encara ens agermanen,
paraules i fes que encara ens fan sentir,
homes entre els homes.
Paraules i fets que encara ens agermanen
en la lluita contra la por,
en la lluita contra la sang,
en la lluita contra el dolor,
en la lluita contra la fam.
En la sempre necessària lluita
contra el que ens separa i ens fa sentir-nos
a tots nosaltres estranys.

He deixat ma mare
i els meus germans.
He deixat els amic i la casa
I tots els que esperen
que jo torne com abans

I crec que he fet bé,
i crec que he fet bé,
jo sé,  jo sé,  jo sé,  jo sé, jo sé,
que tornaré al carrer blanc

Però ara ací, però ara ací
crec que també és ma casa
i crec que puc dir-vos amb el cor obert
a tots vosaltres germans
Germans

-------------------------------------------------------------

He deixat ma mare

[Fa#]He deixat ma [Sol#m]mare
sola a Xàtiva al carrer [Fa#]blanc,
ma mare que sempre es[Sol#m]pera
que torne com a[Fa#]bans
He deixat germans i amics
que em [Sol#m]volen
i esperen com ma mare
que jo [Fa#]torne com abans

He vingut [La#]ací
perquè crec que puc dir-vos
en la [Sol#m]meva maltractada llengua
pa[Fa#]raules i fets que encara ens agermanen,
paraules i fes que en[Sol#m]cara ens fan sentir,
[Fa#]homes entre els homes.

Paraules i fets que en[Sol#m]cara ens agermanen
en la lluita contra la [La#]por,
en la lluita contra la sang,
en la llu[Sol#m]ita contra el dolor,
en la llu[Fa#]ita contra la fam.

En la [Sol#m]sempre necessària lluita
contra el [La#]que ens separa i ens fa sentir-nos
a tots nosaltres estraa[Sol#m]anys. [Fa#]
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He [Fa#]deixat ma [Sol#m]mare
i els meus ger[Fa#]mans.
He deixat els amic i la [Sol#m]casa
I tots els que esperen
que jo torne com a[Fa#]bans

I [La#]crec que he fet bé,
i crec que he fet bé,
[Sol#m]jo sé,  jo sé,  jo sé,  jo sé, jo sé,
que torna[Fa#]ré al carrer blanc

Però ara a[Sol#m]cí, però ara a[La#]cí
crec que també és ma casa
i [Sol#m]crec que puc dir-vos amb el cor obert
a tots vosaltres ger[Fa#]mans
[Sol#m]Ger[Fa#]mans

He mirat aquesta terra

Quan la llum pujada des del fons del mar
a llevant comença just a tremolar,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quan per la muntanya que tanca el ponent
el falcó s´enduia la claror del cel,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Mentre bleixa l´aire malalt de la nit
i boques de fosca fressen als camins,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quan la pluja porta l´olor de la pols
de les fulles aspres del llunyans alocs,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quan el vent es parla en la solitud
dels meus morts que riuen d´estar sempre junts,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Mentre m´envelleixo en el llarg esforç
de passar la rella damunt els records,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quan l´estiu ajaça per tot l´adormit
camp l´ample silenci que estenen els grills,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Mentre comprenien savis dits de cec
com l´hivern despulla la son dels sarments,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quan la desbocada força dels cavalls
de l´aiguat de sobte baixa pels rials,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

(1980)
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Indesinenter

Composició: Salvador Espriu - Raimon

Nosaltres sabíem
d´un únic senyor
i vèiem com

Català
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esdevenia
gos.
Envilit pel ventre,
per l´afalac al ventre,
per la por,
s´ajup sota el fuet
amb foll oblit
de la raó
que té.
Arnat, menjat
de plagues,
sense parar llepava
l´aspra mà
que l´ha fermat
des de tant temps
al fang.
Li hauria estat
senzill de fer
del seu silenci mur
impenetrable, altíssim:
va triar
la gran vergonya mansa
dels lladrucs.
Mai no hem pogut,
però, desesperar
del vell vençut
i elevem en la nit
un cant a crits,
car les paraules vessen
de sentit.
L´aigua, la terra,
l´aire, el foc
són seus,
si s´arrisca d´un cop
a ser qui és.
Caldrà que digui
de seguida prou,
que vulgui ara
caminar de nou,
alçat, sense repòs,
per sempre més
home salvat en poble,
contra el vent.
Salvat en poble,
ja l´amo de tot,
no gos mesell,
sinó l´únic senyor.

Jo vinc d'un silenci

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg
de gent que va alçant-se
des del fons dels segles,
de gent que anomenen
classes subalternes,
jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg.

Jo vinc de les places
i dels carrers plens
de xiquets que juguen
i de vells que esperen,
mentre homes i dones
estan treballant
als petits tallers,
a casa o al camp.

Jo vinc d'un silenci
que no és resignat,
d'on comença l'horta
i acaba el secà,
d'esforç i blasfèmia
perquè tot va mal:
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qui perd els orígens
perd identitat.

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg,
de gent sense místics
ni grans capitans,
que viuen i moren
en l'anonimat,
que en frases solemnes
no han cregut mai.

Jo vinc d'una lluita
que és sorda i constant,
jo vinc d'un silenci
que romprà la gent
que ara vol ser lliure
i estima la vida,
que exigeix les coses
que li han negat.

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg,
jo vinc d'un silenci
que no és resignat.

L´última llum

Esgarbellant els més foscos dels núvols,
el ritme imprevisible de la pluja
s´emporta carrerons avall de l´ànima
l´última llum d´estiu.
Que tardor és ja.

L´última llum que ningú no comenta,
perquè se sap que no és de cap partit,
s´endú dubtant cap als indrets d´oblit
el meu garbó d´antics
i vius desigs.

De terra estant veig ploure sobre el mar,
esplendida bellesa de l´inútil,
que lluny es fon amb els colors del cel:
ni gris ni blau ni verd.
Quin llom suau.

Una alta flama m´ha tingut despert.
A totes les preguntes del teu viure:
t´estime ara més que t´he estimat,
jo sóc qui sóc amb tu.
Pluja que cau.
Jo sóc qui sóc amb tu.
Pluja que cau...
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País Basc

Tots els colors del verd
sota un cel de plom
que el sol vol trencar.
Tots els colors del verd
en aquell mes de maig.
Portava el vent la força
d'un poble que ha sofert tant.
Portava la força el vent
d'un poble que ens han amagat.

Tots els colors del verd
sota un cel ben tancat.

I l'aigua és sempre vida
entre munyanyes i valls.
I l'aigua és sempre vida
sota la grisor del cel.

Tots els colors del verd
en aquell mes de maig.

Català
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És tan vell i arrelat,
tan antic com el temps
el dolor d'aquella gent.
És tan vell i arrelat,
com tots els colors del verd
en aquell mes de maig.

Tots els colors del verd,
gora Euskadi, diuen fort
la gent, la terra i el mar
allà al País Basc.

Parlant-me de tu

Tots els colors de la terra i de l´aigua
que són suaus en aquesta hora incerta,
i aquests ocells que van de branca en branca
i el sol ixent i la llum que em desperta
van parlant-me de tu,
van parlant-me de tu.

Si vols present t´ompliré de carícies.
Si vols records t´oferiré els més bells.
Si vols futur t´ompliré d´esperances:
vull viure el temps ben acordat amb tu.

La mar de blau, per moments tan ombrosa,
la mar de verd, tan bella i perillosa,
la mar de gris, que es vol majestuosa,
la mar d´acer, tan entremaliosa
va dient-me el teu nom,
va dient-me el teu nom.

Si vols present t´ompliré de carícies.
Si vols records t´oferiré els més bells.
Si vols futur t´ompliré d´esperances:
vull viure el temps ben acordat amb tu.

Tots els colors de la terra i de l´aigua
que són suaus en aquesta hora incerta,
i el sol ponent d´aquest dia que es cansa
i el vent llebeig que ha vingut a la tarda
van dient-me el teu nom
van parlant-me de tu.

Català

Sobre la pau

~a Ernesto Guevara

De vegades la pau
no és mes que por:
por de tu, por de mi,
por dels homes que no volem la nit.
De vegades la pau
no és mes que por.

De vegades la pau
fa gust de mort.
Dels morts per sempre,
dels que són nomes silenci.
De vegades la pau fa gust de mort.

De vegades la pau
és com un desert
sense veus ni arbres,
com un buit immens on moren els homes.
De vegades la pau
és un desert.

De vegades la pau
tanca les boques
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i lliga les mans,
només et deixa les cames per fugir.
De vegades la pau.

De vegades la pau
no és més que això:
una buida paraula
per a no dir res.
De vegades la pau.

De vegades la pau
fa molt més mal;
de vegades la pau
fa molt més mal.
De vegades la pau.

Treballaré el teu cos

Treballaré el teu cos
com treballa a terra
el llaurador del meu poble:
amb amor i força.

I seràs tu el fruit,
seré jo el fruit,
serem junts el fruit.
Tu i jo, terra i força.

I obrirem junts els camins
que la vida ens tanca
desesperadament.
Ens farem, serem junts.

En l´únic camí nostre
-font i mar, terra i arbre-,
l´únic camí cert,
el camí de l´amor,
el difícil camí de ´amor
on som junts tu i jo.

Treballaré el teu cos...
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T´he conegut sempre igual

~a Gregorio López Raimundo

Alerta vius, jo sé que si caiguesses
tants anys, molts anys, massa anys et demanaven.

Entre els sorolls dels cotxes, del carrer
i de la gent que atrafegada passa,
he vist molt clar que són molts els que lluiten
i que com tu calladament treballen.

T´he conegut sempre igual com ara,
els cabells blancs, la bondat a la cara,
els llavis fins dibuixant un somriure,
d´amic, company, conscient del perill.

Sense parlar m´has dit "tot va creixent",
lluita d´avui pel demà viu i lliure,
que es va forjant aquests dies terribles,
temps aquests temps de tantes ignorçncies.

No m´he girat mentre serè em creuaves,
he sentit fort un gran orgull molt d´home,
no em trobe sol, company, no et trobes sol
i en som molts més dels que ells volen i diuen.

Aquest meu cant és teu, l´he volgut nostre;
aquest meu cant és teu, l´he volgut nostre.
Alerta vius, jo sé que si caiguesses
tants anys, molts anys, massa anys et demanaven.
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Pàgina 1700 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Raimon

Veles e vents

Ausiàs March

Veles e vents han mos desigs complir
facent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d'ells veig armar:
xaloc, llevant, los deuen subvenir,
ab llurs amics lo grec e lo migjorn,
fent humils precs al vent tremuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon retorn.

Bullirà el mar com la cassola en forn,
mudant color e l'estat natural,
e mostrarà voler tota res mal
que sobre si atur un punt al jorn.
Grans e pocs peixs a recors correran
e cercaran amagatalls secrets:
fugint al mar, on són nodrits e fets,
per gran remei en terra eixiran.

. . . . . . . . . .

Amor, de vos, jo en sent més que no en sé,
de què la part pitjor me'n romandrà,
e de vós sap lo qui sens vós està:
a joc de daus vos acompararé.

Jo tem la mort per no ser-nos absent,
perquè amor, per mort, és a nul.lat;
mas jo no creu que mon voler sobrats
pusca esser per tal departiment.
Jo só gelós de vostre escàs voler,
que, jo morint, no meta mi en bolit.
Sol est pesnsar me tol del món delit,
car, nos vivint, no creu se pusca fer:

après ma mort, d'amar perdau poder,
e sia tost en ira convertit.
E, jo forçat d'aquest món ser eixit,
tot lo meu mal serà vós no veer.

. . . . . . . . . .

Amor, de vós jo en sent més que no en sé,
de què la part pitjor me'n romandrà,
e de vós sap lo qui sens vós està:
a joc de daus vos acompararé
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Rammstein

Asche zu Asche

Warmer körper
heißes kreuz
falsches urteil
kaltes grab

Auf dem kreuze lieg ich hier
sie schlagen mir die nägel ein
das feuer wäscht die seele rein
und übrig bleibt ein mundvoll asche

Asche zu asche

Alemany

Ich komm wieder
in zehn tagen
als dein schatten
und werd dich jagen

Heimlich werd ich auferstehen
und du wirst um gnade flehen
dann knie ich mich in dein gesicht
und steck den finger in die asche

Asche zu asche
und staub zu staub

Du riechst so gut

Der Wahnsinn
Ist nur eine schmale Brücke
Die Ufer sind Vernunft und Trieb
Ich steig Dir nach
Das Sonnenlicht den Geist verwirrt
Ein blindes Kind das vorwärts kriecht
Weil es seine Mutter riecht
Die Spur ist frisch und auf die Brücke
Tropft dein Schweiss Dein warmes Blut
Ich seh Dich nicht
Ich riech Dich nur Ich spüre Dich
Ein Raubtier das vor Hunger schreit
Witter Ich Dich meilenweit
Du riechst so gut
Du riechst so gut
Ich geh Dir hinterher
Du riechst so gut
Ich finde Dich
So gut
So gut
Ich steig Dir nach
Du riechst so gut
Gleich hab Ich Dich
Ich warte bis es dunkel ist
Dann fass Ich an die nasse Haut
Verrate Mich nicht
Oh siehst Du nicht die Brücke brennt
Hör auf zu schreien und wehr Dich nicht
Weil Sie sonst auseinander bricht
Du riechst so gut
Du riechst so gut
Ich geh Dir hinterher
Du riechst so gut
Ich finde Dich
So gut
So gut
Ich steig Dir nach
Du riechst so gut
Gleich hab Ich Dich
Du riechst so gut
Du riechst so gut
Ich geh Dir hinterher
Du riechst so gut
Ich finde Dich
So gut
Sogut
Ich fass Dich an
Du riechst so gut
Jetzt hab Ich Dich
Du riechst so gut
Du riechst so gut
Ich geh Dir hinterher

Alemany

Mein teil

Suche gut gebauten Achtzehn- bis Dreißigjährigen zum Schlachten
Suche gut gebauten Achtzehn- bis Dreißigjährigen zum Schlachten
Der Metzgermeister

Heute treff ich einen Herrn

Alemany
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Der hat mich zum Fressen gern
Weiche Teile und auch harte
stehen auf der Speisekarte

Denn du bist
was du isst
und ihr wisst
was es ist

Es ist mein Teil – nein
Mein Teil – nein
Denn das ist mein Teil – nein
Mein Teil – nein

Die stumpfe Klinge – gut und recht
Ich blute stark und mir ist schlecht
Muss ich auch mit der Ohnmacht kämpfen
ich esse weiter unter Krämpfen

Ist doch so gut gewürzt
und so schön flambiert
und so liebevoll auf Porzellan serviert
Dazu ein guter Wein und zarter Kerzenschein
Ja da lass ich mir Zeit
Etwas Kultur muss sein

Denn du bist
was du isst
und ihr wisst
was es ist

Es ist mein Teil – nein
Mein Teil – nein
Denn das ist mein Teil – nein
Yes it´s mein Teil – nein

Ein Schrei wird zum Himmel fahren
schneidet sich durch Engelscharen
Vom Wolkendach fällt Federfleisch
auf meine Kindheit mit Gekreisch

Es ist mein Teil – nein
Mein Teil – nein
Denn das ist mein Teil – nein
Mein Teil – nein

Ramon Muntaner

Cançó de carrer

Quan tindré cinquanta anys
no vull ser com el pare,
cansat i sense fer renec o riallada,
treball embrutidor,
futbol cada diumenge,
el tuti al cul d´un bar,
tabac de vuit pessetes.
La televisió
que ofega la paraula;
i banys en un mar brut
quan vénen les vacances.
La mare un escarràs,
la plaça i la neteja.
I els meus germans petits,
escoles de mals mestres.
Quina buidor!
Potser només viuen de veres
els qui moren matant
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al carrer o a la guerra.
Apostols i cabdills:
llenceu el crit d´alarma!
Savis, tècnics, obrers
forceu les vostres màquines.
Genis de totes les arts
embelliu la croada.
Homes, dones, infants,
de tota llengua i raça
i els misers i els vençuts
ramada innumerable.
espereu i engrossiu
el clam que ens agermana.
Encara hi som a temps,
encara, encara, encara.
Destruirem un món
estúpid i sense ànima.
Cavem els fonaments
d´una vida més alta

Ramones

Blizkrieg Bop

Hey ho, let´s go Hey ho, let´s go
Hey ho, let´s go Hey ho, let´s go
They´re forming in straight line
They´re going through a tight wind
The kids are losing their minds
The Blitzkrieg Bop
They´re piling in the back seat
They´re generating steam heat
Pulsating to the back beat
The Blitzkrieg Bop
Hey ho, let´s go
Shoot´em in the back now
What they want, I don´t know
They´re all reved up and ready to go
They´re forming in straight line
They´re going through a tight wind
The kids are losing their minds
The Blitzkrieg Bop
They´re piling in the back seat
They´re generating steam heat
Pulsating to the back beat
The Blitzkrieg Bop
Hey ho, let´s go Shoot´em in the back now
What they want, I don´t know
They´re all reved up and ready to go
They´re forming in straight line
They´re going through a tight wind
The kids are losing their minds
The Blitzkrieg Bop
They´re piling in the back seat
They´re generating steam heat
Pulsating to the back beat
The Blitzkrieg Bop
Hey ho, let´s go Hey ho, let´s go
Hey ho, let´s go Hey ho, let´s go

Anglès
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I wanna be sedated

Twenty-twenty-twenty four hours to go I wanna be sedated
Nothin´ to do and no where to go-o-oh I wanna be sedated
Just get me to the airport put me on a plane
Hurry hurry hurry before I go insane
I can´t control my fingers I can´t control my brain
Oh no no no no no
Twenty-twenty-twenty four hours to go....
Just put me in a wheelchair and put me on a plane
Hurry hurry hurry before I go insane
I can´t control my fingers I can´t control my brain
Oh no no no no no
Twenty-twenty-twenty four hours to go I wanna be sedated
Nothin´ to do and no where to go-o-o I wanna be sedated
Just put me in a wheelchair get me to the show
Hurry hurry hurry before I go loco
I can´t control my fingers I can´t control my toes
Oh no no no no no
Twenty-twenty-twenty four hours to go...
Just put me in a wheelchair...
Ba-ba-bamp-ba ba-ba-ba-bamp-ba I wanna be sedated
Ba-ba-bamp-ba ba-ba-ba-bamp-ba I wanna be sedated
Ba-ba-bamp-ba ba-ba-ba-bamp-ba I wanna be sedated
Ba-ba-bamp-ba ba-ba-ba-bamp-ba I wanna be sedated

Anglès

Rancid

Red Hot Moon

Red Hot Moon

Under a red hot moon, take a bus downtown to the Grave yard shift tonight
Under a red hot moon, take a bus downtown to the Grave yard shift tonight

KC’s from Cali, California.
She´s got a reputation that she didn´t ask for.
She’s waiting for an escape now, escape is called the 164.
Now, KC, she won’t admit when she’s wrong,
now KC, she’s always run, run, run.
She’s a punk rocker, she don’t trust no one
on a south end bus all alone.

Under a red hot moon, take a bus downtown to the Grave yard shift tonight
Under a red hot moon, take a bus downtown to the Grave yard shift tonight

KC was never caught up, like the rest of the rats in a fucking maze
“Check me out” she said, “I’m in a concrete jungle,
I’m an individual and you’re stuck in my waste”
Oh hell no, she knows what the truth is. Because she said so
She knows who her friends are so fuck you, don’t get no closer,
it’ll only make her run far away

Under a red hot moon, take a bus downtown to the Grave yard shift tonight
Under a red hot moon, take a bus downtown to the Grave yard shift tonight

I know KC’s brother pretty well, lets say
we spent a lot of time hanging out
I always thought for he said that she’d be the one to get out of here

Anglès

and make a life fore herself
but when we found her in the little league park,
in the dugout it was cold in the dark.
No one knew why she wouldn’t wake up,
I think she finally made it back home.

Under a red hot moon, take a bus downtown to the Grave yard shift tonight
Under a red hot moon, take a bus downtown to the Grave yard shift tonight

One time for your mind, two times for your soul three for the graveyard and the money I
fold.
Dimmed out in the city where the sun burns slow, no hope it’s a pity I can’t say no.
It’s mot my time to go, it’s not my time to die,
the last thing I wants for my mother to cry
It was love at first light, since the very first night,
things have never been the same since I took my first flight.
The way I live my life, I love; I live lavish, lost me from the start.
You lose, you’ll never have it! Untouched, unleashed, back up you don’t want it.
Stick him for the cash. It’s back, now he’s fronting.
Take two pass, I’ll take to blast.
Bust a mother fucker; I’m out on the flash. Pimped out, high as fuck.
I’m out of control. Let´s bounce, rock, skate, Man I´m ready to roll.

Under the red hot moon.
Under the red hot moon.
Under the red hot moon.

Rauxa

Brut

Ja no et veus de dia
en un cubell ple de glaç estàs
mort de fred mort de fred
per trobar-t'hi millor
saps prou bé el que has fet
una estrella propera s'allunya
i tu en tens la culpa
per ser un nen que encara ha de ser un home

brut,
que a l'amor no se li pot fer mal
que la cosa més bonica és saber que algú t'estima
brut,
que a l'amor no se li pot fer mal
que la cosa més bonica és aprendre a estimar

demà ja serà una altre dia
amb l'intent de créixer una mica
i aprenent a conviure amb dolor
i qui no desitja alegria
però un fet pot canviar-te la vida
la calor sempre torna amb l'estiu
i camina vorejant la costa
i no corris al quedar-te sol

brut,
que a l'amor no se li pot fer mal
que la cosa més bonica és saber que algú t'estima
brut,
que a l'amor no se li pot fer mal
que la cosa més bonica és aprendre a estimar

disposat i conscient del nou dia
amb l'espera d'un truc que no arriba
desitjant l'escalfor com l'abriga
perpetuós el dolor que em fa viure
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no demano què no puc tindre
jo demano no planyo un somriure
no és per tu ni per mi que vull viure
és sentir que encara puc escriure't

brut,
que a l'amor no se li pot fer mal
que la cosa més bonica és saber que algú t'estima
brut,
que a l'amor no se li pot fer mal
que la cosa més bonica és aprendre a estimar

Choripan

Cúmbia!!

ai ai...
la cúmbia del choripan no es una cúmbia qualquiera
es la cúmbia que te ensenya a comerte el choripan

primero agarrad ese sanwich es famoso
y abriendo la boquita empiezas a saborerar

y para no manchar la ropa que tienes puesta
la panzita para dentro i la colita para atrás

Que sabrosito (choripan, choripan)
que rico esta (choripan, choripan)
que sabrosito (choripan, choripan)
que rico estaaaaaa

Se le puede poner xurri-xurri o algo de esos
no se lo eches al chorizo echaselo en el pan
no se debe comer con cuchillo y tenedor
con la mano y preparado asi se come el choripan

Que sabrosito (choripan, choripan)
que rico esta (choripan, choripan)
que sabrosito (choripan, choripan)
que rico estaaaaaa

ai ai...

se puede acompañar con un buen vaso de vino
sea blanco o sea tinto eso no debe importar (choripan, choripan)

Que sabrosito (choripan, choripan)
que rico esta (choripan, choripan)
que sabrosito (choripan, choripan)
que rico estaaaaaa
se va la cúmbia (choripan, choripan)
pa donde vá (choripan, choripan)
se va la cúmbia (choripan, choripan)
la cúmbia del choripaaaan
Cúmbia!!

La cúmbia del choripan no es una cúmbia qualquiera
es la cúmbia que te ensenya a comerte el choripan

Primero agarrad ese sanwich es famoso
y abriendo la boquita empiezas a saborerar

y para no manchar la ropa que tienes puesta
la panzita para dentro i la colita para atrás

Que sabrosito (choripan, choripan)
que rico esta (choripan, choripan)
que sabrosito (choripan, choripan)
que rico estaaaaaa
se va la cúmbia (choripan, choripan)
pa donde vá (choripan, choripan)
se va la cúmbia (choripan, choripan)

Castellà

choripan (versió correcta)

La cumbia del choripán
no es una cumbia cualquiera,
es la cumbia que te enseña
a comerte un choripán.

Primero agarrás
ese sándwiche famoso
y abriendo la boquita
empezás a saborear.

Y para no manchar
la ropa que teneis puesta
la pancita para adentro
y la colita para atrás.

Choripán! Choripán! Qué sabrosito!
Choripán! Choripán! Qué rico está!

Se le puede poner
chimichurri o algo de eso,
no se lo eches al chorizo,
echáselo en el pan.

No se debe comer
con cuchillo y tenedor,
con la mano y deparado,
así se come el choripán.

Choripán! Choripán! Qué sabrosito!
Choripán! Choripán! Qué rico está!

Se puede acompañar
con un buen vaso de vino,
sea blanco o sea tinto,
eso no debe importar.

Choripán! Choripán! Qué sabrosito!
Choripán! Choripán! Qué rico está!
Choripán! Choripán! Qué sabrosito!
Choripán! Choripán! Qué rico está!
Choripán! Choripán! Se va la cumbia!
Choripán! Choripán! A dónde va?
Choripán! Choripán! Se va la cumbia!
La cumbia del choripán!!!

Castellà

Churumbele

Si tu me dices que me venga
yo lo dejo todo
si tu me dices ven conmigo
yo te sigo en el camino
si tu me dices que me venga
yo te paso a buscar
si tu me dices "ay cariño"
yo te digo "ay amor"
mi niña yo te digo,
que el mundo está muy bueno
si tu quieres nos lo comemos
está lleno de colores
si tu quieres te los enseño
que yo te enseño a navegar,
navegar contracorriente,
sin rumbo fijo ni objetivo,
navegar sin un destino...
chum churum chum bele lere lere le lere le lele
lere lere le lere le lele, lere lere le lere le le (x2)
nai noni no nao (x4)

mi niña yo te digo,
que el mundo está muy bueno
si tu quieres nos lo comemos
está lleno de colores
si tu quieres te los enseño
que yo te enseño a navegar,

Castellà
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navegar contracorriente,
sin rumbo fijo ni objetivo,
navegar sin un destino...

chum churum chum bele...

churumbele

si tu me dices que me venga
yo lo dejo todo
si tu me dices ven conmigo
yo te sigo en el camino
si tu me dices que me venga
yo te paso a buscar
si tu me dices: Ay cariño
yo te digo: Ay amor

mi niña yo te digo, que el mundo está muy bueno
si tu quieres nos lo comemos, que ahí no hay colores
si tu quieres te los enseño

que yo te enseño a navegar, navegar contracorriente
sin rumbo fijo ni objetivo, navegar sin un destino

chum churumchumbelelele...

mi niña yo te digo, que el mundo está muy bueno
si tu quieres nos lo comemos, que ahí no hay colores
si tu quieres te los enseño

que yo te enseño a navegar, navegar contracorriente
sin rumbo fijo ni objetivo, navegar sin un destino

chum churumchumbelelele...

Castellà

Collarets de llum

Collarets de llum
quan la tarda fina;
si el rostoll s´adorm
tot és de joguina.

Un estel petit
obre l´ull i parla:
-¿On serà l´amor
que no puc trobar-la?

-On serà l´amor?
-fa la Lluna bruna.
L´he cercat pertot,
que n´estic dejuna.

I l´amor ocult
entre satalies
riu que riu content
de ses traïdories.

Collarets de llum
quan la tarda fina;
si el rostoll s´adorm
tot és de joguina.

Prou l´estel petit
i la Lluna clara
cercaran l´amor
més i més encara.

Se´n riuran els camps
i les ribes pures
i els pollancs i el riu
i el pla i les altures.

Català

Se´n riuran els grills
i els ocells cantaires
i el vent remorós
i els follets rondaires.

I ell, entaforat
entre satalies,
contarà a la nit
noves traïdories.

Collarets de llum
quan la tarda fina;
si el rostoll s´adorm
tot és de joguina.

De petit

De petit m´havien dit nen no et xumis el dit,
qui no plora no mama i no em dona la gana.
Jo vull riure i somiar que hi ha un lloc on la gent
canta i balla amb la cara al vent.

El vent del món, el món de tothom,
el món de ningú i la lluna per tu
vestida de dol, sa mare no vol,
diu que dins el bou no hi neva ni plou.

Maiaiai! ai ai ai!
Mai no és massa tard diu la dita popular.
Eieiei! Arriquitan tan tan!
De petit vols ser gran i de gran un infant

Per jugar... a cuit i amagar
amb l´amor i amb la sort
de ser feliç sense permís,
sense papers, sense...

Diners... eeee... eeee...eee...

Català

De petit

Rem                             Solm
De petit m´havien dit nen no et xumis el dit,
       Do                    Fa
qui no plora no mama i no em dona la gana.
        Rem                         Solm
Jo vull riure i somiar que hi ha un lloc on la gent
        Do                   La
canta i balla amb la cara al vent.

El vent del món, el món de tothom,
el món de ningú i la lluna per tu
vestida de dol, sa mare no vol,
diu que dins el bou no hi neva ni plou.

Sib
Maiaiai! ai ai ai!
       La
Mai no és massa tard diu la dita popular.
Sib
Eieiei! Arriquitan tan tan!
     La
De petit vols ser gran i de gran un infant

Rem            Do
Per jugar... a cuit i amagar
      Solm          Do
amb l´amor i amb la sort
         Sib          Do
de ser feliç sense permís,
        Sib            La
sense papers, sense...

Rem       Do      Sib    La

Català
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Diners... eeee... eeee...eee...

El country d´en Pau

Dins la terra catalana
som un patrimoni paxanga
que ens fa ballar a tothom.
Qui l´escolta sent diumenge,
qui l´escolta ja no dorm.
Aquest cant que reivindica,
aquest cant que justifica,
aquest ball de llibertat.
Que demana tot un poble (x2)
lentament apedregat.
Pau, pau, pau
No vull ser esclau, no vull ser esclau
Pau, pau, pau, pau
No vull ser esclau (x2)
De polakos i garrepes i
senyoretes de la capital d’estat
Que no paran de burxar-nos
i dedican a negant-nos una identitat
El meu avi es l’havanera
i l’avia una senyera
dels nostres grans germans
el meu avi es pregunta
si les taques són un miratge de
la lluita del passat.
Pau, pau, pau
No vull ser esclau, no vull ser esclau
Pau, pau, pau, pau
No vull ser esclau (x2)
Dins la terra catalana
Som un patrimoni paxanga que ens fa balla a tothom
qui l’escolta sent diumenge
qui l’escolta no s’en cansa
qui l’escolta ja no dorm
aquest cant reivindica
aquest cant justifica
aquest ball de llibertat
que demana tot el poble (x2)
lentament apedregat.
La Pomada las cerilles
A Calella el cremat i que ballo una sardana a dalt de Montserrat
A veure’m cava
I a Berga la patum
Per Sant Joan cremem la resta i en podria dir un munt
Pau, pau, pau
No vull ser esclau, no vull ser esclau
Pau, pau, pau, pau
No vull ser esclau (x2)

Català

El country d´en Pau (versió correcta)

Dins la terra catalana
sona una country molt ´patxanga´
que ens fa ballar a tothom.
Qui l´escolta s´hi enganxa,
qui l´esolta mai se´n cansa,
qui l´escolta ja no dorm.

Aquest country reivindica,
aquest country justifica
aquest ball de llibertat
que demana tot un poble,
que demana tot un poble,
lentament apedregat.

Pau, Pau, Pau! No vull ser esclau,
no vull ser esclau, Pau!

Català

Pau, Pau, Pau! No vull ser esclau.

De ´polacos´ i garrepes
ens titllen les senyoretes
de la capital d´estat,
que no paren de burxar-nos,
que es dediquen a negar-nos
tota una identitat.

El meu avi és l´havanera
i l´estaca una senyera
dels nostres grans germans.
El meu avi es pregunta
si l´estaca és un miratge
de la lluita del passat.

Pau, Pau, Pau!...

La pomada a ses illes, a Calella el cremat,
i de fons una sardana, aromes de Montserrat.
A Prades hi veurem cava, i a Berga la Patum,
per Sant Joan cremem les restes i en podríem dir un munt.

Pau, Pau, Pau!...

El diablo te busca

Te han robado el sueño lindo
busca entre tus piernas es tu soledad,
y la luna te ha silbado
mil ángeles negros te quieren matar.

Y el dolor que sientes linda
es tu corazón que hierve de verdad,
veo tus ojos misteriosa
con tu juego ingenuo me quieres matar.

Y otra vez tendida en la cama
y otra vez sintiéndote malvada
sin saber que el demonio te quiere morder
y te busca por la noche sin saber.

Y en tus lágrimas saladas,
se escapa tu alma, quiero enloquecer.
Y esa barrera nos une
por la soledad que nos quema a los tres.

Y yo te sueño desnuda
mientras tanto tus dedos juegan con Dios,
y otra vez un lobo aúlla
y tu espalda se quiebra de placer.

Y otra vez tendida en la cama
y otra vez sintiéndote malvada
sin saber que el demonio te quiere morder
y te busca por la noche sin saber.
Me han robado el sueño lindo
busca entre mis piernas es mi soledad,
y la luna me ha silbado
mil ángeles negros me quieren matar.

Y otra vez...

Castellà

Firingolo

Juan Pedrolo el Firingolo, era un hombre muy corriente un buenazo residente,
Se acostaba algo temprano, se iba pronto a trabajar.
El despertador sonaba, pa el aseo se duchaba y algún día se afeitaba,
Y de pronto se acordaba en su sueldo dia a dia, en lo que hay que gastar.

Las cañas, las tapas, y  mucho mas que querría pagar sin tener que  escatimar,
Derrocha la pasta, se ve que cobra a final de mes, vive a lo grande

Castellà
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como un burgués

Eee, el cafetito me entra muy bien, por la mañana
Eeee, subo la radio y lo tomo bien, si hay caravana
Eeeeee, hago un porrito y me sienta bien, de madrugada
Eeeee, hoy no curro, llego a las 6, cada mañana, de madrugada, salto de cama

Lerelerelere, lerelelerele
Lerelerelere, lerelelerele

Juan Pedrolo el Firingolo, se acordaba de su gente, visitaba últimamente,
Trapichaba con frecuencia, andando de aquí pa allá
Debe pasta a sus colegas, no le fían ni en los bares
No le salen ya sus cuentas, algún día aprenderá

Las fiestas, los vicios, sin todo esto no sabe estar,
Quiere vivirlo, quiere gozar
Derrocha la pasta, se ve que cobra a final de mes, vive a lo grande como un burgués

Eee, el cafetito me entra muy bien, por la mañana
Eeee, subo la radio y lo tomo bien, si hay caravana
Eeeeee, la marihuana se fuma bien, de madrugada
Eeeee, hoy no curro, llego a las 6, cada mañana, de madrugada, salto de cama

Las cañas, las tapas, todo eso y más, se va a regalar, sin tener que escatimar
Se funde la plata, también la mecha que hay que quemar,
Sale de fiesta y se pone mal .

Eee, el cafetito me entra muy bien, por la mañana
Eeee, subo la radio y lo tomo bien, si hay caravana
Eeeeee, hago un porrito y me sienta bien, de madrugada
Eeeee, hoy no curro, llego a las 6, cada mañana, de madrugada, salto de cama

Flis Flas

On anirem d’excursió?
Per les muntanyes,
 de la Cerdanya fins la vall d’Aran
Amb la natura al voltant
Que ens va ensenyant a cada instant
Que ens fa petits i a l’hora ens fa tant grans

Tinc un flat fluix
Tinc un fluix flat
Tinc un flaix back
Fit bac jet lag
Faig fit jat bag
Tic tac flig flag
Quin embolic com me enredat

I mentre canto en un pimp pam
Faig zig zag zug plis plas flis flas
M’he embarbussat i enrevessat
Amb un clic clac faig un retrat

-	Un Clic clac? Aquests rauxes estan una mica xalats eh!

La vida es fa relaxant
Tot esta en calma
i és que aquí a dalt els dies passen volant
Tot passejant per la vall
Rondant camins tastarem vins
Fent bosc endins junts per la Vall d’Aran

Tinc un flat fluix

Català

Tinc un fluix flat ....

I la Cançó ja s´ha acabat!

Fuig

Viu a la muntanya en una masia a prop
d’un prat de blat, per ella està sembrat, ordi.
Autosuficient i ben content se’n va a collir
el fruit que cuit li omple l’estómac buit.

No patim fam! No patim fred!
Llar de foc i brases que ens escalfen
amb les mantes i un vinet
de l’Alt Penedès!

“Lluny de la comarca”
“fuig, que fuig! Cap a la muntanya”

Ja fa algun temps que va marxar
a un viatge llarg.
I em va deixar el bo i millor,
no podem oblidar!

Era feliç! (era feliç)
En el seu paradís! (en el seu paradís)
Lluny de la ciutat ell ha marxat
tot ha canviat i és de bon grat!

“Lluny de la comarca”
“fuig, que fuig! Cap a la muntanya”

Riu ve l’estiu quiet no para i fa l’ull viu
no te’n pots estar tens ganes de gresca,
surts a volar que has de viure i desplomar
vols sortir a la fresca i respirar.

Cap aquí, cap allà, tallo pins baixo a pescar!
I quan cau el sol encenc la foguera,
de bon matí surto a pasturar el bestiar
amb la meva flauta i el sarró,
amb la meva flauta i el sarró ben ple!

Ja fa algun temps que va marxar
a un viatge llarg.
I em va deixar el bo i millor,
no podem oblidar!

Era feliç! (era feliç)
En el seu paradís! (en el seu paradís)
Lluny de la ciutat ell ha marxat
tot ha canviat i és de bon grat!

Vinc de les muntanyes, vinc dels nord
i ens ho hem passat molt bé cantant,
saltant grimpant pels camps.
I encara hi ha gent que camina,
dalt dels cims hi ha gent que viu molt bé,
ja ho sé, com diu el masover.

Ja som aquí! Ja hem arribat!
I encara que no us en recordeu de l’any passat ara hem tornat!
Som els Rauxa!

Cap aquí, cap allà, tallo pins baixo a pescar!
I quan cau el sol encenc la foguera,
de bon matí surto a pasturar el bestiar
amb la meva flauta i el sarró.

Riu ve l’estiu, quiet no para i fa l’ull viu
no te’n pots estar tens ganes de gresca,
surts a volar que has de viure i desplomar
vols sortir a la fresca i respirar.
((veure cares noves i sentiiiir-seee ple!))

“Lluny de la comarca”
“fuig, que fuig! Cap a la muntanya”

Català
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Festa, festa, festa major!
Tira, tira, tira, tira, tira!
Ai bo, ai bo, ai bo, ai bo, ai bo...
No en volem cap que no vagi borratxo..
Cap a quí, cap allà,  de kumabià
nem caminant d’aquí cap allà
som kumbaiàs, kumbaiàs...

Ai, ai!

Great Fire

Busco respostes tantes coses que no entenc
no puc dormir tinc un neguit ficat al pit
i el cor ardent incandescent.
Busco respostes tantes coses que no entenc
no puc dormir tinc un neguit i ara un mosquit
oh no! quin mal parit!

El cap no para!
I a tot li dones voltes!
Inquiet de pensament!
Tant estimar i tant patir!

Ai, ai ai, ai ai! Els sentiments a flor de pell.
Ai, ai ai, ai ai! Quan surt el sol.
Ai, ai ai, ai ai! I els sentiments a flor de pell.
Ai, ai ai, ai ai! Quan surt el sol.

M´han condemnat, m´han castigat, m´ho he ben guanyat
I ara em lamento per les coses que han passat.
M´han condemnat, m´han castigat, m´ho he ben guanyat
I ara em lamento per les coses que han passat.

El cap no para!
I a tot li dones voltes!
Inquiet de pensament!
Tant estimar i tant patir!

Ai, ai ai ai ai! I els sentiments a flor de pell.
Ai, ai ai ai ai! Quan surt el sol.
Ai, ai ai ai ai! I els sentiments a flor de pell.
Ai, ai ai ai ai! Quan surt el sol.

Tant somiar! Riu! Viu! Viu!
I estimaaaar! Riu! Viu! Viu!

Tant somiar! Riu! Viu! Viu!
I estimaaaar! Riu! Viu! Viu!

Tant somiar! Riu! Viu! Viu!
I estimaaaar! Riu! Viu! Viu!

´Great Fire´!!!

Català

L'escut

La fusta es de records, construeixo esperances
i es que dels meus dolors després en faig lloances
de les pors ne fet miques que he enterrat pel jardí
dels dubte faig engrunes que escampo mar endins

L'ALEGRIA ES EL MEU ESCUT, EL SOMRIURE LA MEVA ESPASA
EL QUE NO EM MATA HEM FA MES FORT
RES NO MATURA RES NO HEM FA CAURE

m'he begut les ampolles que he trobat pel camí
en les nits de tempesta m'he perdut en l'oblit
jo no busco riquesa el que vull es fluir
i ser lleuger com l'aire, cavaller del destí

L'ALEGRIA ES EL MEU ESCUT, EL SOMRIURE LA MEVA ESPASA

Català

EL QUE NO EM MATA EM FA MES FORT
RES NO MATURA RES NO HEM FA CAURE
RES NO MENFONSA RES NO HEM FA CAURE

vaig perdre com les ombres es perden dins la nit
des quem vas deixar per mi no has existit
no demano promeses el que vull es gaudir
l'home lliure dins l'aire amo del meu destí

ALEGRIA ES EL MEU ESCUT, EL SOMRIURE LA MEVA ESPASA
EL QUE NO EM MATA EM FA MES FORT
RES NO MATURA RES NOM FA CAURE
RES NO MENFONSA RES NOM FA CAURE
RES NO MATRUA RES NOM FA CAURE

Lola la Tavernera

Ja de negre nit buscant aixoplug entra a la taverna,
al vent i la pluja van malmarant, dies de tardor,
mariner jove , tivat i fort, amb fulard negre lligat al coll,
alt rodasoques, perdonavides i adul.lador.

Corre Lola, posa’m un got de ví.........
i et cantaré una cançó.

I mentres li canta una havanera amb la guitarra,
ella mou el cul balanceja els pits, llença una rialla
i mirant coqueta, pica l’ullet al noi de Calella
gronxulant el cos, marcant el compás d’aquella havanera.

El meu cor s’encen, el meu cos em pot mulateta meva,
jo t’estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva,
I la bella Lola, llença el davantal,
mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant.

I com cada vespre la tavernera encisadora,
espera el galant que com cada nit la d’enamorar
am la guitarra i un got de vi, cantará alegre tota la nit
cançons de Cuba, cants de mulates i blaumarí.

Corre Lola, posa’m un got de ví..........
I et canto tota la nit..

I mentres li canta una havanera amb la guitarra,
ella mou el cul balanceja els pits, llença una rialla
i mirant coqueta, pica l’ullet al noi de Calella
gronxulant el cos, marcant el compás d’aquella havanera.

El meu cor s’encen, el meu cos em pot mulateta meva,
jo t’estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva,
I la bella Lola, llença el davantal,
mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant.

mans a la cintura, balla amb soltura.........
pel seu amant............

Català
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Lola la tavernera

            Mim             Si7               Mim
Ja de negre nit buscant aixopluc entra a la taverna,
             Sol            Re               Sol
al vent i la pluja van malmarant, dies de tardor,
        Lam                             Mim
mariner jove , tibat i fort, amb fulard negre lligat al coll,
        Si7                            Mi
alt roda-soques, perdonavides i adul•lador.

                             Si7
Corre Lola, posa’m un got de vi
                    Mi
i et cantaré una cançó.

                                         Si7
I mentre li canta una havanera amb la guitarra,
                                                 Mi
ella mou el cul balanceja els pits, llença una rialla
                                           Si7
i mirant coqueta, pica l’ullet al noi de Calella
                                                   Mi
gronxolant el cos, marcant el compàs d’aquella havanera.
                                               Si7
El meu cor s’encén, el teu cos em pot mulateta meva,
                                                   Mi
jo t’estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva,
                                La
I la bella Lola, llença el davantal,
             Mi                 Si7           Mi
mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant.

I com cada vespre la tavernera encisadora,
espera el galant que com cada nit la d’enamorar
am la guitarra i un got de vi, cantarà alegre tota la nit
cançons de Cuba, cants de mulates i blau marí.

Corre Lola, posa’m un got de vi
I et canto tota la nit

I mentre li canta...

mans a la cintura, balla amb soltura...
pel seu amant...

Català

LOLA LA TAVERNERA

Ja de negre nit buscant aixopluc entra a la taverna,		Em, B, Em
el vent i la pluja van malmenant dies de tardor.			G, D, G
Mariner jove, tibat i fort, amb fulard negre lligat al coll,		C, Em
alt roda-soques, perdonavides i adulador.			B, E

Corre Lola, posa’m un got de vi!				E, B
I et cantaré una cançó.						E

I mentre li canta una havanera amb la guitarra,			E, B
ella mou el cul, balanceja els pits, xiscla una rialla.		B, E
I la bella Lola, llença el davantal,				E, A
mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant.		E, B, E

Quan arriba el vespre la tavernera encisadora,
espera el galant que com cada nit l’ha d’enamorar.
I amb la guitarra i un got de vi, cantarà alegre tota la nit,
cançons de Cuba, cants de mulates i blaumarí.

Corre Lola, posa’m un got de vi!
I et canto tota la nit.

Català

I mentre li canta una havanera amb la guitarra,
ella mou el cul, balanceja els pits, xiscla una rialla.
I mirant coqueta pica l’ullet el noi de Calella,
gronxolant el cos, marcant el compàs d’aquesta havanera.

El teu cos m’encén, el teu cos em pot, mulateta bella,
jo t’estimaré fins la fi dels temps si tu vols ser meva.
I la bella Lola llença el davantal,
mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant.

Corre Lola “meisme un got de vi!”
I et cantarai tota la nuit”.

I mentre li canta...

Negreta meva

Benidorm cap a l´agost
jo em moria de calor
i a sobre ´la canalla
te molestan en la playa´
una nit vaig anar a un conert
on tocàven rumba fusió...RAUXA!
jo anava molt marejat
però de sobte em vaig quedar parat!

Uouoouoo negretaa mevaa
uouoouoo negreta suecaa
Uouoouoo negretaa mevaa
uouoouoo negreta suecaa

ella estava allà balant,
una rumbeta li està encantant
´por dentro soy un volcán
mi rojo fuego te va a quemar´
pel matí jo em vaig fixar,
que blanca que és la del meu costat
per culpa de la daltonia
confós la nit i el dia..

aiaaaiaaaai
ai amor amoorr
aaaiaiaaai dóna´m calooor!

mou-te negreta meva,
que aquesta rumbeta és teva!
mou-te negreta meva
que a mi me gusta que tu te muevas!
mou-te negreta meva,
que aquesta rumbeta és teva!
mou-te negreta meva
que a mi me gusta que tu te muevas!

Mou-te sueca fins que la rauxa t´estigui cremant
tu pots amanir l´ensaladeta que t´estic composant
dame gasolina pa encender tu regetton!
ballant sota la lluna la rumba que està sonant

´La noche tiñe tu pole tu pelo pinta tu piel
yo me pongo muy malito con tus ojos color miel
caracol pica al ajo el ajo pica a la col
caracol col ajo ajo col y caracol ´

Català

Negreta Meva

Benidorm cap a l´agost
jo em moria de calor
i a sobre "la canalla
me molestan en la playa".
Una nit vaig nar a un concert
q tocaven rumba pujó... Rauxa!
anava molt marejat
pero de sobte vaig quedar parat

Oooo negreta meva

Català
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Ooooo negreta sueca
Ooooo negreta meva
Ooooo negreta sueca

Ella stava alla ballant
una rumbeta li estan cantant
"por dentro soy un volcan
mi rojo fuego te va a quemar".
Al mati jo em vaig fixar
q blanca q es la del meu costat
per culpa la daltonia
havia confos la nit i el dia

aiaaaaaaai
aiaaaiaaaaai
aaaiaaaai donam caloooooor

moute negreta meva
q aquesta rumbeta es teva
moute negreta meva
que a mi me gusta que tu te muevas
moute negreta meva
q aquesta rumbeta es teva
moute negreta meva
que a mi me gusta que tu te muevas

Moute sueca fins q la rauxa t´estigui cremant
tu pots amanir l´ensaladilla q t´estic composant
dame gasolina pa´ encender tu regeton
ballant sota la lluna la rumba que esta sonant

La noche tiñe tu pelo tu pelo pinta tu piel
yo me pongo muy malito con tus ojos color miel
caracol pica al ajo el ajo pica a la col
caracol col ajo ajo col y caracol  Bom bom!
el ajo pica a la col  Bom bom!
y que coño hace el caracol  Bom bom!
si el ajo pica a la col caracol pica al ajo el ajo pica a la col!

Oooo negreta meva
el caracol pica el ajo el ajo pica a la col
Oooo negreta sueca
el caracol col ajo ajo col y caracol
Oooo negreta meva
el caracol pica el ajo el ajo pica a la col
Oooo negreta sueca

moute negreta meva
q aquesta rumbeta es teva
moute negreta meva
que a mi me gusta que tu te muevas....

Plora guitarra

Si penses que per que jo canto estic alegre
si penses que una guitarra no sap plorar
no oblidis que fins les roses guarden espines
no oblidis que fins el vidre es pot trencar.

Recorda qui t'escrivia cartes sinceres
recorda qui t'enviava cartes d'amor
recorda les meves roses de primavera
morts de la vida que surten del bosc.

Canta, a la meva primavera
canta, vora el mar platejat
canta, i mira tu a darrere
canta, vora la quietud de la mar.

Mira, nineta que enamora

Català

mira, la trista soledat
penso en tu totes les hores
de nit i dia, vull ser al teu costat.

Jo canto perquè qui canta el seu mal espanta
jo canto perquè amb la barca sempre et recordo
i encara que la mar bravi ve la bonança
nineta es per això que et vull cantar jo.

Voldria tenirte amb mi, es el que voldria
voldria que el meu amor amb mi tornés
i amb roses i clavellines t'abraçaria
i a la fi podria estimar-te molt més.

Canta, a la meva primavera
canta, vora el mar platejat
canta, i mira tu a darrere
canta, vora la quietud de la mar.

Mira, nineta que enamora
mira, la trista soledat
penso en tu totes les hores
de nit i dia, vull ser al teu costat.

Somia

Somia, somia, somia que somiaràs
Somia que algun dia no estarem només de pas
Somia amb la vida que sempre has imaginat on l’alegria i la rauxa
Sempre són al teu costat

De dia, de dia passeges pel veïnat
No hi ha forces ocultes ni et sents perjudicat
Per els qui manen , els qui jutgen , els qui poden intentar
Qui això canviï, qui somií mig heroi serà tornat

De nit, de nit, de nit qui t’ha parit
Tot sembla que es confongui i es disposi a sorgir
Aquella màgia que transforma la tristesa en oblit
Aquell encant, aquella història que ens fa sentir petits

I Així, i així ,vas fent el teu camí,
Saps bé que has fet el ruc i et sents feixuc i deprimit
Llavors tornes a entendre que ets algú i hi ha un sentit
Per tornar a ésser, tornar a néixer, tornar a créixer si ets mogut

Que lluny que sona, que lluny que es troba  (bis)

Somia...somia...somia...somia...

Que lluny que sona, que lluny que es troba  (bis)

Català

Somia

Somia - Rauxa

Am
Somia, somia, somia que somiaràs
Dm
Somia que algun dia no estarem només de pas
E
Somia amb la vida que sempre has imaginat
Am
on l’alegria i la rauxa sempre són al teu costat

De dia, de dia passeges pel veïnat
No hi ha forces ocultes ni et sents perjudicat
Per els qui manen , els qui jutgen , els qui poden intentar
Qui això canviï, qui somií mig heroi serà tornat

De nit, de nit, de nit qui t’ha parit

Català
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Tot sembla que es confongui i es disposi a sorgir
Aquella màgia que transforma la tristesa en oblit
Aquell encant, aquella història que ens fa sentir petits

I Així, i així ,vas fent el teu camí,
Saps bé que has fet el ruc i et sents feixuc i deprimit
Llavors tornes a entendre que ets algú i hi ha un sentit
Per tornar a ésser, tornar a néixer, tornar a créixer si ets mogut

Dm         E        Dm         E
Que lluny que sona, que lluny que es troba (bis)

Am E Dm E

Somia...

Dm         E        Dm         E
Que lluny que sona, que lluny que es troba (bis)

Tant de temps

Tant de temps ´disfrutant´ les tardes a ca l´Antoni
tralarí tralarà, són temps llunyans.
Tantes coses foren prou bones, vells temps de glòria
però el passat s´ha esfumat, miro endavant.

I ara guaita com passa el temps
suaument, lentament,
i ens ho mirem ben diferent.

Bo i ´disfrutant´, que la vida és meravellosa
trepidant, excitant, ben canviant, anar tirant,
poc a poc i cap endavant

Les croquetes de ca la iaia eren molt bones
i la noia del tercer em té encisat.
Tant de temps practicant els canvis amb la guitarra
trastejant, ´rasquejant´ i anar avançant.

Lentament,
i ara em sona ben diferent, suaument, dolçament
i ara em surt més tranquil·lament.

Bo i ´disfrutant´ que la vida és meravellosa
trepidant, excitant, ben canviant, anar tirant,
poc a poc i cap endavant.

I seguim rodant, fent camí i el destí anar cercant,
viatjant, pidolant, anar tastant i endavant,
que la vida passa, i no para,
l´amor s´escampa, ve i marxa.

I ara guaita com passa el temps,
suaumentment, dolçament,
i ens ho mirem ben diferent.

Bo i ´disfrutant´, que la vida és meravellosa
trepidant, excitant, ben canviant, anar tirant,
poc a poc i cap endavant.

Seguim rodant, fent camí i el destí anar cercant,
viatjant, pidolant, anar tastant i endavant,
que la vida passa, no para
que l´amor s´escampa, ve i marxa.

Català

Tant de temps

Tant de temps disfrutant les tardes a Ca l’Antoni, tralari-tralara, son temps llunyans
Tantes coses foren prou bones, vell temps de glòria,
però el passat s’ha esfumat, miro endavant.
I ara guaita com passa el temps, suaument, lentament,
i ens ho mirem ben diferent
Oohh, i disfrutant que la vida és meravellosa,
 trepidant, excitant, nem canviant , na tirant, poc a poc i cap endavant.

Les croquetes de ca la iaia eren molt bones,
 i la noia del tercer que em te encisat
Tant de temps practicant els canvis amb la guitarra,
rasquejant, rasquejant, i anar avançant, lentament

I ara em sona ben diferent, suaument, dolçament,
i ara em surt mes tranquil•lament
Ohhh, i disfrutant que la vida es meravellosa,
trepidant, excitant, nem canviant, na tirant
Poc a poc i cap endavant
Seguim dudan que el camí al destí va cercant,
viatjant, pidolant, na tastant i endavant

Que la vida passa, i no es para,
l’amor s’escampa, ve i marxa

Català

Teteria

Quan els dies són fotocòpies
ho notes, ho sents, ho entens.
Quan els dies són tant monòtons
hi ha un racó on la gent t´entén.

És un lloc on t´escolten,si poden
després amb les hores recordes...

Bones coses que expliques, que expliquen
que fan que un es senti i tot li rebenti.
Males coses que expliques, que expliquen
bon jan, males coses no et van.

Aquest lloc d´emocions que té tres dimensions
és aquí al costat, atzavara nombrat...

Teteria, teteria, alegria i follia,
teteria, alegria,alegria, teteria,
cada diiiiiia, si un s´hi arriiiiiiba!

Quan entres sempre hi ha rebuda
és rar si no és benvinguda,
de la gent que al voltant et fa gran
per sentir-te millor si el pitjor ha passat.

Tants colors,un dibuig
com mil flors, un enuig,
un consell, un amic,
bon moment escollit.

....i aaaaalegria!
´ses velles se xapen de riure?
teteria,alegria, alegria, teteria, alegria,alegria,
si un hi arriba, etc.

Català

vora la mar es nada

vora la mar es nada l´estimada
i és olorosa de ruixim marí
iés la mar son ànima avesada
i es migra  tota sola si li´n cal partir.

Català
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I és la mar son ànima avesada
i es migra tota sola si li´n cal partir.

Compta les veles a la matinada
veu a la tarda el cuejant botí
la seva nit de bonior és gronxada
i així no escolta mon dolor mesquí

Oh amor, ensenya´m una veu novella
de poesia: no la fressa bella
de l´aigua al vent, tot copejant esculls!
Seré content de gràcia més senzilla,
dóna´m el so difós de la conquilla,
quan serem sols i aclucarem els ulls.

RBD

Aun hay algo

E
Entre tu y yo esta creciendo algo
   A
 en mi interior esta quedándote

 E
se que tu y yo tenemos un pasado
  A
 y alo mejor nos vuelve a sucedernos

 F#m7                       C#m
y a flor de piel hay un adiós difícil
                   A                      B
de olvidarlo pero también seria un amor q puede hacer

milagros

E
e si alguna vez piensas en mi
   F#m7
talvez cuando me vez te hace feliz
A                        B
quizás entre los dos aun hay algo de amor
E
si alguna vez piensas en mi quizas
F#m7
talvez cuando me vez te hace feliz
A                         B
quizás entre los dos aun hay algo de amor

PUENTE:    E/A   C#m/B    E/A   C#m/B

 E
entre tu y yo hay viejos  sentimientos
A
pensé k no volverian  jamás

E
se k tu y yo tenemos una historia
A
que nos dejo en medio de la  soledad

#m7                       C#m
y a flor de piel hay un adiós difícil
                   A                      B
de olvidarlo pero también seria un amor q puede hacer

Castellà

milagros

E
e si alguna vez piensas en mi
   F#m7
talvez cuando me vez te hace feliz
A                        B
quizás entre los dos aun hay algo de amor
E
si alguna vez piensas en mi quizas
F#m7
talvez cuando me vez te hace feliz
A                         B
quizás entre los dos aun hay algo de amor

 C#m                    F#m7
mirame bien que un yo sigo aqui
  A              B
muriendome por encontrarte en mi
  E                   F#m7
mirame bien que aun yo sigo aqui
  A                B
escuchame no c vivir sin ti

Dos enamorados

C F C F

C                      F
 Mañana que amanezca le pediré

C                      F
Mañana que la vea

C                      F
Mañana que amanezca   me pedirá

C                     F
Mañana que lo vea

G                     F
Y me pongo a temblar

G                     F
Me muero de las ganas de abrazarte

          C               G
Y el corazón es quien te llama
     F
mi amor.

             C
Si dices que si
          G              Am             F
te protegeré con todo mi amor y mi corazón
            C
Si digo que si
          G           Am                G
te prometeré mi fidelidad y mi comprensión

                     Em
Y en este mundo tan raro,
             Am
se van de la mano
           F             G
uniendo caminos, oh, oh, oh
          C             G         F                       G
dos enamorados, oh, oh, oh, nara, nara, nara, nara, nara, na
C        G         F                       G
oh, oh, oh, nara, nara, nara, nara, nara, na

C               F
Mañana que amanezca

Castellà
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         C
no será igual
                   F  C
mañana ella me espera.
               F
Mañana que amanezca
         C
no será igual
               F  C
mañana que lo vea.

G               F
Y me pongo a rezar
G                F
me muero de las ganas de besarte
          C               G
y la razón no entiende nada
     F
corazón.

             C
Si dices que si
          G              Am             F
te protegeré con todo mi amor y mi corazón
            C
Si digo que si
          G           Am                F
te prometeré mi fidelidad y mi comprensión.

                     Em
Y en este mundo tan raro,
             Am
se van de la mano
           F             G
uniendo caminos, oh, oh, oh
          C             G         F                       G
dos enamorados, oh, oh, oh, nara, nara, nara, nara, nara, na
C        G         F                       G
oh, oh, oh, nara, nara, nara, nara, nara, na

                     Em
Y en este mundo tan raro,
             Am
se van de la mano
           F             G
uniendo caminos, oh, oh, oh
          C             G         F                       G
dos enamorados, oh, oh, oh, nara, nara, nara, nara, nara, na
C        G         F                       G
oh, oh, oh, nara, nara, nara, nara, nara, na

Enseñame

D                        A
 El sólo el saber que lo nuestro
                          Bm
 se puede terminar porque simple
                            G
 y sencillamente nunca he sabido

 actuar.

G          D
 Y sé que mueres por mi vives por mi
    A
 y nunca me has dejado atrás
        Bm
 aunque sabes que a veces yo soy
       G
 sólo miedo.

Castellà

               D
 Pero vives en mi junto a mi,
           A
 en mi interior
                      Bm
 en este corazón confundido
                 G
 por eso te pido por favor.

       D       Bm            A
 Enséñame a quererte un poco más
        G          D     Bm
 y a sentir contigo, el amor que tu
    A         G            Bm
 me das, desvanece el frío quiero
 A     G
 verte ya.
       D       Bm            A
 Enséñame a quererte un poco más
       G          D         Bm
 y a vivir contigo, que no aguanto
         A         G
 la ansiedad, de saberte mío
  Bm        A    G
 quiero ir donde vas.

D                         A
 Lejos de pensar que me estoy
                          Bm
 haciendo mal tengo que reconocer
                       G
 que todo ésto me ha salido mal.

         D
 Por eso voy a aprender, voy a vivir
A                               Bm
 voy a abrazarte más y más y no quiero,
                               G
 y no debo, y no puedo dejar de verte.

                 D
 Porque vives en mi, junto a mi,
           A
 en mi interior
                      Bm
 en este corazón confundido
                 G
 por eso te pido por favor.

       D       Bm            A
 Enséñame a quererte un poco más
        G          D     Bm
 y a sentir contigo, el amor que tu
    A         G            Bm
 me das, desvanece el frío quiero
 A     G
 verte ya.
       D       Bm            A
 Enséñame a quererte un poco más
       G          D         Bm
 y a vivir contigo, que no aguanto
         A          G
 la ansiedad, de saberte mío
  Bm        A    G
 quiero ir donde vas.

D                        A
 El sólo el saber que lo nuestro
                          Bm
 se puede terminar porque simple
                            G
 y sencillamente nunca he sabido

 actuar.

       D       Bm            A
 Enséñame ...
        G          D     Bm
 y a sentir contigo...
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    A         G            Bm
         desvanece el frío quiero
 A     G
 verte ya.
       D       Bm            A
 Enséñame a quererte un poco más
       G          D         Bm
 y a vivir contigo, que no aguanto
         A         G
 la ansiedad, de saberte mío
  Bm        A    G
 quiero ir donde vas.

Este corazon

G                D
Como poder recuperar tu amor,
       Em                 Bm
como sacar la tristeza de mi corazón.
    C                       G
Mi mundo sólo gira pot ti-i-i-i-i-i-i.
 G                  D
Como sanar este profundo dolor,
          Em                   Bm
siento correr por mis venas tu respiración.
  C                        G
Estoy tan conectada a ti-i-i-i-i-i-i...
                  Am
Que hasta en mis sueños te veo
    D
sin ti yo me muero...

  G                     Em
Y este corazón que te robaste cuando te marchaste
   C
tu te marchaste con mis besos,
2da G
con mis besos y mis sueños.
  G                    Em
Y este corazón está latiendo cada vez más lento
    C
y estoy sintiendo en mis adentros
2da G         D         G
como el fuego no se apagó...
  Em                  C           2da G
............. no se apagó................

 G                   D
Como calmar esta profunda obsesión
          Em                  Bm
como le explico a mi alma que se terminó.
     C                          G
Me estoy volviendo loco por ti-i-i-i-i-i-i...
                 Am
que hasta en mis sueños te veo
    D
sin ti yo me muero...

  G                      Em
Y este corazón que te robaste cuando te marchaste,
   C
tu te marchaste con mis besos,
2da G
con mis besos y mis sueños.
  G                     Em
Y este corazón está latiendo cada vez más lento
    C
y estoy sintiendo en mis adentros
2da G         D         G
como el fuego no se apagó...
          Em
sigue ardiendo...

Castellà

           C            2da G       D     G
mientras exista el amor, no se apagó el amor...
      Em            C        2da G
uuuu ohhhh... uuuu ohhhh... y este corazón...

Fuego

F                                              Bb    C
El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control
con sólo verte
F                                          Bb    C
comienza por mis manos y termina en mi corazón
cuando te extraño
Bb                           C
partículas de amor que nadan en mi interior
Bb                           C
pretenden incendiar el hielo de tu corazón.

CORO
        F        C
Y tengo miedo de perder el control
        F          Bb
y no espero por volver a tí
      F                         C
cada vez que te encuentre volverás a ser
           G      Bb
como el deseo que arde dentro con mi fuego.

F                                              Bb    C
Mi pulso se acelera con tu forma de fijarte en mí
y con el tiempo
F                                            Bb    C
no sé si estoy cansada de quererte sólo para mí
si estás tan cerca
Bb                           C
partículas de amor que nadan en mi interior
Bb                           C
pretenden incendiar el hielo de tu corazón.

CORO
        F        C
Y tengo miedo de perder el control
        F          Bb
y no espero por volver a tí
      F                         C
cada vez que te encuentre volverás a ser
           G      Bb
como el deseo que arde dentro con mi fuego.

F               C
Siento fuego en mi interior
F              Bb
fuego que viene de tí
F              C        G   Bb
y es más de lo que pedííí...

CORO
        F        C
Y tengo miedo de perder el control
        F          Bb
y no espero por volver a tí
      F                         C
cada vez que te encuentre volverás a ser
           G      Bb                 (F)
como el deseo que arde dentro con mi fuego.

Castellà
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Futuro ex-novio

E                 F#m
Ella quiere tener, una noche de placer
E                    F#m
se ahoga en el deseo y yo lo siento
E                 F#m
Es su forma de ser, pero algo no anda bien
E                    F#m
terminaré por darme todo lo que yo tengo
E       F#m              A     E
Se bien, que esto no es normal Porque,
         A           B
si fácil viene fácil va...

-coro-

E    D      F#m    A                  E     D
Ella no comprende,    de todo lo que tengo
          F#m          A
no va cambiando lo que siento,
E       D      F#m   A                  E     D
ella es mi tormento     mi fiebre del momento,
       F#m       A
Soy su futuro ex novio...

( E E  F#m  A ) Intro 2x

E                          F#m
Mas allá de los recuerdos, del dolor que no se va
E                          F#m
hago todo lo que puedo y caigo en su juego.
E                    F#m
Es su forma de ser, pero algo no anda bien
E                    F#m
terminaré por darme todo lo que yo tengo
E       F#m              A     E
Se bien, que esto no es normal Porque,
         A           B
si fácil viene fácil va...

-coro-

E    D      F#m    A                  E     D
Ella no comprende,    de todo lo que tengo
          F#m          A
no va cambiando lo que siento,
E       D      F#m   A                  E     D
ella es mi tormento     mi fiebre del momento,
       F#m       A
Soy su futuro ex novio...

E    D      F#m    A                  E     D
Ella no comprende,    de todo lo que tengo
          F#m          A
no va cambiando lo que siento,
E       D      F#m   A                  E     D
ella es mi tormento     mi fiebre del momento,
       F#m       A
Soy su futuro ex novio...

Quiero mas, solo dame mas y Quiero mas, come on...

       E       D          F#m        A
Y aunque se que yo, podré decirle que no,
       E       D       F#m        A
una parte de mi en el deseo se esconde.
       E     D       F#m        A
Dejare de entrar, dejare de jugar,
       E          D       F#m         A
mientras sale el sol y la noche se esconde

-coro-

E    D      F#m    A                  E     D
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Ella no comprende,    de todo lo que tengo
          F#m          A
no va cambiando lo que siento,
E       D      F#m   A                  E     D
ella es mi tormento     mi fiebre del momento,
       F#m       A
Soy su futuro ex novio...

E    D      F#m    A                  E     D
Ella no comprende,    de todo lo que tengo
          F#m          A
no va cambiando lo que siento,
E       D      F#m   A                  E     D
ella es mi tormento     mi fiebre del momento,
       F#m       A
Soy su futuro ex novio...

La chica del biquini azul

E                         C#m7
Solo y triste bajo el sol en la playa busco amor
             A        B          E
Debe haber un lugar para mí.
        E                         C#m7
Gentes vienen gentes van, con las aguas luz y sal
              A         B        E
En mi piel el calor sube más.

              A          B          E
De pronto ¡flash!, la chica del bikini azul
              A                           B
De pronto ¡flash!, cambió el color del mar.
            A      B            E
Una y no más, es ella mi oportunidad
                    A                 B
Yo tengo el As y no voy a falla...aaaaar.

            F                          Dm
No es posible no es verdad mi cabeza va a estallar
              Bb           C            F
Ya no sé si estoy bien o estoy mal.

             Bb         C          F
De pronto ¡flash!, la chica del bikini azul
             Bb                          C
De pronto ¡flash!, cambió el color del mar.
             Bb     C            F
Una y no más, es ella mi oportunidad
             Bb                C       F
Yo tengo el As y no voy a falla...aaaaar.

Castellà

Liso sensual

INTRO: D A Em G

    D    A      Em            G
lo vi llegar jamas vi un niño tan mas cuero,
    D    A      Em            G
lo vi pasar ante mis ojos como un sueño,
     D               A              Em            G
pero lo perdi al instante, y entre tanto despapalle,
     D           A       Em              G
solo puedo recordar su pelo LISO y sensual.

        (AQUI ES IGUAL)
la vi llegar como una diosa entre la gente,
la vi pasar y nos miramos fijamente,
pero el novio era un celoso y me armo tremendo oso,
solo me quedo el recuerdo del perfume de su pelo.

CORO

Castellà
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D      A    Em              G
Era a liso sensual todo su cabello,
D      A    Em              G
era a liso sensual todo su cabello
D      A    Em              G
como podré de olvidar si se que no es mi sueño
D      A    Em              G
como podré de extrañar si se que no es mi sueño oh!!!!!

     D A Em G

        (AQUI IGUAL)
tal vez, quizas seamos dos almas gamelas,
tal vez, quizas nos encontremos donde sea.
tengo la corazonada, si no es hoy sera mañana,
se que pronto volvera su pelo liso y sensual.

CORO

me he anamorado de un fan

G                Em         Am
cuando salgo a cantar te veo ahi
            Am    D            G
me miras y yo me pongo a temblar

               Em                C
te salgo a buscar y nunca te encuentro
            Am    D
siempre te vas y yo grito.

   C                      D
quien me ofrece una solucion
Bm                      Em
para arreglar mi situacion
 C                    D
me he enamorado de un fan
Bm                     Em
y nunca lo puedo encontrar.

   C                     D
quien me ofrece una solucion

Bm                     Em
para arreglar mi situacion
C                       A  D
me he enamorado de un fan ay ay ah

G                          C
pregunto aqui, pregunto alla
           Am
y no sabe nadie
D        G
nada de ti.

               Em            C
no tengo mas ganas ni de cantar
               Am    D
no quiero ensayar y yo grito.

   C                      D
quien me ofrece una solucion.....

Castellà

Mexico

Bb
Por que sea donde sea
nosotros te seguimos
con orgullo mexicano
            F
de mariachis y corridos

Por que nunca nos rajamos
y esta victoria loca
no se la doy a nadie
                 Bb
que a México hoy le toca

D#
Esta banda se trepa a la gloria
      F                Bb
esta banda te quiere alentar
siente en todas todas las banderas
        F             Bb
con el alma te voy a cantar

D#        Bb         F              Bb
México México vamos vamos que si se puede
D#        Bb          F               Bb
México México arriba arriba que si se puede

Gooooooooooooooooooollllllllllllllllll (De México!!!)

Bb
Por que sea donde sea
nosotros te seguimos
con orgullo mexicano
            F
de mariachis y corridos

Por que nunca nos rajamos
y esta victoria loca
no se la doy a nadie
                 Bb
que a México hoy le toca

D#
Esta banda se trepa a la gloria
      F                Bb
esta banda te quiere alentar
siente en todas todas las banderas
        F             Bb
con el alma te voy a cantar

D#        Bb         F              Bb
México México vamos vamos que si se puede
D#        Bb          F               Bb
México México arriba arriba que si se puede

Y arriba México señores!!!

D#        Bb         F              Bb
México México vamos vamos que si se puede
D#        Bb          F               Bb
México México arriba arriba que si se puede

D#        Bb         F              Bb
México México vamos vamos que si se puede
D#        Bb          F               Bb
México México arriba arriba que si se puede

D#        Bb         F              Bb
México México vamos vamos que si se puede
D#        Bb          F               Bb
México México arriba arriba que si se puede

Castellà
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QUE HAY DETRAS

QUE HAY DETRÁS
RBD
Pensando en ti

Puedo ver el matiz
Y el reflejo de mi depresión
Puedo ver
Desde aquí
El fantasma que hay en mi interior
Y no he dejado de fumar
Y no puedo dormir
Y en medio de la soledad
Sigo pensando en ti
Y no me atrevo a comenzar
Por olvidarte al fin
Porque me asusta descifrar
Que habrá detrás de ti

Que hay detrás
De una lagrima
Que hay detrás
De la tranquilidad
Que ha detrás
Del ultimo adiós
Que hay detrás
Cuando acaba al amor
Que hay detrás

Puedo ver
Desde aquí
Mis recuerdos persiguiéndote
Puedo ver
Al perfil
De mi sombra sobre la pared
Y no he dejado de fumar
Y no puedo dormir
Y en medio de la soledad
Sigo pensando en ti
Y no me atrevo a comenzar
Por olvidarte al fin
Porque me asusta descifrar
Que habrá detrás de ti

Que hay detrás
De una lagrima
Que hay detrás
De la tranquilidad
Que ha detrás
Del ultimo adiós
Que hay detrás
Cuando acaba al amor
Que hay detrás
Que hay detrás
Que hay detrás
Que hay detrás

Que abra detrás de ti

Que hay detrás
De una lagrima
Que hay detrás
De la tranquilidad
Que ha detrás
Del ultimo adiós
Que hay detrás
Cuando acaba al amor
Que hay detrás
Que hay detrás
Que hay detrás

Castellà

Que hay detrás

quiero tenerte

C             F            C           G
Atada a este sentimiento con tristeza voy
               C             F
tratando de hacerte comprender por que
      C                 G
tu ausencia es cruel y yo…
Am     C                  Em
Aquí estoy rendida a tus pies
   C                        Am
y se que no hay nada que perder
             C
Pensando en ti,
           F           G
hasta que no me dejes ir

(Coro)
          C
Quiero tenerte, quererte
     F                  G
contigo quiero estar a mas sin parar
      C
Quererte, tenerte,
      F                  G
no quiero vivir sin tu amor jamás…
      Am
pues nada es tan fuerte,
  C             F                 G
como tenerte, amarte y ya nunca mas perderte

(Los tonos no cambian y tampoco su orden)

Atada a este sentimiento con tristeza voy
tratando de hacerte comprender por que tu ausencia es cruel y yo…
Aquí estoy rendida a tus pies
y se que no hay nada que perder
Pensando en ti, hasta que no me dejes ir

(Coro)
Quiero tenerte, quererte
contigo quiero estar a mas sin parar
Quererte, tenerte,
no quiero vivir sin tu amor jamás…
pues nada es tan fuerte,
como tenerte, amarte y ya nunca mas perderte... perderte

Respirar y sentir cada vez que pienso en ti
El amor y el dolor que creció en mi corazón
Te perdí y comprendí que difícil es vivir
sin tu amor, ese amor que me llena de ilusión
Aquí estoy rendida a tus pies
y se que no hay nada que perder
Pensando en ti, hasta que no me dejes ir

Quiero tenerte, quererte
contigo quiero estar a mas sin parar
Quererte, tenerte,
no quiero vivir sin tu amor jamás…
tenerte, quererte
contigo quiero estar a mas sin parar
Quererte, tenerte,
no quiero vivir sin tu amor jamás…
pues nada es tan fuerte,
como tenerte, amarte y ya nunca mas perderte

Castellà
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Rebelde

Rbd - Rebelde
Mientras mi mente viaja donde tú estás
mi padre grita otra vez
que me malgasto mi futuro y su paz
con mi manera de ser.

Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí
cierro los ojos y ya estoy pensando en ti.

Y soy rebelde
cuando no sigo a los demás
y soy rebelde
cuando te quiero hasta rabiar
y soy rebelde
cuando no pienso igual que ayer
y soy rebelde
cuando me juego hasta la piel
si soy rebelde
es que quizás nadie me conoce bien.

Alguno de estos días voy a escapar
para jugarme todo por un sueño
todo en la vida es a perder o ganar
hay que apostar, hay que apostar sin miedo
no importa mucho lo que digan de mi,
cierro los ojos y ya estoy pensando en ti.

Y soy rebelde
cuando no sigo a los demás
y soy rebelde
cuando te quiero hasta rabiar
y soy rebelde
cuando no pienso igual que ayer
y soy rebelde
cuando me juego hasta la piel
si soy rebelde, es que quizás...

No importa mucho lo que digan de mí
cierro los ojos y ya estoy pensando en ti.

Y soy rebelde
cuando no sigo a los demás
y soy rebelde
cuando te quiero hasta rabiar
y soy rebelde
cuando no pienso igual que ayer

y soy rebelde
cuando me juego hasta la piel.
Y soy rebelde
cuando no sigo a los demás
y soy rebelde
cuando te quiero hasta rabiar
y soy rebelde
cuando no pienso igual que ayer
y soy rebelde
cuando me juego hasta la piel
y soy rebelde.

Castellà

salvame

Extrañarte es mi necesidad.
Vivo en la desesperanza
desde que tu ya no vuelves más.
Sobrevivo por pura ansiedad
con un nudo en la garganta
es que no te dejo de pensar.
Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz.
Sálvame del olvido.

Castellà

Sálvame de la soledad.
Sálvame del castigo
que estoy echa a tu voluntad.
Sálvame del olvido.
Sálvame de la oscuridad.
Sálvame del castigo
no me dejes caer jamás.
Me propongo tanto continuar
pero amor es la palabra
que me cuesta a veces olvidar.
Sobrevivo por pura ansiedad
con un nudo en la garganta
es que no te dejo de pensar.
Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz.
Sálvame del olvido.
Sálvame de la soledad.
Sálvame del castigo
que estoy echa a tu voluntad.
Sálvame del olvido.
Sálvame de la oscuridad.
Sálvame del castigo
no me dejes caer jamás.

santa no soy

No soy mujer de las que creen
que entiendo lo que es sentirse bien o mal
nunca tendre las palabras que
Te digan cosas sin lastimarte
se que no es facil
hacer lo que quiero sin molestarme
Puedes ser parte de mi
Dejame ir o sera muy tarde
no te pido perdon
Puesse que fue tu error
Amame,dejame buscame pero dejame seguir
y donde queda la parte de mi
que nunca sabe hacia donde ir
Si me equivoco solo amame , dejame,buscame quedate
hasta que regrese a ti
Y donde queda la parte de mi
Que nunca a dado el corazon por ti
no me entiendas solo amame dejame buscame quedate
Porque santa nunca fui
No soy mujer de las que ven
Yjuzgan todo tan solo con mirar
No soy igual que las demas
que quieren las cosas que no les puedes dar
Ven y ayudame a sentir
Que no necesito ya de nadie mas y asi
No me mate la verdad
Pues no soy igual pero santa nunca fui
No te pido perdon
pues se que fue tu error
amame, dejame, buscame pero dejame seguir
Y donde queda la parte de mi
que nunca sabe hacia donde ir
Si me equivoco solo amame,dejame,buscame quedate
hasta que regrese a ti
Y donde queda la parte de mi
que nunca a dado el corazon por ti
no me entiendas solo amame,dejame,buscame quedate
porque santa nunca fui
Y donde queda la parte de mi
que nunca sabe hacia donde ir
si me equivoco solo amame,dejame,buscame quedate
hasta que regrese a ti
Y donde la parte de mi
que nunca a dado el corazon por ti
No me entiendas solo amame,dejame,buscame,quedate
Porque santa nunca fui
santa no soy ni lo sere...
Y donde queda la parte de mi
que nunca sabe hacia donde ir
si me equivoco sola amame,dejame,buscame quedate
hasta que regrese a ti
Y donde queda la parte de mi
que nunca a dado el corazon por ti
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no me entiendas solo amame,dejame,buscame quedate
porque santa nunca fui
Y donde queda la parte de mi
que nunca sabe hacia donde ir
si me equivoco solo amame ,dejame,buscame quedate
hasta que regrese a ti
Y donde queda la parte de mi
que nunca a dado el corazon por ti
no me entiendas solo amame,dejame,buscame quedate
porque santa nunca fui

Solo quedate ne silencio

Te encuentro despierto
Me dices lo siento
Con una lagriman derramas
Me abrazas, me hielo
Me pides un beso
Y yo me quedo sin respirar

Sólo espera un momento
Sólo dime no es cierto
Sólo quédate en silencio, cinco minutos
Acaríciame un momento ven junto a mi
Te daré el último beso,
El más profundo
Guardaré mis sentimientos,
Y me iré lejos de ti

Tengo tanto miedo
Y es que no comprendo
¿Qué fue lo que yo he hecho mal?
Me abrazas, me hielo
Me pides un beso
Y yo me quedo sin respirar

Sólo espera un momento
Sólo dime no es cierto

Sólo quédate en silencio, cinco minutos
Acaríciame un momento ven junto a mi
Te daré el último beso,
El más profundo
Guardaré mis sentimientos,
Y me iré lejos de ti...

Dame tu mano
Devuélveme el aire
Di que me amas
Que no eres culpable
Por lo menos un momento
Dime que esto no es cierto

Sólo quédate en silencio
Acaríciame un momento
Te daré el último beso
Guardaré mis sentimientos
Y me iré lejos de ti

Castellà

Tranquilo Nene

Eres un irremediable ...Yo lo sé
de esos que lo quieren todo y se lo creen merecer...
tratando de impresionar-me ...Lo se bién
y de hacer tus fantasias... Y tu te piensas que caeré ...

Tienes tu cerebro guardado en el equipage ...

Castellà

Y tu corazón es una goma de mascar... Basta ya ! Déjame en paz :

(estribillo)
Tranquilo nene tranquiiiilo ...
Deja tus manos guardaaadas...
No pasaré a ser de tu col.lección ... Aquí no tienes entraaada...
Tranquilo nene tranquilo ...
Quédate a tras de la raaya...
Si te quedaste sin dulce lima aprende a hacer limonaaada ...

Eres un insoportable...Natural
De esos de telenovelas... vestidos en su vanidad...
Eres incalificable... y en plural...
Y mantienes tu cabeza inflada al 100% de gas...

no me mientas, ya no insistas, deja de llamar-me...
Y ya no me vendas tu tonta publicidad...

Tienes las neuronas dibujadas en tatuajes...
Y tu estupidez es una enorme qualidad... Basta ya ! Déjame en paaaaz :

(estribillo)
Tranquilo nene tranquiiiilo ...
Deja tus manos guardaaadas...
No pasaré a ser de tu col.lección ... Aquí no tienes entraaada...
Tranquilo nene tranquilo ...
Quédate a tras de la raaya...
Si te quedaste sin dulce lima aprende a hacer limonaaada ...

Basta ya ! Déjame en paz :

(estribillo)
Tranquilo nene tranquiiiilo ...
Deja tus manos guardaaadas...
No pasaré a ser de tu col.lección ... Aquí no tienes entraaada...
Tranquilo nene tranquilo ...
Quédate a tras de la raaya...
Si te quedaste sin dulce lima aprende a hacer limonaaada ...

Tranquilo nene tranquiiiilo ...
Deja tus manos guardaaadas...
No pasaré a ser de tu col.lección ... Aquí no tienes entraaada...
Tranquilo nene tranquilo ...
Quédate a tras de la raaya...
Si te quedaste sin dulce lima aprende a hacer limonaaada ...

( si alguien le quiere poner los acordes yo estaré encantada ! :-) )

Tras de mi

Bm               G
Tengo un ticket sin regreso
   D            A
Y un monton de sueños dentro de un veliz
Bm          G
Un adios para mis viejos
D             A                        Em
Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir
           A                      Em
Abrir las alas para escapar sin ti
            A
Para encontrar libertad

Lejos de aqui
Lejos de aqui
       Bm                    G
Una guitarra y mi niñez la escuela y mi primera vez
  D                              A
Amigos que no he vuelto a ver se van quedando tras de mi.
    Bm                         G
Un cigarrillo una cancion las fotos el primer amor
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    D                          A                      Bm
Recuerdos en mi habitacion se van quedando tras de mi
 G                      D    A                  Bm
Ohhh...quedando tras de mi...quedando tras de mi... tras de
D      A
mi... ohh

  Bm                G
Tengo un nudo en la garganta
D             A
Tengo un mapa que me lleva a otro pais
Bm          G
El intento de una carta
D
Una historia
    A                        Em
Y muchas ganas de poder vivir
           A                     Em
Abrir las alas para escapar sin ti
         A
Para encontrar libertad

Lejos de aqui
Lejos de aqui

tras de mi

Bm G
Tengo un ticket sin regreso
D A
un adios para mis viejos
D A Em
mucho miedo y mchas ganas de poder viviir
A Em
abrir la s alas para escapar sin ti
A
para encontrar libertad

lejos de aqui
lejosde aqui
Bm G
una guitarra y mi niñez la escuela  y mi primera vez
D A
amigos que no he vuelto a ver se van quedando tras de mi.
Bm G
un cigarillo una cancion las fotos del primer amor
D A Bm
Ohhh...quedando tras de mi... tras de
D A
mi... ohh

Bm G

Castellà

Un poco de tu amor

G#
SE MUY BIEN QUE SOY
          D#
UN AMIGO MAS ENTRE EL MONTON
                 C#
QUE SOLO SOY UN FAN DE CORAZON
                    D#
QUE NO TE PARA DE SOÑAR CADA DIA MAS

 G#
PERO SE TAMBIEN
                 D#
QUE ENTRE LA MULTITUD ALGUNA VEZ

Castellà

                 C#
PUDIERAS VER LA LUZ SOBRE MI PIEL
        D#
PARA RECONOCER EL AMOR MAS FIEL

C#                         D#
YO NECESITO DE TI COMO EL AIRE
C#                        D#
NADIE TE PUEDE QUERER TANTO ASI

               G#
UN POCO DE TU AMOR PARA PODER VIVIR
          D#
UN POCO DE TU AMOR ME PUEDE HACER FELIZ
         C#                        D#
SOLO UN POCO DE TU AMOR ES LO QUE PIDO

               G#
UN POCO DE TU AMOR PARA PODER VIVIR
          D#
UN POCO DE TU AMOR ME PUEDE HACER FELIZ
         C#                        D#
SOLO UN POCO DE TU AMOR ES LO QUE PIDO

G#
DAME UNA SEÑAL
          D#
UN MINUTO PARA CONVERSAR
               C#
DAME TAN SOLO UNA OPORTUNIDAD
              D#
PARA PODERTE ENAMORAR CADA DIA MAS

 G#
PERO SE TAMBIEN
                 D#
QUE ENTRE LA MULTITUD ALGUNA VEZ
                 C#
PUDIERAS VER LA LUZ SOBRE MI PIEL
        D#
PARA RECONOCER EL AMOR MAS FIEL

C#                        D#
YO NECESITO DE TI COMO EL AIRE
C#                         D#
NADIE TE PUEDE QUERER TANTO ASI

               G#
UN POCO DE TU AMOR PARA PODER VIVIR
          D#
UN POCO DE TU AMOR ME PUEDE HACER FELIZ
         C#                        D#
SOLO UN POCO DE TU AMOR ES LO QUE PIDO

               G#
UN POCO DE TU AMOR PARA PODER VIVIR
          D#
UN POCO DE TU AMOR ME PUEDE HACER FELIZ
         C#                        D#
SOLO UN POCO DE TU AMOR ES LO QUE PIDO

(parte electronica)
G# D# C# D#

               G#
UN POCO DE TU AMOR PARA PODER VIVIR
          D#
UN POCO DE TU AMOR ME PUEDE HACER FELIZ
         C#                        D#
SOLO UN POCO DE TU AMOR ES LO QUE PIDO

               G#
UN POCO DE TU AMOR PARA PODER VIVIR
          D#
UN POCO DE TU AMOR ME PUEDE HACER FELIZ
         C#                        D#
SOLO UN POCO DE TU AMOR ES LO QUE PIDO
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Una cancion

A            E            Fm#
Hay unas que llegan al alma
                D
que te hacen mover las palmas
A          E             D    E
Otras te llegan al corazón
A           E            Fm#
hay unas que se necesitan
              D
otras que nunca se olvidan
A        E        D        E
que te hacen despertar pasión

           A            E        Fm#
oyendo una cancion para ti para mi
          D                A
y que nos llegue al pensamiento
       E        Fm#
para vivir y expresar
          D              A    E
todo lo que yo siento
      Fm#
quiero tenerte
     D
te dedico esta canción

Rasgueo: A, E, Fm#, D
y de nuevo apregiado

SE REPIT ES MISMO PATRON A E Fm# D A E D E

Todo comenzó con un vaso
de un trago caro y escaso
se me subio la desolación
oyendo al grupo del bar
tocar mi favorita
se me subio la desesperación

oyendo una cancion para ti para mi
y que nos llegue al pensamiento
para vivir y expresar
todo lo que yo siento
quiero tenerte
te dedico esta canción

MUSICA: A E Fm# D

Fm#            E
Perdieno el tiempo
D              E
pensando en ti
Fm#            E
yo se que nunca vas
D              E
a regresar a mi

CAMBIO DE TONO

B                F#       Gm#
una canción para ti pàra mi
             E             B
y que nos llegue al pensamiento
       F#          Gm#
para vivir y expresar
           E                B
todo lo que yo siento oooooohhhhh
  F#        Gm#
quiero tenerte
 E                B                           B
te dedico esta canión...te dedico esta canción.

Castellà

Red  Banner

El negoci de mentir

Xivatos!!
Són el quart poder,
multinacionals que controlen tot allò que veus,
dominen tots els mitjans,
capaços de fer pujar a algú o enciar al més baix,

Cap escrúpul cal tenir, és el negoci de mentir!
I encara hi ha que diu que la premsa és lliure,
que són objectius amb les notícies...

inventen alarmes socials,
creen opinions perquè ningú ho hagi de pensar,
articles enverinats,
una mentida repetida acaba sent veritat,
teniu les vostres plomes tacades de sang!

Cap escrúpul cal tenir, és el negoci de mentir!
I encara hi ha que diu que la premsa és lliure,
que són objectius amb les notícies...

Català

Et penses que no es nota

No sé si és que s´ho fan,
però semblen idiotes,
sempre amb el mateix look es pensen qeu no es nota,
podrás veure´ls a les manis,
la placa da molta pudo,
controlant tot el percal,
brigada político-social,
secretes, torturadors: BRIGADA D´INFORMACIÓ

Català

Red Hot Chili Peppers

Otherside

How long how long will I slide
Separate my side I don’t
I don’t believe it’s bad
Slit my throat
It’s all I ever

I heard your voice through a photograph
I thought it up it brought up the past
Once you know you can never go back
I’ve got to take it on the otherside

Centuries are what it meant to me
A cemetery where I marry the sea
Stranger things could never change my mind
I’ve got to take it on the otherside
Take it on the otherside
Take it on

Anglès
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Take it on

How long how long will I slide
Separate my side I don’t
I don’t believe it’s bad
Slit my throatIt’s all I ever

Pour my life into a paper cup
The ashtray’s full and I’m spillin’ my guts
She wants to know am I still a slut
I’ve got to take it on the otherside

Scarlet starlet and she’s in my bed
A candidate for my soul mate bled
Push the trigger and pull the thread
I’ve got to take it on the otherside
Take it on the otherside
Take it on
Take it on

How long how long will I slide
Separate my side I don’t
I don’t believe it’s bad
Slit my throat
It’s all I ever

Turn me on take me for a hard ride
Burn me out leave me on the otherside
I yell and tell it that
It’s not my friend
I tear it down I tear it down
And then it’s born again

How long how long will I slide
Separate my side I don’t
I don’t believe it’s bad
Slit my throat
It’s all I ever
How long I don’t believe it’s bad
Slit my throat
It’s all I ever

Otherside (red hot chili peppers)

How long how long will I slide
Separate my side I don´t
I don´t believe it´s bad
Slit my throat
It´s all I ever

I heard your voice through a photograph
I thought it up and brought up the past
Once you´ve gone you can never go back
I´ve got to take it on the otherside

Centuriees are what it meant to me
A cemetery where I marry the sea
Stranger things could never change my mind
I´ve got to take it on the otherside
Take it on
Take it on

How long how long will I slide
Separate my side I don´t
I don´t believe it´s bad
Slit my throat
It´s all I ever

Pour my life into a paper cup
The ashtray´s full and I´m spillin´ my guts
She wants to know am I still a slut
I´ve got to take it on the other side

Scarlet starlet and she´s in my bed

Català

A candidate for a soul mate bled
Push the trigger and pull the thread I´ve got to take it on the otherside
Take it on the otherside
Take it on
Take it on

How long how long will I slide
Separate my side I don´t
I don´t believe it´s bad
Slit my throat
It´s all I ever

Turn me on take me for a hard ride
Burn me out leave me on the otherside
I yell and tell it that
It´s not a friend
I tear it down I tear it down
And then it´s born again

How long how long will I slide
Separate my side I don´t
I don´t believe it´s bad
Slit my throat
It´s all I ever

How long I don´t believe it´s bad
Slit my throat
It´s all I ever

Under the Bridge

Sometimes I feel
Like I don´t have a partner
Sometimes I feel
Like my only friend
Is the city I live in
The city of angels
Lonely as I am
Together we cry

I drive on her streets
´Cause she´s my companion
I walk through her hills
´Cause she knows who I am
She sees my good deeds
And she kisses me windy
I never worry
Now that is a lie

I don´t ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way

It´s hard to believe
That there´s nobody out there
It´s hard to believe
That I´m all alone
At least I have her love
The city she loves me
Lonely as I am
Together we cry

I don´t ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all that way

Under the bridge downtown
Is where I drew some blood
Under the bridge downtown
I could not get enough
Under the bridge downtown
Forgot about my love
Under the bridge downtown
I gave my life away

Anglès
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Red Hot Chili Peppers

Reincidentes

Ay, Dolores!

las diez menos carto en el reloj
la noche abre su puerta en tu cabeza
en la tele un culebrón,
la comida en el salon
esperando una sonrisa un te quierol  una caricia.
Las llaves tornan gris tu habitación
entrando con el odio tras sus ojos
ya no tienes su calor
el alcohol es su sabor,
empezando con reproches, los insultos y el desprecio,
y ahora no tienes nada que decir
ya no se si soy mujer o soy una mierda
unida en la sinrazón,
despiojada del dolor
victima de su miedo del fracaso de sus celos.
Ay! Dolores, los palos en tu espalda
la tortura en tu mente
Ay! Dolores, con el silencio de la sociedad.
Lunes, martes, miercoles y otra vez
la vida se te escapa entre tus dedos.
hundida en el que se yo
destrozada en el sillon
con la cara inchada por algo mas que la tristeza.
pero ya es la hora d eque todo vaya bien,
volar sin alas sentir que ya eres libre
soñar con el principe azul gozar de lo quieres tu
ropiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa
por fin esta historia ya terminó
Dolores cambio su nombre por Libertad
escapando del cabrón que su vida destrozó,
porque la vida es solo un cuento
que hay que vivir en el momento
Ay! Dolores, los palos en tu espalda,
Ay! Dolores, con el silencio0 de la sociedad

Castellà

El comercio del dolor

Aborregados por un gobierno criminal
que necesita del terror,que huye de la paz.
Quisiera yo saber por que cojones no llorais
por los cientos de niños que dejan de respirar
sin apenas caminar.

La muerte nunca se podrá justificar,
venga de donde venga,
esta fuera de cómpas.
Crees que hay masacres de primera división
será que pilla cerca,
que pudiste ser tu,
¡que pudiste ser tu!

¡Basta ya!
De comerciar con el dolor
¡Basta ya!
y envenenar el ambiente.
¡Basta ya!
De derrapar con el motor
¡Basta ya!

Castellà

del pánico de la gente.

¿Por qué no llorais por los millones de inocentes
de Argelia, de Ruanda, de Iraq, de Afganistan?
¿Por qué no llorais por palestinos y africanos
víctimas del sida, de la miseria temporal,
por las mujeres maltratás?

¡Basta ya!
De especular con el terror,
¡Basta ya!
ya tenemos suficiente.
¡Basta ya!
De retorcer la información
¡Basta ya!
pa´ llegar a presidente.

¡Basta ya!
De comerciar con el dolor
¡Basta ya!
y envenenar el ambiente.
¡Basta ya!
De derrapar con el motor
¡Basta ya!
del pánico de la gente.

¡Basta ya!
De especular con el terror,
¡Basta ya!
ya tenemos suficiente.
¡Basta ya!
De retorcer la información
pa´ llegar a presidente.

El Romance de las Piedras

saben las piedras que a este lado
de porque las manos lloran
saben de cascos de caballos
de quien vive de deshoras
saben del ruido del caer
del rocio en las pistolas
saben que nunca han devolver
las pisadas de la aurora

saben del dormir
son el hecho del amor
cuando en las bocas no hay nada

saben del triste deambular
de las ruedas de los carros
de la miseria en el jervor de soñar cuchara y barro

saben devolver en las fosas del dolor
las caricias del corazon que rogando va
soñando ser piedra alada

y las lenguas ensuciadas
de guijarros de palabras
y las uñas empredadas

y la libertad
en los puños quiere ser
el abrazo de
la razon
que no entendera
de revolver el serrin
de desandar ni decir
de flotar en aceite con sudor
de mañanas de grisbis

saben las piedras caminar
sobre la sombra del hambre
cuando no las coge nadie

Castellà
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Himno al Bar

Cual es el sitio donde vamos,
a dejar pasar el tiempo,
tras una barra o en un velador,
solo, con alguien o al mogollon.

Los hay por todas las esquinas,
cuanto menos en mi tierra,
que alegria y que calidad,
no hay riqueza pero si bienestar.

Vamos alli a confesar,
al psiquiatra o a apagar,
simplemente nuestra sed.

Sitio para conversar,
escuela de musica,
que nos vemos en el bar.

En el bar... En el bar... En el bar...

Ideal para reuniones,
y para celebraciones,
tambien residencia habitual,
del que huye de la realidad.

Y como no podia ser menos,
sirve para ver la tele,
salon de juegos y de canticos,
y bailes de toda indole.

Se utiliza pa ligar,
hay quien puede hasta estudiar,
y es fuente de inspiración.

Es refugio y expansion,
de insultos y de emocion,
que nos vemos en el bar.

En el bar... En el bar... En el bar...

Apuestas claves y demonios,
descubrimientos de uno mismo,
concilios buro-politico,
hemeroteca y foro cultural.

Sirve para conocer,
evitar la soledad,
y la incomunicacion.

Tratamiento pa´l stress,
entrenamiento del gourmet,
que nos vemos en el bar.

En el bar... En el bar... En el bar...

[Dime tu lo que no has hecho,
en el baño de un jodido bar,
todo esto nos da derecho,
a siempre reivindicar...] ...el bar.

[Dime tu lo que no has hecho]
En el bar.
[Todo esto nos da derecho]
En el bar.
[Mientras duerme mi ciudad]
En el bar.

Cual es el sitio donde vamos...

Castellà

Sin reaccionar

Unas buenas inversiones
dirigidas a campañas de publicidad
convierten mal en bien
y tocino en velocidad
estamos siguiendo el juego
a unos cuántos miserables
lo que quieren que vistas
lo que quieren que hables

hipotecados el bolsillo y la inquietud
encadenados el criterio y la actitud

pasan los años, todo sigue igual
puto rebaño superficial
sin reaccionar
nuestra capacidad cerebral
se va tornando en estomacal
sin reaccionar
sin reaccionar

su oferta televisiva
logra ser sedante y mordaz
te cansas trabajando
¿para que quieres pensar?
su noción del arte, sus noticias
su memoria, su concepto de placer
no te dejan ver el bosque
¿pá que quieres conocer?

se cortan las alas a toda improvisación
se alaban las virtudes de la globalización

pasan los años, todo sigue igual
puto rebaño superficial
sin reaccionar
nuestra capacidad cerebral
se va tornando en estomacal
sin reaccionar
sin reaccionar

diaria dosis de anestesia que fabrica
observadores indiferentes
se desvía la atención
a problemas que nunca nos duelen
sobrecarga de mensajes pa tener
consumidores siempre muy obedientes
lo demás se ignora
y si no cuela se miente

pasan los años, todo sigue igual
puto rebaño superficial
sin reaccionar
nuestra capacidad cerebral
se va tornando en estomacal
sin reaccionar
sin reaccionar

Castellà

Un pueblo

Urte azko zain, oinaze urteak
Hor zauden tokian, ez ahaztu denbora badoala
Bakarrik pentsaera hori geldituko da

Nada que es perfecto sigue igual
Sólo queda una apuesta por la paz
De quién la buscó siempre y seguro encontrará.
Todo es distinto ya no hay verdad
Sólo se mantiene en pie la libertad
De ser uno mismo, de ser todos igual

Saber sentir, saber luchar
Con toa la fuerza de esas mentes y el corazon
Hay que vivir sin olvidar

Castellà
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A toa esa gente que maldice, que no sabe lo que dice

Amets egiteko, gogoratzeko
Gelditzeko unea,begiak itxi aske izan amestu
Egiazko aurkitzeko zure baitan

Va por los que gritan sin parar
Por los que no pueden y los que no están
Hay una asignatura que pendiente está
Quitad las rejas de una vez
Que no quede sombra sin su sol
Puede ser tu luz puede ser tu voz.

Quien es capaz de aguantar
Toda esa rabia alimentada por su odio
Odio para que odio pa vivir
Sentir la sangre que te corre, que te sale de la piel

Pero no olvides que hay gente detrás,
Que sois un norte para crear
La otra alternativa
Tenéis mi corazon
Aun queda mucho que aprender
Darán su brazo a torcer
En la guerra que inventaros y jamás debió existir
Quizá no quede otra solución,
Callar las armas no es renunciar
A ser un pueblo libre, a ser un pueblo más.

Vicio

Videojuegos, tragaperras en el bingo, café y copa, todo vicio;
Teleadicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio;
Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer;
Ir a la peña a cubatear y el fútbol como fuente de lucidez

Sin vicio no puedo estar
vicio, vicio
sin vicio no quiero na
en tu casa

Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige
tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue
comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad
drogar a los viejos tos los días en la seguridad social

Sin vicio no puedo estar
vicio, vicio
sin vicio no quiero na
en tu casa

Sin vicio no puedo estar
vicio, vicio
sin vicio no quiero na
en tu cama

No paran de criticar
o más bien despotricar
la juventud busca su perdición
con tanto vicio

Litronear en las plazas es un acto de vandalismo
pero también lo es protestar, o abrir bares distintos
Fumar hierba es ilegal, también antisocial pero nos gusta más
Sexo, droga y Rock and Roll en libertad, igualdad y fraternidad.

Castellà

Revolta 21

1984

Em desperto cada dia al mateix any, 1984
Individus en un estat policial viuen dins d’una façana.

Un ciutadà ha demostrat(diàriament!) que de no res és culpable
Convertit en sospitós habitual (i actor!) figurant del seu teatre.

Uniformes controlen cada moviment
Mil tentacles s’amaguen darrere cada moment
Actes que sempre observa algun ull atent
Control que es sofistica, cada cop que respires!

Control! Total!	Sistemàticament registrats
Control! Social!	A les voreres
Control! Total!	Els nostres peus aturats
  	Control! Social!	Per les barreres

Una vida trencada per un cop de martell
Somnis que es tornen taques blaves sobre la pell
Parets que tanquen cossos, quan volen tancar ments
Repressió organitzada...

Control! Total!	Sistemàticament registrats
Control! Social!	A les voreres
Control! Total!	Els nostres peus aturats
Control! Social!	Per les barreres

Control! Total!	La intenció de subordinar
Control! Social!	És instintiva
Control! Total!	Pel Gran Germà vigilats
Control! Social!	Tota la vida

Ara mateix (ahir!) i fa un estona i demà, 1984
És així som sempre ha estat i el futur fa mala cara.

Control! Total!	Sistemàticament registrats
Control! Social!	A les voreres
Control! Total!	Els nostres peus aturats
Control! Social!	Per les barreres

Control! Total!	La intenció de subordinar
Control! Social!	És instintiva
Control! Total!	Pel Gran Germà vigilats
Control! Social!	Tota la vida

Català

300 anys...

Aprenc del meu poble dels errors del passat,
a viure a estimar.
Vull sentir les carícies d´una terra que encara plora,
les seves morts, tortures i enganys.

I en Siset, encara parla.
Que no veus l´estaca on estem lligats?

300 anys d´opressió, quants més n´haurem d´esperar?
300 anys d´opressió, quants més n´haurem de suportar?
Quants? Quants? Jo em pregunto quants?
Quants? Quants? Jo em pregunto quants?

Governats per convergents regionalistes,
que ja estan bé en una espanya capitalista.
Defensant una falsa catalanitat,
genocidi de cultura i llengua per les forces de l´estat,
però no podran, esborrar, la nostra història,
Remences, Segadors, i Terra Lliure!

[300 anys...]

Català
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Vull abraçar la mare Catalunya!
Vull abraçar el meu pare Llibertat!
Vull ser lliure en una terra mediterrània,
que encara crida i sagna per la seva llibertat.

Mestissatge entre, cultura i races.
Convivència i respecte,
mai oblidant les arrels que ens uneixen
amb els nostres avantpassats.

Alça el braç i tenca el puny!

ALLIBERAMENT PERSONAL

Ep tu! noia, ep tu! noi,
alguna vegada has reflexionat
sobre els valors que ens intenten imposar,
sobre les idees que ens intenten inculcar.
Si ets noi treu pit posa´t dret i treballa,
si ets noia frega, planxa i escombra la casa.
La religió, l´escola i els mitjans de comunicació
ens recorden a diari, que som un home, som una dona.
No deixem que la nostra vida,
sigui teledirigida
i que només siguem útils
per produir i reproduir.
Lluita, lluita, per l´alliberament personal, lluita per l´alliberament personal.
Lluita per l´alliberament personal!
Escull el teu destí, el teu final.
Lluita per l´alliberament personal,
Lluita, lluita, per l´alliberament personal, lluita per l´alliberament personal.
Lluita per l´alliberament personal
combat el sistema actual.
El capital arma destructora,
arma destructora de la humanitat.
Reprimeix gais i lesbianes, gais i lesbianes i bisexuals,
i els hipòcrites socialdemòcrates i els democratacristians en les eleccions visiten les seus
homosexuals.
[Lluita...]
L´educació dels nens i nenes és el primer que s´ha de canviar, per tal d´aconseguir els
valors de la paraula ser humà. Una revolució social hem d´aconseguir si assumim
l´alliberament personal, com una arma, per destruir, el sistema actual!

Català

Angoixa

El camí que has de seguir,
Per guanyar-te el futur,
Futur que et tapa la boca.

Que t´amarga, que et fa poruc,
Això és la realitat, això és la vida.

Psiquiatres, psicòlegs
Són els déus del futur!

I el teu cap està apunt d´esclatar!

I escoltes paraules,
Que no les entens.
Visions deformades,
Carrers plens de gent.

Però tenim el compromís
De tirar endavant,
La terra que ens ha parit,
La vida que ens han donat.

Català

Psiquiatres, psicòlegs
Són els déus del futur!

I el teu cap està apunt d´esclatar!

Atac imperialista

Les portes de l´infern, s´obren damunt teu,
Núvols grisos, diuen que és senyal de déu.
Les aus ho presagien, volen espantades,
Alguna cosa està passant.

I des de l´altre punta del món,
Enlairen un satèl·lit que ho vigila tot.
Milions de dòlars malgastats,
Mobilitzant les tropes per matar.

Preparant un nou atac.
Atac imperialista!
Avions i carros de combat.
Per un atac imperialista.

Exhibició de força poder i valor,
Ja ve l´exèrcit salvador.
Uns tenyits de bons i altres de dolents,
Per la sang que vessen els seus cervells.

Però mai veuràs sagnar,
Rates tancades en un despatx.
Però mai veuràs sagnar,
Rates tancades en un despatx.

Preparant un nou atac...

Sembrant la por,
Lleurant el terror,
Collint la mort.

Preparant un nou atac...

Català

Compte enrera

Del ciment no en sortiran arrels, del ciment!
Els diners al plat no valen per res.

Allà on poses els teus peus
ara és terra de l’home i de Déu.

Ja no ens visita l’aigua que ve darrere el tro
Escalfa massa una carícia del Sol
L’aire es baralla per no deixar-se respirar
La terra plora, de gris la volen disfressar.

El blau es torna negre l’oceà
El verd és mal color per progressar
El crit de socors ja està llençat
Les màquines no ens el deixen escoltar.

Ja només queda vida en gàbies de metall
Sota els arbres el rei fa temps que va abdicar
Només corren aquells que no poden parlar,
només parlen els que ho podrien arreglar.

El blau es torna negre l’oceà
El verd és mal color per progressar
El crit de socors ja està llençat
Les màquines no ens el deixen escoltar.

Del ciment no en sortiran arrels, del ciment!
Els diners al plat no valen per res.

Quin animal civilitzat no deixa el riu que corri en llibertat

Català
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Quin animal civilitzat no vol que el gel segueixi congelat.

Del ciment no en sortiran arrels, del ciment!
Els diners al plat no valen per res.

Nosaltres som qui diu que som intel•ligents
Nosaltres som, nosaltres som.

Dignitat humana

Parlàvem i no ho sentia tothom,
I els qui ho sentien, no ho volien sentir tot.
L´amargor del silenci, la complicitat,
D´uns ulls que no veuen més enllà.

Controlant cada falsa veritat,
Imposant cada autèntica mentida.
Retallant les teves llibertats,
Com a excusa de protegir la teva vida.

Dignitat humana, dignitat humana,
Hipòcrites de llengua llarga!
Dignitat humana, dignitat humana,
Teniu més cara que espatlla!

La veritat combat la mentida,
La llibertat combat el feixisme.
Ara els qui no han vist el dia,
S´han adonat de tanta porqueria.

La vida t´obre les portes, perquè hi puguis entrar,
L´últim esforç pot ser definitiu.
L´última espera pot ser el teu final,
L´última espera serà el teu final.

Dignitat humana, dignitat humana,
Hipòcrites de llengua llarga!
Dignitat humana, dignitat humana,
Teniu més cara que espatlla!

Controlant els controlats,
Provocant els provocats,
Agitant els agitats,
Condemnant, els condemnats!

Català

El crit d´un poble

El crit dun poble, és molt fort.
Ho aconseguirem, vencerem.
El crit dun poble, és molt fort.
Contra la dispersió, I amb la unitat.

Amunt els pobles, encadenats.
Amunt les cultures, la solidaritat.
Palestina, Euskal Herria i el Kurdistan.
Galiza, Bretanya, Països Catalans.

Amunt els pobles, encadenats.
Amunt les cultures, la solidaritat.
Irlanda, Occitània, i el Sàhara.
Còrsega, Sardenya, Països Catalans.

El crit dun poble...
Amunt els pobles encadenats...

El crit dun poble....

I una escletxa de llum, surt del nostre cor,
Il·luminant els rostres, que ho han perdut tot.

Català

Esperant sentir algun dia, la veu dun poble cridant ben fort.

Amunt els pobles, amunt la llibertat,
guanyar per compartir, compartir per guanyar.
Fent possible limpossible,
La teva indiferència és complicitat.

El dia i la nit

El dia i la nit es fusionen,
quan els teus ulls estan prohibits de llibertat.
El dia i la nit es fusionen,
quan les tortures són constants.

Esperit solidari,
camarada aguanta el dia i la nit,
el teu cos s´ha endurit,
i el teu cor és cada dia més revolucionari.

[El dia i la nit...]
Ets tu amb l´amor al teu poble,
que encara ens fas somiar,
i ets tu amb la teva presència,
que ens recordes la paraula... independència.

Ni les vostres presons ni la vostra policia,
ni la vostra democràcia ens aturarà,
ni la vostra tolerància anomenada Verneda,
no, no, no, no ens farà... mai callar!

El meu rostre, seguirà tapat, sofrint, plorant, caminant.
El meu rostre, seguirà tapat, observant, analitzant, disparant

Català

El mateix que tu sents

Ja n´estic fart de tot el que m´envolta
voldria poder canviar

però només arribo allà on arriba
allà on pot tocar la meva mà

El meu cor batega fort a l´esquerra del meu cos...!

DIA A DIA TREBALLANT ANIREM SEMPRE ENDAVANT
SI MIRES AL TEU COSTAT HI TROBARÀS LA MEVA MÀ
AMB RÀBIA APRETO LES DENTS,JO SENTO EL MATEIX QUE TU SENTS.

PODER ARRIBAR A TOCAR EL CEL
BAIXAR QUAN CALGUI AL INFERN
SERÉ SEMPRE JO MATEIX
FARÉ ALLÒ QUE CALGUI FER

has de saber que passi el que passi
aquí tindràs un company

Anirem junts cada derrota
fins la victòria final

El meu cor batega fort a l´esquerra del meu cor...!

DIA A DIA TREBALLANT ANIREM SEMPRE ENDAVANT
SI MIRES AL TEU COSTAT HI TROBARÀS LA MEVA MÀ
AMB RÀBIA APRETO LES DENTS,JO SENTO EL MATEIX QUE TU SENTS.

PODER ARRIBAR A TOCAR EL CEL
BAIXAR QUAN CALGUI AL INFERN
SERÉ SEMPRE JO MATEIX
FARÉ ALLÒ QUE CALGUI FER

Poder...
voler és poder

i per poc que jo pugui fer
serà millor que res

Català
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si s´ha de perdre perdrem.

Endavant amb el somni

Per què només coincidim en els somnis?
Endavant amb la llibertat !
construim construim els somnis dels països catalans.

Has llegit la meva ment,
t’has endinsat en els meus somnis
de pensaments criminalitzats, d’idees impures prohibides.
Has somiat el mateix que jo,
és fruit de la impotència de contemplar el patètic si de la política.

Per què només coincidim en els somnis?
Endavant amb la llibertat !
construim construim els somnis dels països catalans.

No has pogut avançar en mig de la boira difusa,
no has pogut avançar a través de les ombres grises,
no has pogut avançar,
no hi veus en la foscor...
no has pogut avançar,
si França i Espanya lliguem de peus i mans.
Seguem cadenes...

Els nostres horitzons no són els que ens han imposat,
els nostres límits arriben molt més enllà,
on arriben les il•lusions,
on arriben els sentiments,
on arriben les passions de tot un poble!

Per què només coincidim en els somnis?
Endavant amb la llibertat !
construim construim els somnis dels països catalans.

No has pogut avançar en mig de la boira difusa,
no has pogut avançar a través de les ombres grises,
no has pogut avançar,
no hi veus en la foscor...
no has pogut avançar,
si França i Espanya lliguem de peus i mans.
Seguem cadenes...
Ens hem d’alliberar!

Català

Ensorrem el poder

Algun dia trobaràs una millor opció,
De posar apunt la teva ment, i viure pel que sents.
Si avui només serà un dia més,
Sinó et marques una diana on disparar.

Jo dic ensorrem el poder,
Destruïm la corona,
Alimentada pel sistema,
Alcem-nos contra ells!

Estem farts de la corrupció,
Farts de les vostres mentides,
No us escoltarem,
Us obrirem els ulls!

Frustració, dominació,
sentiu la ràbia d´una nova generació.
Estem vivint, estem morint,
però mai no pararem de lluitar.

Tu saps que és el moment d´agafar el control,
I fer una ofensiva contra l´estat opressor.

Català

No res serà igual a partir d´avui,
Lluita pels teus drets agafem la veu.

Jo dic ensorrem el poder,
Destruïm la corona,
Alimentada pel sistema,
Alcem-nos contra ells!

Estem farts de la corrupció,
Farts de les vostres mentides,
No us escoltarem,
Us obrirem els ulls!

Frustració, dominació,
sentiu la ràbia d´una nova generació.
Estem vivint, estem morint,
sense parar de cridar, perquè ens sentin.

Destruïm, construïm,
l´alternativa al Podrit Poder.
Eliminem, organitzem,
pots sentir la nostra ràbia a dins teu!!!

Jo dic ensorrem el poder...
Estem farts de la corrupció...

És l´odi!!!

Només neixer et pots preparar
La vida aviat t’enseyarà,
dos osties k et faràn plorar
tot just acabes d’arribar

Més important tenir que ser,
Has d’arribar sempre el primer
Et diuen sempre k has d fer
Rebràs més…

Seràs jove I t’explotaràn,
Quan siguis vell t’oblidaràn
Casat aviat i tingues fills
Compra’t el yat, segues feliç

Diràn k vius en llibertat
Tens el camí que tu has triat
Pensa inventar el que no es veritat
La solució és dins del teu cap!!

La frustració neix al teu interior
Una obsesió, volent que rebenti tooot!

Quan tenkes el puny, mentre obres els ulls,
És l’odi!!!!

Qui marca el ritme dels batecs del meu cor,
És l’odi!!!

carla_rustics@hotmail.com

Català

Especulació

Mira el cel, les muntanyes, els arbres cremats,
El mar, les platges, els rius contaminats,
Què ens queda de la terra que no ens hagin estafat,
Ni un pam ens queda de la terra que no l´hagin especulat!

Ajuntaments corruptes amb interessos amagats,
Omplint les afores de les viles amb grans hipermercats.
Marginant al poble, aïllant als ciutadans,
Venent la terra, terra on ens hem criat!

Cacics pom pom! Pom pom!

Català
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Mira el delta de l´Ebre, el riu Llobregat,
La bassa de Capellades, el tren d´alta velocitat.
Què ens queda de la terra que no ens hagin estafat,
Ni un pam ens queda de la terra que no l´hagin especulat!

A l´Horta de València i a les Illes també,
S´especula la terra mirant per un propi bé.
No importa la natura, no importa la cultura,
Si el valor que val més és el valor dels diners.

Endarrera aquesta gent,
Tan ufana i tan superba!
I per quan vingui un altre juny,
Esmolem ben bé les eines!

Factoria de por

El sac no estava tan ben lligat, la màquina ha d’arribar a cada escletxa, fins les entranyes.
Passant, per sobre la veritat, fabrica de realitat a mida de mercat factoria de...

POR QUE EMBOIRA, POR QUE ENVOLTA, POR QUE ANUL•LA LA RESPOSTA, POR
QUE ENGANYA, POR QUE ATRAPA, POR QUE MATA COM UNA ARMA.

Canviant els drets per seguretat, ens diuen que hem madurat i omplen el calaix venent
bales. Mitjans que ens bombardejaran, missatges que ens mantindran a tu i a mi, a tots i
cadascun de
genolls per la...

POR QUE EMBOIRA, POR QUE ENVOLTA, POR QUE ANUL•LA LA RESPOSTA,
POR QUE ENGANYA, POR QUE ATRAPA, POR QUE MATA COM UNA ARMA.

Dilluns es Al-Qaeda, dimarts serà la ETA, demà serà el petroli, passat la delinqüència.
Vindrà la immigració, vindrà la recessió. Cauran totes les torre, cauran tots els avions.
Serà una malaltia o l’escalfament global. Seré d’algun “conflicte” el “dany col•lateral”.
Vindrà l’apocalipsi i el judici final. És l’hora  d’abraçar el nou ordre mundial. És qui crea la
desconfiança qui fabrica la...

POR QUE EMBOIRA, POR QUE ENVOLTA, POR QUE ANUL•LA LA RESPOSTA, POR
QUE ENGANYA, POR QUE ATRAPA, POR QUE MATA COM UNA ARMA.

Català

Fins que les coses canvin

Hi ha qui diu ke les coses estan bé com estan
per ki no li interessa, anar més enllà,
ke ha d batre al sistema, volia fusionar.

Hi ha qui creu ke les coses podrien millorar,
i no té por de somiar un altre realitat
i té molt clar ke no es pot descansar
fins ke les coses canvin, pk poden canviar!

I el defensen les urpes, del seu lloc de treball,
i resisteix dintre d´espais alliberats
i viu dins d´una cel·la, combat la llibertat
i defensa la veu, d´un poble segrestat
I jugant-se la vida surt al carrer armat
i des de l´escenari comença a disparar..

"Disparem, disparem, disparem, paraules,
ls acords, ls acords, ls acords sonen com bales"

Una pared recorda ke això no s´ha acavat,
un cartell dibuixa la crua realitat
atrapades prenen del color de la sang,
i un punt tancat k parla de solidaritat
i una pipa k apunta i dispara a matar

Català

el micro ho amplifica, un crit de llibertat!

"Disparem, disparem, disparem, paraules,
ls acords, ls acords, ls acords sonen com bales"

"Disparem, disparem, disparem, paraules,
ls acords, ls acords, ls acords sonen com bales"

Fins ke les coses canvin, pk poden canviar!!!

Huracà Sam

Quatre cotxes tallen el carrer
un fum espès surt de les cases

Arbres jeuen sobre el paviment
insuportable olor a aigua estancada

EL VENT S´ENDURÀ L´OR NEGRE I LA VERITAT
NOMÈS QUEDARÀ DEMOCRÀCIA AL SEU PAS

Entre runes,mirades congelades
ulls que miren cap a un altre món

El vent porta els crits d´una mare
que ja no vol veure tornar a sortir el sol

EL VENT S´ENDURÀ L´OR NEGRE I LA VERITAT
NOMÈS QUEDARÀ DEMOCRÀCIA AL SEU PAS

Avingudes,abans plenes,buides
criatures per sempre dormides

La tempesta que pot durar segles
arrasa tot allò que no pot controlar

No t´amaguis no hi ha res a témer
si no et mata només t´alliberarà

dents esmolades,estómacs sempre buits
Mans brutes que signen la fi de vides

somriures que obliden que també hi ha crits
butxaques que s´omplen d´`snimes ferides

EL VENT S´ENDURÀ L´OR NEGRE I LA VERITAT
NOMÈS QUEDARÀ DEMOCRÀCIA AL SEU PAS

Català

Inverteix l´espiral

..T´has aixecat, i fa un mal dia,
no surt el sol, a la teva vida
raonament lancra o negativa
buskes i no trobes la sortida

És un espiral, que no em deixa respirar,
És un espiral ke no em deixa anar endevant..

Prou, deixa ke et vui fer costat
surt dl pou on has estat
posa el peu amb dignitat
i trepitja fort,

però no deixis mai de caminar,
perquè és un camí molt llarg
i arriba fins al final
només depèn d tú..

És un espiral, que no em deixa respirar,
És un espiral ke no em deixa anar endevant..

Català
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Tot ha canviat, la teva ment s´activa,
pots sentir tot, tornes a la vida.

Raonament, lancra positiva,
i ara ets tu, ki guanya la partida!

Ets un espiral, que ara res pot aturar
Ets un espiral, que ara ningú pot ensorrar.

Prou, és tant el k pot passar,
coses k experimentar,
sigui per bé o per mal,
no ho deixis eskapar

però, compartir històries envà,
ajuda algú a treure cap
i k el tew poble o ciutat
fent camí a caminar..!

Diplomàcia i facilitat (Interès de l´Estat),
cultura, creativitat (ara has d´anar endevant!)
Pensa! Inverteix l´espiraL..!!!

Invisibles

Mira i el veuràs, mira i la veuràs. Ha treballat a casa des de que era petita. El senyor
funcionari diu que això no cotitza. Ara té cataractes, un cos que és un martiri. Un més que
no s’acaba i un marit al cementiri. Cada setmana un miracle quan va al mercat. Amb el
lloguer, màgia de veritat. D’una vergonya d’altes en diuen pensió. Graons que pugen i el
pis no té ascensor.

MIRA I EL VEURÀS, POT SER UN CONEGUT O EL VEÍ DE BAIX. MIRA I LA VEURÀS,
LA SENYORA QUE FA CUA PER COMPRAR EL PA. MIRA I EL VEURÀS, QUI ET
SALUDA A DIARI ALS CARRERS DEL VOLTANT. MIRA I LA VEURÀS.

50 primaveres. 3 fills i una hipoteca, i l’empresa de sempre ara ha fet les maletes. Una
vida sencera, una vida invertida, paguen el sacrifici: per any 40 dies. Primer arriba la carta
d’acomiadament, després engrunes la porta i el carrer. L’atur fa riure i plorar el mercat
laboral i cinc boques que alimentar...
Cada dia el problema va a més i els polítics en parlen de res. La resposta del sistema és
per sobre les persones, diners.

MIRA I EL VEURÀS, POT SER UN CONEGUT O EL VEÍ DE BAIX. MIRA I LA VEURÀS,
LA SENYORA QUE FA CUA PER COMPRAR EL PA. MIRA I EL VEURÀS, QUI ET
SALUDA A DIARI ALS CARRERS DEL VOLTANT. MIRA I LA VEURÀS, QUI CAMINA
DARRERE O JUST AL TEU DEVANT.

Català

La Clau

No són diners el que ens amaguen
dins la caixa el saber
que tot té una raó de ser.

Et volen mut, et volen cec, et volen sord
et volen ignorant per sobre de tot
No forma part de les seves regles del joc,
que sàpigues que hi ha una guia d’instruccions.

Esborra el somriure de qui et mira des de dalt
Un cervell esmolat mai més enganyat
Sense cultura no existeix la llibertat
Un poble preparat mai més manipulat.

 Si la porta té un pany és perquè es pot obrir.

Ignorància material aïllant
Busca la clau al teu interior
Coneixement i imaginació.

Català

Ràpids els ulls quan reparteixin les cartes
la roba seca si plouen mentides
força a les mans per ofegar la ingenuïtat
petjada ferma si tremola la veritat.

Si la porta té un pany és perquè es pot obrir

De res serveix tenir buit el carregador
No crema la benzina si no juga amb foc
Sota el cabell, arma de destrucció
Pren la guspira:  acció / reacció.

Ignorància material aïllant
Busca la clau al teu interior
Coneixement i imaginació.

La Clau

REVOLTA 21 – LA CLAU

[Intro i Final: Cm]

                          Ab Bb Cm

No són diners el que ens ama -  guen
Bb          Ab    Bb   Cm  Bb
    dins la caixa el saber
Ab              Bb        Cm  Bb  Ab  Bb
    que tot té una raó de ser.

Cm         Bb            Ab            Bb
  Et volen mut, et volen cec, et volen sord
Cm         Bb       Ab
  et volen ignorant per sobre de tot
  No forma part de les seves regles del joc,
  que sàpigues que hi ha una guia d’instruccions.

[Cm – Bb – Ab – Bb (2x)]

Esborra el somriure de qui et mira des de dalt
Un cervell esmolat mai més enganyat
Sense cultura no existeix la llibertat
Un poble preparat mai més manipulat.

Cm    Bb          Ab  Bb
Si la porta té un pany
Cm  Bb  Ab             Bb
          és perquè es pot obrir.

[Cm – Ab Bb]

Ab     Eb     Bb   Ab     Cm
  Ignorància material aïllant
Ab         Eb          Bb   Ab   Cm
  Busca la clau al teu interior
Ab       Bb*            (Cm)
  Coneixement i imaginació.

[Cm – Bb – Ab – Bb (2x)]

Ràpids els ulls quan reparteixin les cartes
la roba seca si plouen mentides
força a les mans per ofegar la ingenuïtat
petjada ferma si tremola la veritat.

Si la porta té un pany és perquè es pot obrir

[Cm – Ab Bb]

Cm (+ variacions)
De res serveix tenir buit el carregador
No crema la benzina si no juga amb foc
Sota el cabell, arma de destrucció
Pren la guspira: acció / reacció.

Català
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Ignorància material aïllant
Busca la clau al teu interior
Ab     Eb        Bb
Coneixement i imaginació. (2x)

La Força Del Vent

Sota el sostre d’un cel rogenc creix l’arrel
que mira com el firmament ja s’apropa.

Avui sembla que no està tan lluny
Avui sembla que no sigui tan alt el mur.

Taques roges sobre un sol intens
fan de l’arrel un roure de mil anys i etern
Les seves branques arriben a ser
el ventre d’una mare i el refugi del viatger.

	Naveguem contracorrent, però les veles les omple la força del vent.

Ja fa massa que esperem tots plegats
tres segles són suficients, s’ha acabat!.

Si baixes al carrer ens trobaràs
perquè és allà on els somnis es fan realitat.

Totes les gàbies s’acaben trencant
No hi ha candau que tanqui la llibertat
El nostre dia pot arribar
Empenyem alhora i arribarà.

	Naveguem contracorrent, però les veles les omple la força del vent
Ara volem la selecció de cadascun dels millors dels nostres sentiments.

Una gota de suor a la gespa
En caure rega el somni, d’una terra!.

	Naveguem contracorrent, però les veles les omple la força del vent
Ara volem la selecció de cadascun dels millors dels nostres sentiments.

Català

La màquina de l´evolució

És la perfecta màquina de l´evolució,
Que corre sempre amb pressa, sense clara direcció.
Esclafant, esmicolant, devastant, atropellant,
Tot allò que gosi a posar-s´hi al davant.

És la perfecta màquina de l´evolució,
Multinacionals et porten a la globalització.
Alienant, maltractant, esclavitzant, assassinant,
No importa qui et vegi mentre mori a l´instant.

És la màquina!
Trenquem la màquina!

És la perfecta màquina de l´evolució,
Som peces engranades, per funcionar a la perfecció.
Som còmplices i víctimes del materialisme i el consum,
Que se´ns menja els valors, sense deixar-ne ni un.

És la perfecta màquina de l´evolució,
Per cada problema et crea una solució.
Bombardejant-te publicitat, per crear-te noves necessitats,
Esclatant-te a la cara fins que et quedes atrapat.

És la màquina!
Trenquem la màquina!

Català

La balança està desequilibrada,
Ja veiem cap on s´inclina la balança.
Del seu indiscutible sistema,
L´única forma d´evolució de l´intel·ligent ésser humà.

És la màquina, és la perfecta màquina!!!
És la màquina, és la perfecta màquina!!!
És la màquina, és la perfecta màquina!!!
És la màquina, és la perfecta màquina!!!

La Revolta

Just abans de que comenci a devorar-me el so
bull la sang a l’interior
Quant esclata la tempesta no voldria parar
Quan et tinc al meu davant
ja s’encén el llum i darrere el fum, el cor en un puny.

Mil veus, un crit en una sola direcció
Passió, sents l’energia?
	Acords rebels trenquen els murs de la presó
	Al cos l’adrenalina.

Després de la última nota mires al voltant
Una nit per recordar
És només una batalla, la guerra no ha acabat
La revolta tornarà
ja s’encén el llum i darrere el fum, el cor en un puny.

No sents l’energia?

La revolta no s’atura i la lluita continua
la revolta sempre amb tu, a l’esquena vint-i-u!
ja s’encén el llum, i darrere el fum, el cor en un puny

Endavant, la revolta!!..  i vencerem     (x2)

Mil veus, un crit en una sola direcció
passió, sents l’energia?
	acords rebels trenquen els murs de la presó
	al cos l’adrenalina

Català

Las madres de la plaza de mayo

Son muchos años, ya de existencia, luchando por los derechos humanos de Argentina.
Militantes, revolucionarias, sin perder la esperanza de conseguir justicia.

Sois vosotras luchando día y noche las Madres de la Plaza de Mayo,
Corazones armados de lucha y resistencia.

¿Y qué queremos en el año 2000?
Amor solidario para todos los pueblos.
¿Y qué queremos en el año 2000?
Acabar con los que nos van destruyendo.

Pensar, organizar, luchar, vivir.

Ése gran pájaro rojo, que tu bien defines Hebe de Bonafini,
Aletea en el cielo, tocando la hermosa figura del CHE.
Y a nuestros, amadísimos, Hijos guerrilleros revolucionarios,
que luchan y luchan, que luchan y luchan, que luchan y luchan,
¡Por la libertad!

¿Y qué queremos en el año 2000?...
Sois vosotras...

Bajo la luna del olvido, no se oye ni un respiro.
Caminante va caminando, sin rumbo fijo sin destino.

Català
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Llarga espera

Has tornat després d´anys d´oblit,
A la terra que vas deixar,
Mires enrera veus aquell cami,
Recordant la mirada que no resistí.

Nits de trets i cops sense dormir,
Rius de gent que mai no tornara,
la por et confonia en la foscor,
Dels negres carrers plens d´odi i dolor.

Una llarga espera, temps sense sentit.
Temps que ja no oblides, temps en l´oblit.
Una llarga espera, temps sense sentit.
Temps que ja no oblides, temps que hem resistit.

Els veiem arribar per l´horitzó,
El poble preparat, no passaran,
Darrera el silenci una explosió,
la gent comença córrer sense direcció.

Has tornat després d´anys d´oblit,
Penses que ara tot ha canviat,
No recordes camins, ni el veïnat,
Peró l´amor a la terra no ~has oblidat.

Una llarga espera, temps sense sentit.
Temps que ja no oblides, temps en ~oblit.
Una llarga espera, temps sense sentit.
Temps que ja no oblides, temps que hem resistit.

Català

Malcom X

La dècada dels seixanta, al barri de Harlem,
Protesta antiracista, anticapitalista,
D´armament ideològic carregat de futur,
Entre aquests jardins de revolucions.

Es va alçar la figura, inconfusible,
D´un americà negre, MALCOLM X,
Descendent d´aquells africans,
Trets a cops de fusell.

MALCOLM X, MALCOLM X, MALCOLM X.

Atraient la mirada, dels guetos nord-americans,
Era la veu referencial de les comunitats.
Ell somiava, somiava amb un esclat racial,
Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina.

CONTRA LES TORTURES DE L´OCCIDENT BLANC.
MALCOLM X, MALCOLM X, MALCOLM X.

Els carrers de Harlem criden llibertat!
Encara ets present entre els teus germans.

Català

Morts paral·leles

El sostre és tot el que puc mirar
Paisatge avorrit i desolat
Voldria, però tot sol no puc marxar
M’ofego dins d’aquest cos paralitzat.

Català

Hi cap un món a dins l’habitació
Costa tant moure’s com no perdre la raó
No puc cridar a qui em pot ajudar
No deixen que La Dama Negra em vingui a visitar.

M’ensorro, la foscor ho envolta tot
Les venes ja només bombegen por
A l’alba la clau gira per darrer cop
L’agulla, silenci i per sempre més son.

Segons eterns que em venen a buscar
Enrere el ferro que m’ha tingut segrestat
Als peus metall, soroll al caminar
El telèfon no sona deixaré de respirar.

Nostre Senyor va decidir
mor qui vol viure viu aquell que vol morir
Nostre Senyor va decidir
mor qui vol viure viu aquell que vol morir.

Em condemnes a la forca, canvies queixal per queixal
N’encadenes a la vida, dues cares doble moral.

Ni teu ni de Déu,
aquest cos és meu.

Nostre Senyor va decidir
mor qui vol viure viu aquell que vol morir
Nostre Senyor va decidir
mor qui vol viure viu aquell que vol morir.

Em condemnes a la forca, canvies queixal per queixal
M’encadenes a la vida, dues cares doble moral
La consciència no descansa, dormiràs aquesta nit?
amb les nostres dues cares a cada banda del llit.

No crec

Nocree!
en les mentides del poder,
Nocree!
en el que diuen els governs
Nocrec!
que tot això sigui etern
la trama del capital
sempre des de dalt,
dicten lleis sense mirar
els valors fluctuants
que pugen i baixen
i donen beneficis
als mateixos de sempre
a les mateixes de sempre
1 ens quede m sota aterra
morts d´aquesta guerra
de fusions de mercat
i monopolis militars
1 ara un altre cop
ens arribaran de nou
totes aquelles veus
que enfonsen als teus
Els mateixos de sempre
pactant i negociant
representativitat,
t´ho tornaràs a empassar?
1 ens diuen violents
si sortim al carrer
1 ens diuen violentes
si lluitem pels nostres drets,
1 ens diuen violents
si sortim al carrer
amb tota la nostre gent.
No crec! No crec!

Català
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No fa tant

Primavera del 68,  primer la Sorbona, després tot París
A Moscou l’octubre és fred, la classe obrera crema el Palau d’Hivern
Barcelona la rosa de foc, Catalunya llibertat o mort!
Londres 1977, cuir i cadenes fuck the establishment!

I penso que no fa tant,
em pregunto si tornarà.

A Lisboa, adults i nens, carreguen les armes amb clavells
als carrers de L’Havana, posa fi a l’imperi el comandant
Palestina, Intifada!, David s’aixeca contra Goliath
a Belfast un sol crit, República Irlandesa únic destí

I penso que no fa tant,
em pregunto si tornarà.

Cada dia escolto, que tot s’ha acabat
Escriuen la Història deixant capítols en blanc
La nostra memòria, ens diu la veritat
El nostre futur, com abans, a les nostres mans.

I penso que no fa tant,
em pregunto si tornarà.
I penso que no fa tant,
em pregunto si tornarà.

Català

No oblidis mai

No oblidis mai el 36
els resistents guerra civil
el puny alçat camí del front
donar la vida per canviar el món

La sang dels pobres bull al carrer
contra el feixixme el món obrer
per una banda militars
per l’altra terra i llibertat

No oblidis mai, no oblidis mai...

La derrota ens ha d’enseyar
que l’important és la unitat
els mots de les fosses comuns
que és tot qüestió de dignitat

La veu rebel d’un poble armat
sonava fort en un passat
potser algun dia tornarà
perquè la lluita no ha acabat

No oblidis mai, no oblidis mai...

soc_jo_o_no@hotmail.com

Català

No som el que som

No som el que som,
No som el que som,
sinó el que fem per canviar el que som.
No som el que som,
No som el que som,
sinó el que fem per canviar el que som.

Diferents maneres de viure,

Català

La realitat no és igual.
La indiferència que ens envolta,
Ens fa el camí més llarg.

De Salses a Guardamar,
De Fraga a Maó,
Caminant cap a la llibertat,
Preparant, construïnt un món millor.

De tots els pobles del món,
Des del teu barri des de la teva ciutat,
Caminant cap a la llibertat,
Preparant, construïnt un món millor.

No som, no som, no som el que som!

Objectivitat és una paraula,
Que ha quedat en l´oblit.
La solidaritat és la clau,
Per salvar la humanitat.

De Salses a Guardamar,
De Fraga a Maó,
Caminant cap a la llibertat,
Preparant, construïnt un món millor.

De tots els pobles del món,
Des del teu barri des de la teva ciutat,
Caminant cap a la llibertat,
Preparant, construïnt un món millor.

No som, no som, no som el que som!

P.O.D.E.R

Entraré pels teus ulls. Em passejaré per les teves mans. Viuré dins del teu cap i per
sempre més a la teva sang. Sentiràs la meva olor al teu nas. El meu crit a les orelles. Jo
mouré les teves cames dirigint totes les teves passes. I jo seré el teu dia a dia i jo seré el
teu motiu per viure.
La teva ànima podriré quan ja no te’n quedi, ja no et quedarà res. Vaig amb el pas el
temps. M’encomano igual que bufa el vent. Més em vols que més em tens i un cop entro
no en surto mai més. I poc a poc em faré amb el teu cos. I poc a poc seràs com el meu
gos.
T’adonaràs que he perdut el teu nord ja serà tard, ja t’hauràs quedat sol. T’has quedat sol
amb mi, t’has quedat sol, t’has quedat sol amb mi. Mira els grans homes i veuràs que com
més grans més infectats. Jo vaig aprendre a caminar quan ho va fer la Humanitat. Sóc la
mà dreta de l’infern. Tinc cada dia taula al cel. Vigila sempre els teus anhels perquè
podries ser el següent.

Català

Príncep Blau

Tot el dia treballant sola a casa,
saben que ningu mai li agrairà.
Comprarà quan ell tingui gana,
però ja se sap que qui paga mana.

Amb terror a la cara l´esperarà
preguntant-se com arribara.
Haurà begut o simplement tindrà un mal dia
sap prou be que és ella qui ho pagarà.

Les marques de l´últim cop a la pell,
ferides que no es borren de la ment.
El cor destrossat,on li fa molt mal,
el seu prícep blau ara és un animal.

No hi ha final feliç en aquesta història,
quantes d´elles no hi son, ja no tinc memòria.
La gent u sap, els jutjes també,
que es podia haver fet algo,i no es va fer reeeees

Ella no existeix, ja no és ningú,

Català

Pàgina 1733 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Revolta 21

i el que ella pensa o sent, és numés fum
Crida tan fort com pot, no hi ha resposta,
numés questió de temps que acabi morta.

Ella no existeix, ja no és ningú,
i el que ella pensa o sent, és numés fum
Crida tan fort com pot, no hi ha resposta,
numés questió de temps que acabi mortaaaaaaaaa.

Numés questio de temps que acabi, que acabi!

Refugiats/ades

Un camí sense retorn,
Una condemna sota pressió.
Una tortura dirigida,
Al que en diuen ser l´encobridor.

Masses preguntes sense resposta,
A l´agrat del torturador.
Volen un nom, només un nom,
On apuntar el canó.

Intentar, oblidar tot un passat.
No mirar, no mirar enrera i esborrar.
Tornar, a començar des del final.
Una, una vida nova, una nova vida.

ROJA! ROJA! ROJA!
Com la sang, com em bull la sang.
ROJA! ROJA! ROJA!

Refugiats, refugiades,
D´una terra on no ha existit,
Ni existeix,
La paraula justícia.
Exiliats, exiliades,
D´una terra on han silenciat,
Tots els crims,
Del present i del passat.

I ara et veus acorralat,
El teu nom els ha passat pel cap,
Clavant-te el neguit constant,
De ser perseguit o capturat.

És el braç del feixisme,
El que t´està ofegant.
I has d´adoptar una reacció,
Esperant no saber mai si era la millor.

Refugiats...

Català

Sempre Camarada

Aqui d´acord i ara, Sempre Camarada!
Aqui d´acord i ara, Sempre Camarada!
Si el teu problema es diu Espanya...
Si has de pencar cada setmana...
Si la llibertat es l´ultima parada...
Si davant els poderosos els mires a la cara...

Aqui d´acord i ara, Sempre Camarada!
Aqui d´acord i ara, Sempre Camarada!
Si no fas cas a una sotana...
Si un uniforme no és gent honrada...
Si la guerra et sembla el pitjor de la raça humana...
Si davant d´una injusticia la teva veu no calla...

Els mires a la cara, Sempre Camarada!

Català

La teva veu no calla, Sempre Camarada!
Sempre,sempre...Sempre Camarada!

Tu mateix/a

Despertar, ja pots córrer que a les vuit has de fitxar
Treballar per viure o viure per treballar
Entregar a les rates un futur hipotecat
Comprovar que la roda gira de veritat.

Estudiar la lliçó que només pots ser el primer
Competir, consumir, dir sempre que sí
Acceptar la injustícia que et colpeja pel carrer
activant l’analgèsic que calma la teva ment.

Posar en joc l’energia
Gaudir del teu cos, de l’ambient, de la teva ment, de la teva gent
Sentir rajar la vida
Quatre dies i s’ha acabat, decideix tu com els vols aprofitar.

Començar a perfilar valors i personalitat
Decidir de quina banda i quin costat
Acceptar que la nit et converteix en animal
i de dia et costa ser normal.

Estimar la terra i no tenir por d’explorar
altres llocs amb moltes coses que ensenyar
Oblidar tots aquells que et vulguin adoctrinar
sent tu mateix tu mateix decidiràs.

Posar en joc l’energia
Gaudir del teu cos, de l’ambient, de la teva ment, de la teva gent
Sentir rajar la vida
Quatre dies i s’ha acabat, decideix tu com els vols aprofitar.

Sent tu mateix tu mateix decidiràs
tu mateixa decidiràs.

El tren passa i no para
Sent tu mateix tu mateix decidiràs, tu mateixa decidiràs.

El rellotge no descansa
sent tu mateix tu mateix decidiràs, tu mateixa decidiràs

I les ombres sempre al teu voltant
Sent tu mateix tu mateix decidiràs, tu mateixa decidiràs.

Mai no avisen si t’han de cridar.

Català

Una vida millor?

Van passant els anys i la història no canvia,
Lluny d´enterrar aquell malson,
creix la xenofòbia i la ràbia

Closques buides, desarrelades
Sense coneixements ni recors
rebutgen els que venen,
buscant una vida millor

Ooo Una vida miloooooor!!!

És el dret principal
d´una persona humana
sobreviure, buscar-se el pa
cercar millor vida, no passar gana.

Jugant-se la vida en una patera
buscant el somni europeu
I quan toquen de peus a terra
només trobes marginació i menyspreu

Odi és el que jo sento

Català
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Cap a aquella gent
Que rebutgen el que és....
El que és diferent

Ara l´odi es converteix en rabia
I la rabia en dolor, el dolor en força
per sentir-me guanyador

Ja estic fart d´hipocresia
Ja estic fart de falcetat
És l´hora de la revolta
És l´hora de la veritat

nazis NO, NO,NO!
nazis NO, NO,NO!
nazis NO, NO,NO!

vol ser una bomba

En said no te ganes de viure
a en said li an robat el somriure
te 13 anys i mai a tingut vida
en said va neixer a palestina

no pot anar a lescola perque ha de treballar,
viu entre fustes passa necessitat
casa seva la van enderrocar,
van venir de nit, no van avisar
no sap perque cridaven els soldats
i al seu barri tots eren refugiats

amics seus llençaven pedres,
a canvi rebien bales
la seva familia dorm en una tomba
i ell quan sigi gran vol ser una bomba

l´estat d´israel menteix
mentre la resta del mon ho consenteix
l´estat d´israel assesina
i aquesta es una guerra genocida

quan hi hauria d´haver esperança,
nomes queda lloc per la venjança
quan hi hauria d´haver futur,
nomes queda el mur de la vergonya

amics seus llençaven pedres,
a canvi rebien bales
la seva familia dorm en una tomba
i ell quan sigi gran, vol ser una bomba

l´estat d´iarel menteix
mentre la resta del mon ho consenteix
l´estat d´israel assesina
i aquesta es una guerra genocida

l´estat d´israel menteix
mentre la resta del mon ho consenteix
l´estat d´israel assesina
i aqesta es una guerra genocida

Català

Riba, Pau

Lluna robada

Lluna robada

Esperaré la nit propícia
ben amagat sota un llençol
quan la lluna destenyida
oculti el nas damunt dels mocs
M’esmunyiré al cementiri
l’empaitaré entre els xiprers
escolliré el que més s’enfili
i pujaré a dalt del vent

El fanal flas! per sorpresa
l’agafaré, me l’enduré
Llavors cantant sense que em vegin
he d’esquivar els mals esperits
que els focs follets em posen negre
si me’ls trobés faria un crit
Aaah!

Prendré la lluna per corona
que m’il•lumini el front i el nas
i sortiré per Barcelona
disfressat de sant Tomàs
Uuuu

Diré a la gent que se m’atansi
que s’embabaui al voltant meu
M’enfilaré dalt d’una caixa
i picaré a terra amb un pal
Obriré els ulls com un salvatge
Alçaré els punys i els dits dels peus
Seré el profeta i el pallasso
i l’orador i el barbamec

Rigueu, mireu-me,
divertiu-vos
Tireu-me cèntims i cacauets
mobles, insults i tonteries
Tireu l’infern entre les dents
Però procureu d’aconseguir-vos
un paraigües ben resistent
Perquè d’aquí a quaranta dies
s’estriparà el cel amb un tro
i caurà un enorme aiguat de figues
que enfigassarà a tothom

Feu-me cas, ave Maria
Que la lluna em fa de guia
Feu-me cas, ave Maria
Que la lluna em fa de guia
Feu-me cas

Quan vindrà l’especialista
que se m’endurà a sant Boi
no oblideu que les visites
són diumenges i dijous
Ei

Feu-me cas, ave Maria
Que la lluna em fa de guia...

Català

Noia de porcellana

Noia de porcellana, buscava una anima dintre teu
ia aixó era com buscar papallones blanques damunt la neu.
Noia de porcellana, la teva entranya es plena de vent,
una brisa de màgia amb petals de rosa d´aire innocent.
Noia de porcellana, tot el teu cos es un recipient
a punt per ser omplert d´aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps.

Noia de porcellana buscava força en el teu parlar
i això era com buscar papallones blaves damunt la mar.
Noia de porcellana d´una mirada et van trencar un braç.

Català
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Semblaves indignada com una santa sense beat.
Noia de porcellana, tota ets tan fràgil que t´has tancat
sota d´una campana que sona dolça i es de cristall.

Noia de porcellana buscava llum en la teva pell
i això era com buscar papallones d´aire allà on bufa el vent.
Noia de porcellana tens la mirada ben transparent
la pell de celofana i la cara translúcida i repelent.
Noia de eorcellana que vols que et donin no donant res?
ets freda i inhumana, et preocupes de cinc a set.

noia de porcellana

Re	noia de porcellana
La Re	buscava una ànima dintre teu
Re	i això era com buscar
La Re	papallones blanques damunt la neu

Re	noia de porcellana
La	la teva entranya és plena de vent
Re	una brisa de maig
La	amb pètals de rosa és aire innocent

Sol Re	  noia de porcellana
La7 Re La7 Re	  tot el teu cos és un recipient
Sol Re	  a punt de ser omplert d'aigua
La7 Re	  i posar-hi un lliri quan ve el bon temps

Sim	noia de porcellana
Fa#m Re	buscava força en el teu parlar
Sim	i això era com buscar
Fa#m La	papallones blaves damunt la mar
Re
Sim	noia de porcellana
Fa#m Re	d'una mirada et van trencar el braç
Sol Sim	semblaves indignada
Re Mim	com una santa sense beats
La Re
Fa# Sol	noia de porcellana
Re	tota ets fràgil que t'has tancat
Fa# Sol	sota d'una campana
Re	que sona dolça i és de cristall

noia de porcellana
buscava llum en la teva pell
i això era com buscar
papallones d'aire allà on bufa el vent

noia de porcellana
tens la mirada ben transparent
la pell de celofana
la carn translúcida i repel·lent

noia de porcellana
què vols que et donin no donant res?
ets fredai inhumana
et preocupes de cinc a set

Català

Noia de porcellana

Re             La     Re
Noia de porcellana buscava un ànima dintre teu
Re                      La           Re
i això era com buscar papallones blanques sobre la neu
Re                       La
Noia de porcellana la teva entranya és plena de vent
Re                     La
una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent.

Sol       Re     La7     Re            La7      Re
Noia de porcellana tot el teu cos és un recipient,
Sol                Re

Català

a punt per ser omplert d´aigua i
La7         Re
per posar-hi un lliri quan ve el bon temps,

Sim (Sol)    Fa   m                Re
Noia de porcellana buscava força en el teu parlar
Sim (Sol)         Fam      La          Re
i això era com buscar papallones blaves damunt la mar.
Sim (Sol)        Fam                    Re
Noia de porcellana d´una mirada et van trencar el braç
Sol          Sim          Re       Mim     La     Re
semblaves indignada com una santa sense beats.

Fa            Sol                     Re
Noia de porcellana tota ets tan fràgil que t´has tancat
Fa           Sol                      Re
sota d´una campana que sona dolça i és de cristall.

Sim (Sol)         Fam                Re
Noia de porcellana buscava llum en la teva pell
Sim (Sol)            Fam          La          Re
i això era com buscar papallones d´aire allà on bufa el vent

Sim (Sol)          Fam            Re
Noia de porcellana tens la mirada ben transparent
Sol          Sim        Re        Mim     La     Re
la pell de celofana i la carn translúcida i repelent.

Fa              Sol                Re
Noia de porcellana què vols que et donin no donant res
Fa                Sol               Re
ets freda i inhumana et preocupes de cinc a set.

Ricky Martin

Livin la vida loca

She´s into superstition
Black cats and voodoo dolls
I feel a premonition
That girl´s gonna make me fall
She´s into new sensation
New kicks and candle light
She´s got a new addiction
For every day and night
She´ll make you take your clothes off
And go dancing in the rain
She´ll make you live the crazy life
Or she´ll take away your pain
Like a bullet to your brain
Upside inside out
She´s living la Vida loca
She´ll push and pull you down
She´s living la Vida loca
Her lips are devil red
And her skin´s the color mocha
She will wear you out
She´s living la Vida loca
Living la Vida loca
Woke up in New York City
In a funky cheap motel
She took my heart and she took my money
She must of slipped me a sleeping pill
She never drinks the water
Makes you order French Champaign
And once you had a taste of her
You´ll never be the same
She´ll make you go insane
Upside inside out
She´s living la Vida loca
She´ll push and pull you down

Anglès
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She´s living la Vida loca
Her lips are devil red
And her skin´s the color mocha
She will wear you out
She´s living la Vida loca
Living la Vida loca
She´ll make you take your clothes off
And go dancing in the rain
She´ll make you live the crazy life
Or she´ll take away your pain
Like a bullet to your brain
Upside inside out
She´s living la Vida loca
She´ll push and pull you down
She´s living la Vida loca
Her lips are devil red
And her skin´s the color mocha
She will wear you out
She´s living la Vida loca
Living la Vida loca
Living la Vida loca.

te extraño, te olvido y te amo

Traigo en los bolsillos tanta soledad
desde que te fuiste no me queda mas,
una foto gris, un triste sentiimiento.

Lo que mas lastima es tanta confusion
en cada resquisio de mi corazón,
como hacerte un lado de mis pensamientos

Por ti, por ti, por tiiii
he dejado todo sin mirar atras
aposte la vida y me deje ganaaar.

------estribillo------
Te extraño, porque vive en mi tus recuerdos
Te olvido, a cada minuto lo intento...
te amo y esque ya no tengo remedio
te extraño, te olvido y te amo de nuevo...

Te extraño, porque vive en mi tus recuerdos
Te olvido, a cada minuto lo intento...
te amo y esque ya no tengo remedio
te extraño, te olvido y te amo de nuevo... uooooouoooo o noooooo

He perdido todo hasta la identidad
y si lo pidieras más podria dar,
esqué cuando sé ama nada es demasiado.

Me nseñaste el limite de la pasión!...
y no me enseñaste ha decír adioooos
he aprendido ahora que te has marchado... .

por ti, por ti, por tiiii
he dejado todo sin mirar atras
aposte la vida y me deje ganaaar.

------estribillo------
Te extraño, porque vive en mi tus recuerdos
Te olvido, a cada minuto lo intento...
te amo y esque ya no tengo remedio
te extraño, te olvido y te amo de nuevo...

Te extraño, porque vive en mi tus recuerdos
Te olvido, a cada minuto lo intento...
te amo y esque ya no tengo remedio
te extraño, te olvido y te amo de nuevo...

Te extrañooooo

------estribillo------

Castellà

Te extraño, porque vive en mi tus recuerdos
Te olvido, a cada minuto lo intento...
te amo y esque ya no tengo remedio
te extraño, te olvido y te amo de nuevo...

Te extraño, porque vive en mi tus recuerdos
Te olvido, a cada minuto lo intento...
te amo y esque ya no tengo remedio
te extraño, te olvido y te amo de nuevooo...

te amooooooo.

Rios, Miguel

AñO 2000 (look at that night)

Este es el tiempo
del cambio
el futuro se puede tocar
nacen cronistas brujos y santos
y alucinan con lo que vendrá.
Dicen que el fin del milenio
aumentará el mogollón
si no ponemos remedio hoy
tendremos hambre, palo y polucion.

Ésta es la era del mister chip
micro ordenador de tu porvernir
que por lo pronto te quita el curro
además de ser tu ficha sin fin.
Alguien dicta tu progreso
diciéndote que es por tu bien
y entre el consumo y la represión
la violencia nos agobiara.

Año 2000
llega el año 2000
y el milenio traer
un mundo feliz
un lugar de terror
o simplemente no habra
vida en el planeta.

Me hacen sentirme pequeño aquí
impotente y sin salvación
y sé que pensar en un orden nuestro
es útopico y de ciencia ficción.
Pero hay que cambiar el sistema
entramos en la cuenta atrás
si no ponemos remedio hoy
el ser humano nunca vencerá!

Castellà

Bienvenidos

					Miguel Rios

F#
break	E E E F#

Riff
(F#	E	C#	D#	C#	A#	F#
	E	C#	D#	C#	A#	F#
   	E	C#	D#	C#	A#	F#
E	E	E	F#)			BIS
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F#
Buenas noches bienvenidos hijos del rock'n'roll
	B				E	F#
los saludan los aliados de la noche

Bienvenidos al concierto

gracias por estar aqui
	B				E	F#
vuerto impulso nos hara seres electricos

G#		D#
Ayudanos a conectar
	 C#		G#
solo por ti el Rock existira
		D#
Ayudanos a conectar
	 C#		(F#) RIFF
solo por ti el Rock existira

F#
Necesitamos muchas manos, pero un solo corazon
     B					E	F#
para poder intentar el exorsismo
Abrir vuestras mentes,  llenaros con un soplo de Rock
	B				E	F#
que desalojen los fantasmas cotidianos

G#		  D#
Ayudanos a construir
		C#		G#
hoy el Rock'n'Rios se hace para ti	(bis)

	F#		G#
A los hijos de Rock'n'roll
E   B  E F#	RIFF
Bienvenidos
E   B E F#	SIN RIFF
Bienvenidos

F#
Que larga ha sido la marcha
compa~eros de fatiga
G#
desde los tiempos de Price
veinte a~os de camino
A#	       D#
para al fin poder gritar
       B		C#
a los hijos del Rock´n´roll
E   B E F#	RIFF
Bienvenidos
E   B E F#	RIFF
Bienvenidos

SOLO
G#
C#
G#	D#	C#
G#	A, B

F#
Buenas noches bienvenidos hijos del rock'n'roll
	B				E	F#
los saludan los aliados de la noche

Bienvenidos al concierto

gracias por estar aqui
	B				E	F#
vuerto impulso nos hara seres electricos

G#		D#
Ayudanos a conectar

	 C#		G#
solo por ti el Rock existira
G#		  D#
Ayudanos a construir
		C#		G#
hoy el Rock'n'Rios se hace para ti

F#			G#
A los hijos de Rock'n'roll
E   B E F#	RIFF
Bienvenidos
E   B E F#	RIFF
Bienvenidos
E   B E F#	RIFF
Bienvenidos

       B		C#
A los hijos del Rock´n´roll
E   B G# F#
Bienvenidos

Blues del autobús

/  Am7   G   Am7   C7M   G  /

Gm7            F            C          G
Cada dia despierto en distinta habitación
Gm7                  F            C               G
Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol
          Am       Em
Dormimos poco y mal
          Am       Em
Quemando la salud

        Bb                 F
Para llegar al quinto infierno
         Am         Em                  G
Donde cantare de nuevo ¿Qué estaras haciendo tu?

Gm7           F               C           G
Cada día un concierto un ensayo una tension
Gm7             F              C             G
Que controlo sabiendo que es mi vida lo que soy
          Am          Em         Am          Em
No hay trampa ni cartón soy como veis que soy
  Bb                         F
Se más por perro que `por viejo
             Am             Em
Pero empiezo a echar de menos
       G        Dm  G7
un minuto entre los dos

C                  G
vivo en la carretera
Gm7              F
dentro de un autobus
C                 G
vivo en la carretera
Gm7               F
aparcado en un blues
C                 G
vivo en la carretera
Gm7                    F
siempre miro hacia el sur
C                  G
vivo en la carretera
Gm7                F
el blues del autobus
          Dm7
Si pudieramos parar un minuto más
     G7
Necesito telefonear
                   Dm7
Si pudieramos dormir unas horas más
     G7
Antes de empezar a tocar,
Am7                 G7
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Siento que el equipo aquel nunca suena igual
F 4/7    Eb7M     Dm7
¿Qué misterio habra?
           F               Am             Ab7M          G
Si podemos conectar lo demás se puede olvidar     ¡Oh!........

Vivo en la carretera........

Santa Lucía

E                A  E
 A menudo me recuerdas
   B7
 a alguien.
E                  A E
 Tu sonrisa la imagino
      B7
 sin miedo.
A                   B7
 Invadido por la ausencia
G#m                 C#7
 me devora la impaciencia
F#m                    F#7
 me pregunto si algun dia
       B7
 te vere.

E                  A E
 Ya se todo de tu vida
          B7
 y sin embargo,
E                    A  E
 no conozco ni un detalle
     B7
 de ti.
A                     B7
 El telefono es muy frio
G#m                     C#7
 tus llamadas son muy pocas
F#m                 F#7
 yo si quiero conocerte
            B7
 y tu no a mi, por favor

           E
 Dame una cita, vamos al baile
              F#m            B7
 entra en mi vida, sin anunciarte.
           E
 Abre la puerta, cierra los ojos
          F#m               B7
 vamos a vernos poquito a poco.

           E
 Dame tus manos, siente las mias
           F#m             B7
 como dos ciegos Santa Lucia,
             Am              F#m B7
 oh Santa Lucia, oh Santa Lucia.
E                A  E
 A menudo me recuerdas a mi.

E                   A E
 La primera vez pense
             B7
 se ha equivocado.
E                   A E
 La segunda vez no supe
           B7
 ni que decir.
A                    B7
 Las demas me dabas miedo
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G#m                     C#7
 tanto loco que anda suelto
          #Fm           F#7
 y ahora se que no podria
            B7
 vivir sin ti, por favor

 Dame una cita...

Todo a pulmón

Que difícil se me hace
mantenerme en ese viaje
sin saber a donde voy en realidad,
si es de ida o de vuelta,
si el fulgor es la quimera
si volver es otra de forma de llegar,

Que difícil se me hace
cargar todo este equipaje
se asegura una a su vida a caminar
esta realidad tirana
que se ríe a carcajadas
porque espera que me canse de buscar.

Cada gota cada idea
cada paso en mi carrera
y la estrofa de mí ultima canción
cada fecha postergada
la salida y la llegada
y el oxigeno de mi respiración
todo a pulmón todo a pulmón.

Que difícil se me hace
mantenerme con coraje
lejos de la tranza y de la prostitución
defender mi ideología
buena o mala pero mía
tan humana como la contradicción

Que difícil se me hace
seguir pagando el peaje
de esta ruta de locura y ambición,
un amigo en la carrera
una luz y una escalera
y la fuerza de hacer todo a pulmón.

Cada gota cada idea
cada paso en mi carrera
y la estrofa de mí ultima canción
cada fecha postergada
la salida y la llegada
y el oxigeno de mi respiración
todo a pulmón todo a pulmón.
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Roberta Flack

Killing me softly with his song

Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...

I heard he sang a good song, I heard he had a style.

Anglès
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And so I came to see him to listen for a while.
And there he was this young boy, a stranger to my eyes.

Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd,
I felt he found my letters and read each one out loud.
I prayed that he would finish but he just kept right on ...

Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...

He sang as if he knew me in all my dark despair.
And then he looked right through me as if I wasn´t there.
But he just came to singing, singing clear and strong.

Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...

He was strumming, oh, he was singing my song.
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song ...
With his song ...

Roberto Carlos

El Progreso

Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible,
yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible,
yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo,
yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.

Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba,
navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares
y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales,
yo quisiera ser civilizado como los animales.

Lalala... yo quisiera ser civilizado como los animales. (BIS)

Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo
y en las aguas de ríos los peces desapareciendo,
yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno,
ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.

Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo,
el comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo,
yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza mas no soy capaz,

Castellà

yo quisiera ser civilizado como los animales.

Lalalala... yo quisiera ser civilizado como los animales. (BIS)

Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso,
errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. (BIS)

Rock&Cat

Només una cançó (G. Quintana & P. Sala)

Amb una cançó
no n´hi ha prou per canviar el món,
però et pot encendre el cor.
Amb una cançó
vam aprendre a ser com som:
sempre pendents d´una il·lusió.

Només una cançó
és suficient per parar el temps;
només una cançó d´amor.
Va ser una cançó
que un dia ens va canviar la sort
cap a un camí sense retorn.

Cauen les estrelles
sobre els vells amants.
Volen amb les cendres.
El vent sap on van...

Amb uns vells acords
vam tornar a fer brillar el sol
en un camí sense retorn;
rere d´una melodia, una il·lusió.

Hem caigut molts cops a terra;
hem tocat sovint el cel...

Amb una cançó
pots despertar dels teus malsons,
si pots cantar ben fort.
Amb una cançó
ens vam salvar de perdre el nord
en un camí sense retorn,
rere d´una melodia i una il·lusió.

Amb una il·lusió
és senzill fer una cançó
per caminar i no tenir por
en un camí sense retorn.

Català

Quan els llums s´apaguen (LL. Gavaldà)

Tinc tants motius per prendre mal;
i aquesta feina que no m´emociona;
la noia amb la que et faig el salt
només truca quan s´emprenya amb el nòvio oficial.

Em puc gastar tot el jornal
prenent Prozac o anant a cal psicòleg.
Peròper treure´m tots els mals
en tinc prou sabent en quin lloc hi ha sarau.

I quan els llums s´apaguen
tot es torna clar.
Bec de cada nota
un xarop estrany.
El concert comença ara,
i tot el demés m´és igual.

Català
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Viatjo amb tren sense bitllet;
em colo d´amagat dels segurates.
Entrepans freds i vi calent,
i a pair-ho tot tornant a quarts de set.

Però quan els llums s´apaguen
tot se m´ha passat.
Aguantant empentes,
et busco allà al davant.
El concert no s´acaba,
i tot el demés m´és igual.

I quan els llums s´apaguen,
canvio el meu posat.
Cada nota em porta
un troç del meu passat.
El concert ja s´acaba,
i una altra vegada
cada tornada
em diu que això sí és veritat.

Silencis

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit
Filtren el sol per la finestra
Guiato com reposes nua des de peus del llit
Amb un posat ple de tendresa

Oh quantes nits acaronant els teus dits febles
Oh quants matins, com el que ara tinc, tebi com un fil de roba

Amagats de tanta gent que parla
teixim certeses amb la mirada
Som tan lluny d’aquest soroll salvatge
Que ens fem entendre sense paraules

Dos o tres cabells mandrosos pinten els coixins
Amb el color d’aquesta tarda
Sento com camines, pel so dolç del teu vestit
Que entre les cuixes et delata

Oh quants matins entrellaçant-nos cop de pedra
Oh quantes nits, com la que ara tinc, tèbia com la llum d’espelma

Amagats de tantes veus estranyes
Amb els silencis omplim paisatges
Més enllà d’aquest soroll tan aspre
Ens fem entendre sense paraules

Amagats de tanta gent que parla
teixim certeses amb la mirada
Som tan lluny d’aquest soroll salvatge
Que ens fem entendre sense paraules
Que ens fem entendre sense paraules

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit...
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Silencis (J.Thió & LL. Gavaldà)

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit
filtren el sol per la finestra.
Guaito com reposes nua des dels peus del llit
amb un posat ple de tendresa.

Oh! Quantes nits
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acaronant els teus dits febles.
Oh! Quants matins
com el que ara tinc,
tebi com un fil de roba.

Amagats de tanta gent que parla,
teixim certeses amb la mirada.
Som tan lluny d´aquell soroll salvatge,
que ens fem entendre sense paraules.

Dos o tres cabells mandrosos pinten els coixins
amb el color d´aquesta tarda.
Sento com camines pel so dolç del teu vestit
que entre les cuixes et delata.

Oh! Quants matins
entrellaçant-nos com de pedra.
Oh! Quantes nits
com la que ara tinc,
tèbia com la llum d´espelma.

Amagats de tantes veus estranyes,
amb els silencis omplim paisatges.
Allunyats d´aquell soroll tan aspre
ens fem entendre sense paraules.

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit...

Turquesa (Gossos & Cris Juanico)

Vas entrar a la meva vida
sense fer un gran enrenou.
I ara ja no tinc sortida;
i no se com arribar a port.

A sa vida m´ha tocat ser lleuger
com un tros de paper.
Vaig i vénc i em deix recaure
com es núvols i sa pluja es gener.

Però em queda aquell turquesa de la mar,
que em brindava la màgia dels teus ulls.
Era tret d´una donzella medieval.
Rere ell sempre hi ets tu.

Deixo enrere les barreres
que tu i jo un dia vàrem tancar.
On abans vivien tots els somins,
i ara sols s´hi troba el silenci.

Però sempre em queda aquell turquesa de la mar,
que em brindava la màgia dels teus ulls.
Era tret d´una donzella medieval.
Rere ell sempre hi ets...

Amb la mar dolça que fa de pont entre tots dos.
És la mar que em du es teu color; sa teua olor.

M´he complicat,
he volgut caminar
sota el cel que m´encén tot allò que no es veu;
i et sento més enfora que mai!

Amb la mar dolça que fa de pont entre tots dos.
És la mar que em du es teu color; sa teua olor.

Ara et veig millor i més gran que mai.
Et tenc immensa.
Ara entenc i aprenc aquest present,
sa teua absència...
sa teua essència...

Català
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Ojalá

Ojalá
Silvio Rodríguez

Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan
Para que no las puedas convertir en cristal
Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo
Ojalá que la luna pueda salir sin ti
Ojalá que la tierra no te bese los pasos

Ojalá se te acabe la mirada constante,
La palabra precisa
La sonrisa perfecta
Ojalá pase algo que te borre de pronto
Una luz cegadora,
Un disparo de nieve
Ojalá por lo menos que me lleve la muerte
Para no verte tanto
Para no verte siempre
En todos los segundos
En todas las visiones
Ojalá que no pueda
Tocarte ni en canciones

Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda
Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz
Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado
Ojalá que el deseo se vaya tras de ti
a tu viejo gobierno de difuntos y flores

Ojalá se te acabe la mirada constante,
La palabra precisa
La sonrisa perfecta
Ojalá pase algo que te borre de pronto
Una luz cegadora,
Un disparo de nieve
Ojalá por lo menos que me lleve la muerte
Para no verte tanto
Para no verte siempre
En todos los segundos
En todas las visiones
Ojalá que no pueda
Tocarte ni en canciones

Ojalá pase algo que te borre de pronto
Una luz cegadora,
Un disparo de nieve
Ojalá por lo menos que me lleve la muerte
Para no verte tanto
Para no verte siempre
En todos los segundos
En todas las visiones
Ojalá que no pueda
Tocarte ni en canciones

Castellà

Quien fuera

Introd.: SOL*    : B-IV-III-II-IV-III-II-IV-5
	 Mim    : B y IV-4-IV-2-2
	 RE/FA# : B-III
	 SOL*   : idem.
	 Mim    : idem.
	 Sim    : B-II-0
	 DO*    : B-IV-III-II-III-IV-III-II-III-II
	 Lam*   : B-III-IV-III-II-III-B-III-IV-III-II-III-II
	 Sim*   : B-IV-III-II-IV-III-II-III-II-I-III-II-I-2-III-II-I
	 DO*    : B-III-II-I-2-0-II
	 RE     : B-III-II-I-3-2-0_1_0-II-III-II-0
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	 SOL

   SOL			 Mim (*)
A.- Estoy buscando una palabra
SOL		      Mim (**)
en el umbral de tu misterio.
DO		    (VI-3)
¿Quién fuera Alí Ba-ba?
Lam 	                  SIm
¿Quién fuera el mítico Simbad?
                              DO
¿Quién fuera un poderoso sortilegio?
RE/FA#		    SOL*
¿Quién fuera encantador?

(Introd. Con (*) y (**))

A.- Estoy buscando una escafandra,
al pie del mar de los delirios.
¿Quién fuera Jacques Custeau?
¿Quién fuera Nemo el capitán?
¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo?
¿Quién fuera explorador?

   SOL*	      Mim (*)
B.- Corazón obscuro,
SOL*         Mim (**)
corazón con muros
DO*	           (VI-3)
corazón que se esconde,
Lam*
corazón que está donde,
Sim*        DO
corazón en fuga,
  RE		    SOL*
herido de dudas de amor.

(Introd.)

   SOL            RE/FA# - Mim - RE/FA#
A.- Estoy buscando melodía
SOL		   Mim (**)
para tener como llamarte
DO	      DO#*
¿Quién fuera ruiseñor?
SOL/RE        LAm/RE#     SOL/MI
¿Quién fuera Lennon y McCartney,
		 RE	     DO  (V-2)
Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque?
	Lam     RE/FA# SOL*
¿Quién fuera tu trovador?

B.- Corazón obscuro ...
... de amor.

Final: Introd.
       SOL : B-III-IV-III-II-1_0-III-2-B y II-3-1_0-III-2-0
       Mim : B-IV-2_0_2_4-III-0_2_0-IV-4-III-II-1_0-II-2_0-IV-2_0
       SOL : B-III-IV-2-III-II-1_0-III-2_0-II-3-1_0-III-2-0-II-IV-4-III-2
       Mim : (**) ... sigue en DO* con la introd.
       SOL* - SOL

Rosana

Intro: Am

Am                      E
Ya te estoy recordando Rosana,
Am                         E
aunque no te hayas ido,
Am                         E                  Am
y una estrella que brilla mañana
A7                       Dm
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es lo que te he querido.
G                                         C
Ya te estoy recordando, elegida,
E                           Am
como un reo en la sombra
F                  C
resucita el color de la vida,
E                      Am
lo acaricia y lo nombra.

Ni un centavo te cuesta este beso,
pues mi alma lo paga.
Sólo espero lo mismo por eso,
hasta el fin de la saga.
Cuando escriban la vida los buenos,
al final vencedores,
se sabrá que no usamos veneno
como aroma de flores.

Brotará de la sangre ternura,
inocencia y espejos
donde irán a correr travesuras
nuevos niños y viejos.
Servirá de señal cada huella
de las horas felices.
Se sabrá tanto de las estrellas
como de cicatrices.

Y el camino que emprendas, Rosana,
será mejor a veces,
porque en otros momentos, cubana,
tu llorarás con creces.
Ya te vas. Yo me quedo y no atino
a saber qué ha pasado.
Sólo sé que, por causa o destino,
Ya no estás a mi lado.

Tu imagen

Tu imagen

Tu imagen me llegó
a las seis menos diez
y no pude dormir
ni un instante después;
te confundías con mis sábanas,
te me enredabas en la sien.

Lucías tan real
que casi fui feliz,
pero a las seis y diez
me comprendí sin ti:
eran mis solitarias sábanas
y una habitual mañana gris.

Y tú eras mi viento,
mas no a favor;
eras mi barca en el pedregal,
eras mi puerta sin tirador;
eras mi beso buscando hogar.

Y tú eras mi parto de antigüedad,
manía de un diablo despertador;
eras espuma de soledad,
carne con llagas desamor.

Y así fuiste la otra mitad
de amanecer
que no alumbró jamás.

Català

Unicornio

Unicornio
(Afinada un tono mas bajo)

Intro: DO(VI-2·3 III II)MIm(IV-2·3 III II)

       FA·LAm/FA#·SOL4·SOL

  DO                            MIm

A)Mi unicornio azul ayer se me perdió

REm       FA7+          DO(IV-2·3 III II)

pastando lo deje y desapareció

MIm                               FA  MIm

cualquier información bien la voy a pagar

REm              FA6                 MIm   REm7·SOL7

las flores que dejo, no me han querido hablar.

  DO                        MIm   LA7

B)Mi unicornio azul ayer se me perdió

REm                  FA7+            DO(IV-2·3 III II)

no se si se me fue, no se si se extravió

MIm                            FA   MIm

y yo no tengo mas que un unicornio azul

REm                          (V-0·2)    DO

si alguien sabe de el, le ruego información

LAm                       FAm DO6

cien mil o un millón yo pagare

DO  (SOL/SI)   LAm    (LAm7)   FA7+   SOL

mi unicornio azul, se me ha perdido ayer

(SOL4)·DO·MIm·FA·LAm/FA#·SOL4·SOL·DO

se fue...

A)Mi unicornio y yo hicimos amistad

un poco con amor, un poco con verdad

con su cuerno de añil pescaba una canción

saberla compartir era su vocación

B)Mi unicornio azul ayer se me perdió

y puede parecer acaso una obsesión

pero no tengo mas que un unicornio azul

y aunque tuviera dos yo solo quiero aquel

cualquier información la pagare

mi unicornio azul se me ha perdido ayer

se fue...
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Roger Mas

Anem

Ja hi navegat prou
per les mars de la terra
de golfos de neguit,
d’onades de tristesa.
Barqueta mia, anem,
anem’s-en, barca meva,
cap a la mar del cel,
avui que està serena.

Ací navego a rem,
allí ho farem a vela,
sens témer los esculls,
sens por de la tempesta.

Ai! en la mar d’ací
taurons hi ha i balenes;
en la d’allí tot són
blanquíssimes nimfes
florides en l’atzur
entre esgranalls d’estrelles.

Català

Caminant

Mig segle fa que pel món
vaig, camina que camina,
per escabrós viarany
vora el gran riu de la vida.
Veig anar i veig venir
les ones rodoladisses:
les que vénen duen flors
i alguna fulla marcida,
mes les ones que se’n van
totes s’enduen ruïnes.
De les que em vénen damunt
quina vindrà per les mies?

Una barca va pel riu
d’una riba a l’altra riba;
fa cara de segador
la barquera que la guia.
Qui es deixa embarcar, mai més
torna a sa terra nadiua,
i es desperta a l’altre món
quan ha feta una dormida.
Barquereta del bon Déu,
no em faces la cara trista:
si tanmateix vens per mi,
embarca’m tot de seguida;
lo desterro se’m fa llarg,
cuita a dur-me a l’altra riba,
que mos ullets tenen son
i el caminar m’afadiga.

Català

Cor pur

D´entre valls de teranyines
vam sortir al sol de la tarda,
i com si la nit no portés l´alba
vam cremar-nos al capvespre,
i a la nit freda rosada
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va calmar-nos les ferides
d´aquell foc.

I un joc d´albes va hostiar-nos
perduts en un full de somni,
tres mil fulles de tres branques
tancarem el sol per sempre,
i la lluna solitària
ens separà a l´un de l´altre
com la raó desfà el somni.

Quan ens mirem, ara, la impotència
s´ha fet reina dins nostre
i voldríem abraçar-nos
car l´amor tenim per sempre
però no trobem la manera,
vàrem perdre-la fa llunes
en un llac.

I el seu cos brut va rebre el meu cos pur
i el meu cor brut va rebre el seu cor pur,
i vam unir junts la puresa per damunt de teranyines
en un amor que avui es tanca
com la llum de l´últim dia
quan fa mal tornar a néixer.

Dóna´m vida

Dóna´m vida, infla´m artèries
amb nous cristalls.
Dóna´m vida, làmpades ideals,
el dolç plaer... de la mentida.
Res, tansols allò de sempre:
la il·lusió, la màgia,
la mentida que tot ho embelleix.

Com mai, ofegar-nos dins calidoscopis,
geòmetres de sorra, triangles de pell,
cubs de ciment, la cremor dels anys,
la saliva del desencís.

Les nimfes s´esfumen entre els núvols
de la fàbrica de guix.

T´estimo com la nit va portant el cel enllà.

Català

Dos Falcons

He vist dos falcons al cel.
xisclant, volant junts, caient plegats.
S'enlairaven cara a cara ben amunt,
s'agafaven de les urpes i es deixaven caure.

He vist dos falcons follant
en un cel innocent de blau.

Català

El diable, la princesa i jo

Un bell somni m´ha deixat a les portes de ciutat
dono voltes per muralles, el sol crema i jo tinc fred.
El meu somni és la princesa i una vida al seu costat.
Jo somnio, però no puc obrir les portes de ciutat.

Un diable en té les claus.
Li trucaré i em vendré.

El diable m´ha donat les claus de les portes i una cançó.

La cançó és per la princesa, conjur d´amor, m´ha d´estimar.

Un cop dins de la ciutat veig la torre on s´està.
Treu el cap per la finestra i em penjo dels seus ulls.

Català
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Ella té rínxols als cabells,
i en una galta una lluna.

Li he fet sentir la cançó i a l´ermita he entrat.
l´antic ciri s´ha banyat a les aigues del seu llac.
Si pogués jo li diria que el diable em té per ell.
Que jo sóc una mentida, però que el meu cor és sincer.

Aviat veurà la falsedat,
em deixarà i la perdré.

He quedat amb el diable vull desfer el maleït tracte.
Sé que ella m´estimaria tal com sóc i sense enganys.
Però el diable m´ha negat deixar-me ser de veritat.
I ara espero la bondat de la princesa de ciutat.

No vull morir lluny lluny lluny del seu costat,
volaré fins la torre de ciutat.
No vull morir lluny lluny lluny del seu costat,
volaré fins la torre de ciutat.

El rei de les coses

Tant d’esforç per ser algú,
tot i sabent cap on vas,
s’està menjant tots els teus cacauets,
la il·lusió amb què vas començar.

Però hi ha un lloc prop d’aquí
on ningú no et darà res,
un mar de boira on s’emmiralla el sol
cobreix totes les valls del país.

Dalt a muntanya ens crema la cara el rei de les coses, que és mitja vida,
treu-te la roba, estira’t a l’herba, dalt a muntanya el neguit s’aquieta i dorm.

Però algun dia hauràs de baixar,
tot i que no entens per què,
no saps què fer amb la teva solitud,
t’han fet per viure en un formiguer.

Síndrome de Peter Pan,
tot ha de ser al teu gust,
les coses no es canvien com els canals de televisió,
de la veritat, no n’has de tenir por.

Dalt a muntanya ens crema la cara el rei de les coses, que és mitja vida,
treu-te la roba, estira’t a l’herba, dalt a muntanya el neguit s’aquieta i dorm.
Cargol treu banya i mira a la cara el rei de les coses, que és mitja vida,
treu-te la roba, estira’t a l’herba, dalt a muntanya el neguit s’aquieta i dorm.

Un mar de boira on s’emmiralla el sol
cobreix totes les valls d’un país inventat.

Català

Goigs de la Mare de Déu del Claustre de Solsona

Puix tant amor ens teniu
per ser la nostra Patrona:
de la ciutat de Solsona
els vostre fills protegiu.

Quan la terra a l’aspre jou
del pecat quedà lligada
per no veure-us profanada
us amaguen dins d’un pou.
Dels claustres on el teniu

Català

tothom el títol us dóna...

Un dia anant-hi a jugar
un nen en ses aigües queia;
sa mare que mort el creia,
així el va sentir cridar:
- mareta, no us afligiu,
que ja tinc qui ajuda em dóna...

Els monjos i els habitants,
corrent-hi tots de seguida,
encara el troben amb vida
en vostres sagrades mans.
A la imatge, que els somriu,
claror una llàntia dóna...

Sens cap núvol al cel blau
un gran tro causa sorpresa,
i queda la llàntia encesa
per un llamp que del cel cau.
Aquest fet tan expressiu
el vostre poder pregona...

I la pluja es va assecar

Era mitja tarda i queia un plugim suau,
el cel tapat, escuts de cendra i mort.
Presoners d´un món de possiblilitats,
de nens podrits per tots els estats.

Els herois antics eren devorats
per voltors amb la mirada trencada.
Els nens es mutilaven els uns als altres
i les postres es fonien amb la nevera oberta.

I ara pertot arreu on vaig veig la llum fondre´s en blaus,
verds turqueses, òxids i vermells.
L´univers antic s´ha plegat sobre el seu eix
i el perímetre esdevé e centre de tot.

Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí
i ara em sento un nen abandonat.
Lliurat a la llum i a l´espai i als astres siderals,
han obert la taquilla del cinema en runes.

I la pluja es va assecar, i els núvols es van obrir,
i en un instant, explosiu, el món es va enfonsar
més enllà de l´horitzó.

Tan sols un horitzó per viure.

Català

L'home i l'elefant

En un paratge desert
hi ha set muntanyes al fons
i un sentiment tot incert.

De cop la brisa d’un nord
aixeca un pam la pols
i el cel s’omple de records.

Un home i un elefant
passen sots l’arbre de fang,
un home i un elefant blanc.

Com si volgués desfer embulls
amb els dits es va estirant
la barba i acluca els ulls.

Acota el cap i et somriu
per sobre de les ulleres,
acota el cap i et somriu.

Un home i un elefant
passen sots l’arbre de fang,
un home i un elefant blanc.

Català

Pàgina 1745 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Roger Mas

Imprès en el firmament
un nen amb pantalons curts
porta una serra d’argent.

Un nen i l’home elefant
han talat l’arbre de fang,
un nen i l’home elefant fan:

Daràddaddà rerorum...

La ciutat de l'astoret

Començava l’estiu i vaig caure en el regne de la Clemàtide Vidalba.
El vent ondulava el gra i reproduïa el so de la serp verda en arrossegar
el seu cos sobre el formigó. Guaiteu les meves arrels:

Lliga’m les mans,
eixuga’t la suor,
dóna-li un descans al dit acusador,
res no és com abans del transmutador.

L’astoret no ens ha vist
i està dret a la roca d’esquist,
si algun indiscret alça el pont llevadís
entrarem al poblet duent posats els esquís.

Guaita les meves arrels: són la meva presó.
Guaita la meva presó: són les meves arrels.

Guaita les meves arrels: són un parc d’atraccions.
Guaita aquest parc d’atraccions: són les meves arrels.
Ningú no n’ha obert el candau: no era tancat amb clau.
Guaita un espai infinit sense moure ni un dit.

Som en un migdia d’estiu
i no hi ha ocell fent piu–piu,
m’està tornant boig aquesta fortor de pi,
em tapen els ulls calces de setí.

Català

La cuca fera

I pujo per la carretera,
quin llamp de cel que hi ha a Solsona!
I és que vinc de Barcelona
i la cosa no tenia espera,
cuca fera, de cap manera...

Ja he apagat el mòbil
i he obert tota la finestra.
No fos cas que algú em trobi,
avui farem una festa
amb la pantera més guerrera.

Quin pet de sol que fa prop del cel,
dels pobles veig la resplendor.
Brisa encara freda em remou d’arrel,
arrupit al ventre d’una flor
de cirera, encisera.

Sóc una cuca fera xafardera,
o sóc l’home primavera,
que a la balma, al peu de la cinglera,
es deixa péixer amb la cullera
d’una fera punyetera.

I quan penso en el cirerer...
I quan penso en el cirerer,
l’ombra que fa, l’ombra que fa, l’ombra que fa...

Ho remenes tot, vas amunt i avall

Català

i mai no et deixes cap retall,
perquè ets una cuca fera xafardera:
tu ets la meva primavera

A la balma de la cinglera ma pantera és cuca fera.

La Lluna

Pare del dia, el Sol dansa amb la Lluna,
que era allavors esplèndida com ell;
sa cara, un temps, com ara no era bruna;
sos ulls guspirejaven,
i era de raigs de l’alba son cabell.

Parlaven de son garbo les estrelles.
los meteors retreien sa rossor,
i, com esbart de cèliques abelles,
los astres festejaven
de son jardí l’enlluernanta flor.

Al sentir-se lloar de tan hermosa,
esbalaïda deixà caure el vel
amb què fóra llavors poncella closa,
i un crit de meravella
féu ressonar la cúpula del cel.

Lo Sol s’engeloseix, tira a sa cara
de ses antigues cendres un grapat,
que enterboleix sos ulls i l’emmascara:
astre es quedà la Lluna,
mes sense llum, com un carbó apagat.

Des de llavors, com una flor d’obaga,
rodant per les tenebres de la nit,
sempre la Lluna pàl·lida s’amaga
de l’astre hermós del dia,
si el troba pels camins de l’infinit.

Català

La senyora dels guants vermells

Aquell dia-nit conduïa el meu 600 sense rodes, a un pam de terra, per prats fèrtils però
llaurats amb una intuïció de muntanya molt a prop però lluny de perspectiva i de no
possible visió. Conduïa per un camí, no pas pels prats, però vull dir que arreu tot eren
prats llaurats, fèrtils, però sense gaire verd.
Em vaig aturar en un trencant: el camí de l´esquerra amb un cartell que indicava alguna
cosa, conduïa cap a una casa molt lluny amb perspectiva però de possible visió. Un vellet
amb bastó estava dret a l´inici d´aquest camí i jo vaig baixar el vidre de la finestra que ja
tenia obert (perquè hi treia el colze) i li vaig preguntar alguna cosa, però no me´n recordo
ni tampoc no sé si em va respondre. Semblava molt amable tanmateix.
La qüestió és que no m´importava gens el cantó esquerre de la vida i em vaig llançar pel
camí dret del somni. Vaig arrencar el 600 sense rodes i, a un pam de terra, vaig avançar
pel segon camí en qüestió. Recordo que els esperits de Les Flors se m´apareixien
intermitents i mai plegats al seient del costat del conductor.
Hi havia llum de matí i de vespre de tardor però no feia fred i, a poc a poc, el camí es va
començar a omplir d´escurçons perpendiculars a la direcció del mateix. Jo em vaig aturar
a saludar-ne uns quants. Irradiaven molt bones vibracions aquell dia. Vaig tornar a pujar al
600 sense rodes (i sense motor) i vaig veure que més endavant alguns llangardaixos
blaus fluorescents estàven fent "pànxing" aleatòriament disposats en perpendiculars,
diagonals i paral·leles en la direcció del camí. No em barraven pas el pas: més aviat
semblaven un comitè de benvinguda i onírica recepció.
La següent cosa que recordo és que em trobava al fons d´una petita vall embarrancada.
Verd pertot, com si estés il·luminat per sols de festa i barrets castissos, però de fet no n´hi
havia, de sol, era núvol i hi havia com boirines de molt bon humor. El mateix camí d´abans
seguia ara el cul de la petita vall, paral·lel a la direcció del rierol que saltava petits
desnivells tot caient en tolls cristal·lions. Entre el rierol i el camí i al meu costat dret: una
casa de vidre, com un elegant hivernacle, amb teulada.
Dins la casa tot de coixins. La paret que donava al riu no era de vidre i feia una habitació
invisible al nord de la disposició. Sobre
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els coixins, insinuant, la Senyora dels Guants Vermells, només amb els seus guants
vermells de vellut fins més amunt dels colzes. La fembra total fa quatre metres de punta a
punta, cabellera llarga, fins al cul, colors caoba brillants i mats.
S´acosta a quatre grapes el tros de vidre per on l´observo i l´analitzo amb curiositat
científica i mentre em mira profundament fa un gest amb els dits com les senyores putes
dubtoses de Rambla Catalunya quan s´acosten a la finestra d´un cotxe una nit de cada
nit. Arranco el 600 sense rodes i veloç com el vent emprenc el camí de tornada cap a
buscar tots els tresors del món. Algú m´engega estranys mots en alguna llengua perduda
però m´és igual jo me´n torno a la casa de vidre amb el 600 carregat amb tots els tresors
del món i em trobo que ja no hi ha vidre i que les purtes son totes obertes.
Fantàstic.
Me´n vaig a esquiar pell amunt i pell avall de la Senyora dels Guants Vermells i jo ja ho sé
que ella és un Cony Còsmic. Però és que no és sinó aquest el darrer anhel: m´esmunyiré
per entre les seves cames i em ficaré per dins la Caverna Original, primer els dits, després
les mans i els braços i el cap, després el cos, les cames i els peus i, carn endins, m´obriré
camí cap a la dimensió definitiva de les coses. I si torno, seré un altre.

Les obagues de l'eixample

Salta l’ampit de la finestra,
fes caure tots els testos
i enfila’t cap al cel.

I sobrevola les terrasses,
enganya les gavines
i agafa’t a un bon vent.

No és nou tot el que ara veuràs,
però feia tant de temps que eres tancat a casa...
Deixa’t portar pel teu instint,
tu fes com si nedessis en un llac cobert de flors.

Les obagues de l’Eixample... Les obagues de l’Eixample...

Liquens urbans fan de catifa
a cossos que s’estenen
daurant-se com gambots.

I una filera de maduixes
inunden en almívar
les places i els carrers.

D’aquí, no te n’escaparàs,
la cosa està encebada i no hi ha qui l’aturi.
Deixa’t portar pel teu instint,
tu fes com si nedessis en un llac cobert de flors.

Les obagues de l’Eixample... Les obagues de l’Eixample...

No és nou tot el que ara veuràs,
però feia tant de temps que eres tancat a casa...
Deixa’t portar pel teu instint,
tu fes com si nedessis en un llac cobert de flors.

Català

Oda a Francesc Pujols

Al soterrani de la plaça
transcorre un riu de pensament,
petroli i algues transparents,
somnis tancats en una carabassa.
Animals penjats de fils d’argent,
titelles de paper d’estrassa.

Capa freàtica en flor,
ella és la màquina del temps
on s’hi reposa a foc somort

Català

veritat i ciència i aliment.
Un déu que no mira ni escolta.
Un àngel nascut d’una pedra.

Gira que gira el món, mes sempre la veritat desperta del seu son.

Francesc Pujols ens surt del cau després d’anys d’ostracisme blau
en un moment d’inspiració donà un respir a la nació.

Il·luminats mig avorrits,
divagadors de l’esperit,
nostre moment és arribat
i arreu se sent ferum d’esclat.
I és que a la Torre de les Hores
hi ha un paio que no toca vores.

Gira que gira el món, mes sempre la veritat desperta del seu son.

Francesc Pujols ens surt del cau després d’anys d’ostracisme blau
en un moment d’inspiració donà un respir a la nació.

Odissea?

Trenquem-nos en una sorda odissea,
repassant la llum de tenebres
a la intempèrie d'astres errants.
Sigil·losos, esmaperduts.
Cercant allò incercable.
Trobant la pau en la guerra
i la guerra en l'infant.
Dins la maduixa prou que hi ha
un cuc que es creu menjar una poma.
jo no tinc ales
ni falta que em fan.
Camino per sota terra
i desenterro les arrels dels xiprers.

Tinc son,
tinc fam,
tinc mort.

Català

Passió de son

Una estrella exhausta i sense hotel
busca recer en un infant
que té tota la vida per davant,
al rusc encara hi ha mel.

Però una obrera no la hi vol deixar entrar,
l’estrella no és innocent,
tot, a la vida, ho ha anat perdent,
ja no té amb qui negociar.

Del Mediterrani a l’illa d’enlloc,
dels Pirineus al pou sec.
No vol que mai més res li sembli poc.
Oblidar tot lo demés.

Dorm, com una nina dorm al seu jaç,
la nit et protegirà,
i aquest infern serà un moment fugaç
que en la memòria es fondrà.

Català

Plus Ultra

Allà d’allà de l’espai
he vist somriure una estrella
perduda en lo front del cel
com espiga en temps de sega,
com al pregon de l’afrau
una efímera lluerna.
–Estrelleta –jo li he dit–,
de la mar cerúlea gemma,

Català

Pàgina 1747 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Roger Mas

¿de les flors de l’alt verger
series tu la darrera?

–No só la darrera, no;
no só més que una llanterna
de la porta del jardí
que creies tu la frontera.
És sols lo començament
lo que prenies per terme.
L’univers és infinit,
pertot acaba i comença,
i ençà, enllà, amunt i avall,
la immensitat és oberta,
i a on tu veus lo desert
eixams de móns formiguegen.

Preludi

Un dia somií que era una abella
i, papallonejant per l’hort del cel,
anava d’una estrella a una altra estrella,
a volves d’or collint la dolça mel.

Anava del clavell a la vidalba,
de l’herba de la creu als romanins,
il·luminats per la claror de l’alba
que no han vista jamai nostres matins.

Ací em somreia una gentil poncella
que, esbadellant-se, es convertia en flor,
en flor del paradís, sempre novella,
que feia cada dia nova olor.

D’un misteri volava a altre misteri,
d’una amor robadora a un altra amor;
com un pit se m’obria l’hemisferi,
deixant-me beure en lo diví tresor.

Vola que vola de la rosa al lliri,
de flor en flor seguia jo el verger,
del nèctar regalat fent lo captiri
entre càntics i música i plaer.

Fer-ne volia una rosada bresca,
per dir “Preneu-ne” a mos amics del món;
“preneu-ne un rajolí, d’eixa mel fresca
de l’alt verger on mes delícies són”.

Mes ai, mes ai! Quan a plaer brescava,
caigut sobre la terra em despertí,
i, en comptes de la bresca que us baixava,
sols trobo les cançons que veus aquí.

Català

Si tu m'ho dius...

Ona de fang que em gira el cotxe sobre un pont, me’n deixa al llindar.
Un full en blanc, tres ulls de marbre d’un brillar, d’un brillar profund.

Em deixo endur com una fulla sobre un riu, sobre un riu ben quiet.
Dius que estic bé, no passa res, si tu m’ho dius jo et crec.

Si tu m’ho dius, oh, sí, jo et crec.
Si tu m’ho dius, oh, sí, jo et crec.

Sec, riu avall, prop la freixera ha sortit, ha sortit el sol.
L’aigua no es mou i el fang es tanca cap al sud, cap al sud.

Català

Voleu que vos la cante?

En aquest món tothom plora,
tothom plora dia i nit,
si no les penes passades,
les penes que han de venir.
També he plorades les mies,
mes ara ja canto i ric:
canto les glòries que espero
per los treballs que passí,
en lo camp de les espines
les flors que espero collir.
Companys meus de captiveri
no voleu cantar amb mi?
Los que plorau entre els pobres,
los que frisau entre els rics,
los que els dies del desterro
contau per los del neguit,
los passos per les caigudes,
los instants per los sospirs,
los que estau amb lo front núvol,
los que teniu lo cor trist,
voleu que jo vos la cante
la cançó del Paradís?

Català

Rogers, Kenny

The coward of the country

Coward of The Country

Everyone considered him the coward of the county --
He'd never stood one single time to prove the county wrong.
His mama named him Tommy, but folks just called him yellow,
Something always told me they were reading Tommy wrong.

He was only ten years old when his daddy died in prison;
I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son.
I still recall the final words my brother said to Tommy,
"Son my life is over, but yours has just begun".

CHORUS:
"Promise me, son, not to do the things I've done --
Walk away from trouble if you can.
It won't mean you're weak if you turn the other cheek
I hope you're old enough to understand,
Son, you don't have to fight to be a man."

There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky.
In her arms he didn't have to prove he was a man.
One day while he was working, the Gatlin boys came calling --
They took turns at Becky, n'there was three of them).

Tommy opened up the door, and saw Becky crying.
The torn dress, the shattered look was more than he could stand.
He reached above the fireplace, and took down his daddy's picture.
As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again:

REPEAT CHORUS

The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the barroom;
One of them got up and met him half way cross the floor.
When Tommy turned around they said, "Hey look! old yeller's leaving,"
But you could've heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door.

Twenty years of crawling were bottled up inside him.
He wasn't holding nothing back -- he let 'em have it all.
When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing.
He said, "This one's for Becky, as he watched the last one fall. (n’ I
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Heard him say,)

"I promised you, Dad, not to do the things you've done
I walk away from trouble when I can
Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek,
And papa, I should hope you understand --
Sometimes you gotta fight when you're a man".

Everyone considered him the coward of the county.

Roig

Actituds paraplègiques

Ets addicte voluntari al sabor dels mugrons de mare.
Trobes a faltar aquesta llet que anestesia les teves visceres
Prefereixes cagar-te a sobre que pixar a dins la tassa
Actituds paraplègiques al ritme del somnambulisme

Mai acabes esgotat en el ball dels zombis automutilats
Es el virus de la hibernació perpètua, fumiguem als infectats

Despesat i submís esperes pacientment el tren
En la fosca i eterna estació de la retrospectiva
Prefereixes disfressar-te de cec que caminar al teu propi risc
Actituds paraplègiques al ritme del somnambulisme

Mai acabes esgotat en el ball dels zombis automutilats
Es el virus de la hibernació perpètua, fumiguem als infectats

Català

Al infern

Aquests gossos no poden veure’ns tranquils.
Quan nosaltres somriem, ells bavegen i es retorcen.
Per això, mai deixarem de somriure,
En mig d’aquesta vida de patiment.
Perquè, sabem que la nostra causa
s’obrirà camí trepitjant
als que avui ens torturen,
als que ens volen matar.

Es l’espurna de llum que en mig de la misèria.
ens dona forces per viure i morir.

Tant de temps lluitant i avui m’han tret la son .
Aquí dins el temps no es suma, es resta .
Aquests gossos no poden veure’ns tranquils.
Quan nosaltres somriem, ells bavegen i es retorcen.

Es l’espurna de llum que en mig de la misèria.
ens dona forces per viure i morir.

Malgrat la humiliació permanent d’aquest infern,
La nostra moral es superior i indestructible.
Malgrat la tortura sistemàtica,
el nostre valor segueix més fort.
L’existència d’inferns com aquest,
ens fa acumular la ira necessària,
per no deixar cap feixista sense la seva sentència!
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Benvinguda al paradís

Caic de llit, fred al cos.
Cues d’obrers, tos de gos.
Dones corrent, nens plens de mocs.
Aquesta es la dansa que ballen els sords.
Treballa molt i pensa poc.
No mosseguis mai la ma del patró.
Treballa molt i pensa poc!
Treballa molt i pensa poc!

ARA JA SAPS ON ESTÀS
TORNADA NO HI HA CAP LLOC ON FUGIR.
VOLIES EL BENESTAR?
BENVINGUDA AL PARADÍS

El paradís aliena a les persones.
Persones que deixen de ser persones.
Trenquem el ritme, que marquen els morts.
Sortim del cementiri de la sobre producció.

TORNADA

De veritat penses que algú
Es voldrà preocupar de tu
En un Mon que ens ensenya
A preocupar-se sols per tu?

Sentint amb solidaritat,
Actuant amb imaginació
Ajuntant les nostres mans,
Construirem un Mon millor!

Aixequem les falçs, tallem-los el coll.
Deixem d’alimentar i engreixar als porcs.

Català

El venedor de somnis

Aquí ve el venedor de somnis
Portant misèria a les seves mosques
Ell porta la felicitat
Que et convertirà en esclau

“jo vull, jo soc, jo sé, jo penso”
es el verí que infecta la sang
per mantenir-te narcotitzat
en el somni del desig infectat

VULL QUE EM PENETRI
VULL QUE ENTRI DINS MEU
L’EGO ES AQUÍ
IDOLATREM AL NOU DEU

Ell es el fill renegat de la natura
Es el pare de la diferència
No vol que els cecs hi vegin
I mai et deixarà marxar

Però al final te’n vas adonar
L’últim cop que et vas suïcidar
Ell es el deu que inventa realitats
I que corre per les teves venes

VULL QUE EM PENETRI
VULL QUE ENTRI DINS MEU
L’EGO ES AQUÍ
IDOLATREM AL NOU DEU

Benvingut
Ara has despertat
Ell et busca però no et pot trobar
Ara no ets tu ara no ets ell
Ara ets el cel
Ara ets el mar
Deu a mort
Ara ho ets tot

Català
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Els amos de la terra

Alimenteu el monstre
fins que el ciment us entri pel cul,
quan els budells se us petrifiquin
comprendreu que no sou el melic del Món.

La carrera contrarellotge
està plena de contrincants
tots contra totes,
no hi ha normes ni pietat.

VOLEU SER ELS AMOS DE LA TERRA
I LA TRACTEU COM UNA MERDA

Camineu sense destí
Predicant la mentida,
rebolqueu-vos en la merda que heu creat,
l’egoisme ha atrofiat el vostre cervell.

VOLEU SER ELS AMOS DE LA TERRA
I LA TRACTEU COM UNA MERDA
A LA RESTA ENS QUEDA.
DEFENSAR LA TERRA
COMUNISME O CAOS!

Català

Els llops no ploren

No ploris mama
Aquí els nens no passen gana
Si no pots comprar els teus somnis,
Guanya-te’ls!

Pentinat bé els cabells,
Convenç a l’ETT
Faràs tot el possible
Pels diners.

Les fàbriques son presons
On dia a dia vius el malson
De submissió , de impotència
Per un sou

Ara ja pots anar a comprar
I si no et fien, anar al banc
Si els camells no et fan feliç
Torna a plorar!

El Silenci dels anyells
Es ple de precs i plors a Déu.
Mentre que els llops ateus udolem
Llegint a Marx!

ELS LLOPS ATEUS LLEGIM A MARX!

Català

Juntes un gran incendi

Juntes
Milions d’espasmes descontrolen els nostres sentits.
L‘assemblatge perfecte dels nostres cossos
ens porta a les més dolça bogeria.

Dibuixant una enorme onada,
devastant la hipocresia,
Les nostres vibracions,
Un terratrèmol que farà caure els pilars del capital.

Juntes

Català

Un gran incendi.

Una llarga llengua de lava,
recorrent la nostra pell,
Cremant l’egoisme,
Cremem l’egoisme!

Sense límit ni prejudicis, serem invencibles.
El nostre amor ,escalfa els nostres cors.
Els nostres sentiments, encenen la passió.

Juntes
Un gran incendi.

La tempesta

L’olor de carronya atrau milers de rates,
afamades de poder estenen la ràbia
que crema les flors infectant la sàvia.
Muntanyes de merda impedeixen veure el sol.

MIL ESTONES DE TENDRESA AL TEU COSTAT
M’OMPLEN DE RÀBIA PER CANVIAR LA REALITAT

Dos gotes d’aigua poden desbordar un riu.
La tempesta inunda la ciutat escombrant els carrers de rates.
Mil gotes d’aigua fan créixer mil de flors.
Després de la tempesta lluirà el sol roig.

MIL ESTONES DE TENDRESA AL TEU COSTAT
M’OMPLEN DE RÀBIA PER CANVIAR LA REALITAT

Català

l´Aquelarre

Marquem el compàs, unides per la passió del ball prohibit.

Ballem amb follia la dansa maleïda
alliberant-nos de la moral, abraçant la transgressió.

A L’AQUELARRE DE L’AMOR, NO HI HA LLOC PER ALS NECIS.

Ballem al foc, essència de tantes nits de luxúria,
amb tanta ràbia en cada pas,
que enfonsem els necis a les clavegueres del seu Déu.

A L’AQUELARRE DE L’AMOR ,NO HI HA LLOC PER ALS NECIS.

Català

Rolling stones

Angie

    Lam        Mi7
Oh, Angie, oh, Angie,
Sol              Fa              Do
 when will those dark clouds disapear

Angie, Angie,
where will it lead us from here.
        Sol
With no loving in our souls
       Rem          Lam    Do
and no money in our coats.
          Fa             Sol
You can’t say we're satisfied

But Angie, Angie,

Anglès
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You can’t say we never tried.
Angie, you’r beatiful,
but ain’t it time we said goodbye.
Angie, I still love you,
remember all those nights we cried.

Angie

Angie
Rolling Stones
Jagger / Richards

Tom :   Am
Intro:   Am  E  G  F  C

Am     E      G               F               C
 Angie, Angie, when will those clouds all disappear ?
Am     E      G               F            C
 Angie, Angie, where will they lead us from here ?

        G                          Dm           Am
 With no loving in our souls and no money in our coats
C         F              G
 You can't say we're satisfied
Am     E      G         F            C
 Angie, Angie, you can't say we never tried

Am            E         G            F                C
 Angie, you're beautiful but ain't it time we said goodbye
Am             E        G        F                   C
 Angie, I still love you remember all those nights we cried
        G                               Dm           Am
 All the dreams we held so close seem to all go up in smoke
C         F               G
 Oh let me whisper in your ear
Am     E     G               F            C
 Angie, Angie where will they lead us from here ?

   G                             Dm                 Am
 Oh Angie don't you weep all your kisses still taste sweet
C           F               G
 I hate that sadness in your eyes
    Am     E     G        F                C
 But Angie, Angie ain't it time we said goodbye ?

        G                          Dm           Am
 With no loving in our souls and no money in our coats
C            F              G
 Oh you can't say we're satisfied
    Am                      E    G            F               C
 But Angie, I still love you baby everywhere I look I see your eyes
Dm                             Am           C       F             G
 There ain't a woman that comes close to you come on baby dry your eyes
Am     E     G        F           C
 Angie, Angie ain't it good to be alive
Am     E     G          F            F E Dm  C
 Angie, Angie they can't say we never tried

Anglès

Jumping Jack Flash

Jumping Jack Flash

(Watch it!)
I was born in a crossfire hurricane
And I howled at my ma in the driving rain
But it's all right now, in fact, it's a gas
But it's all right
I'm Jumpin' Jack Flash, it's a gas! Gas! Gas!

Anglès

I was raised by a toothless, bearded hag
I was schooled with a strap right across my back
But it's all right now, in fact, it's a gas
But it's all right
I'm Jumpin' Jack Flash, it's a gas! Gas! Gas!

I was drowned I was washed up and left for dead
I fell down to my feet and I saw they bled, yeah
I frowned at the crumbs of a crust of bread
Yeah, I was crowned with a spike right through my head
But it's all right now, in fact, it's a gas
But it's all right
I'm Jumpin' Jack Flash, it's a gas! Gas! Gas!

Jumpin' Jack Flash, it's a gas!
Jumpin' Jack Flash, it's a gas!
Jumpin' Jack Flash, it's a gas!
Jumpin' Jack Flash, it's a gas!
Jumpin' Jack Flash, it's a gas!
Jumpin' Jack Flash, it's a gas!

Rough justice

One time you were my baby chicken
Now you´ve grown into a fox
Once upon a time I was your little rooster
But am I just one of your cocks

It´s rough justice on ya
You´re going to have to trust me
It´s rough justice
But you know I´ll never break your heart

So put your lips to my hips, baby
And tell me what´s on your mind
I know you´ve still got the animal attraction for me
It´s been a long, long time

It´s rough justice on ya
We never thought it risky
It´s rough justice
But you know I´ll never break your heart

You´re feeling loose and lusty
So if you really want me
Yeah, it´s rough justice
And you know I´ll never break your heart...Yeah

It´s rough justice on ya
You think you really sussed me
It´s rough justice
But you know I´ll never break your heart

The first time I saw you, baby
You were springing like a young gazelle
And next thing I know, way down the road
You had me flying like a bat out of hell

It´s rough justice on ya
Your eyes are too disgusted
You´re going to have to trust me
But you know I´ll never break your heart

I give you my positions
Don´t want no oppositions
It´s rough justice
But you know I´ll never break your heart

Yeah
Come on baby Woo..

Anglès
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Satisfaction

(I Can't Get No) Satisfaction

(Jagger/Richards)

I can't get no satisfaction,
I can't get no satisfaction.
'Cause I try and I try and I try and I try.
I can't get no, I can't get no.

When I'm drivin' in my car
and that man comes on the radio
and he's tellin' me more and more
about some useless information
supposed to fire my imagination.
I can't get no, oh no no no.
Hey hey hey, that's what I say.

I can't get no satisfaction,
I can't get no satisfaction.
'Cause I try and I try and I try and I try.
I can't get no, I can't get no.

When I'm watchin' my TV
and that man comes on to tell me
how white my shirts can be.
Well he can't be a man 'cause he doesn't smoke
the same cigarrettes as me.
I can't get no, oh no no no.
Hey hey hey, that's what I say.

I can't get no satisfaction,
I can't get no girl with action.
'Cause I try and I try and I try and I try.
I can't get no, I can't get no.

When I'm ridin' round the world
and I'm doin' this and I'm signing that
and I'm tryin' to make some girl
who tells me baby better come back later next week
'cause you see I'm on losing streak.
I can't get no, oh no no no.
Hey hey hey, that's what I say.

I can't get no, I can't get no,
I can't get no satisfaction,
no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction.

Anglès

Wild horses

Jagger/Richard

Childhood living is easy to do
The things you wanted I bought them for you
Graceless lady, you know who I am,
You know I can't let you slide through my hands

Wild Horses, Couldn't drag me away,
Wild, wild horses, Couldn't drag me away...

I watched you suffer a dull, aching pain
Now you decided to show me the same
No sweeping exits or offstage lines,
Can make me feel bitter or treat you unkind

Wild Horses, Couldn't drag me away,
Wild, wild horses, Couldn't drag me away...

Anglès

I know I dreamed you a sin and a lie,
I have my freedom but I don't have much time
Faith has been broken tears must be cried,
Let's do some living after we die

Wild Horses, Couldn't drag me away,
Wild, wild horses, We'll ride them someday

Wild Horses, Couldn't drag me away,
Wild, wild horses, We'll ride them someday

Wild horses

Intro:   G

G    Bm   G      Bm         G    Gsus4 G
 Childhood living is easy to do
Am         G    C   D       G7                D
 The things that you wanted, I bought them for you
G   Bm          G        Bm    G
 Graceless lady, you know who I am
Am               C   D   G                D
 You know I can't let you slide through my hands

Am   C      D G        F       C      Bm
 Wild horses   couldn't drag me away
Am         C      G        F       C
 Wild, wild horses couldn't drag me away

G    Bm       G      Bm            G   Gsus4 G
 I watched you suffer a dull aching pain
Am  G   C   D   G7             D
 Now you decided to show me the same
G  Bm       G       Bm        G
 No sweeping exit or off-stage lines
Am            C   D       G              D
 Could make me feel bitter or treat you unkind

Am   C      D G        F       C      Bm
 Wild horses   couldn't drag me away
Am         C      G        F       C
 Wild, wild horses couldn't drag me away

G Bm        G       Bm               G   Gsus4 G
 I know I've dreamed you, a sin and a lie
Am G      C        D G7                    D
 I have my freedom,   but I don't have much time
G  Bm          G       Bm            G
 Faith has been broken, tears must be cried
Am       C    D      G        D
 Let's do some living after we die

Am   C      D G        F       C      Bm
 Wild horses   couldn't drag me away
Am         C      G      F         C
 Wild, wild horses, we'll ride them someday
G     F         C   G
 We'll ride them someday

Anglès

Ronan Keating

Pàgina 1752 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Ronan Keating

if tomorrow never comes

Sometimes late at night
I lie awake and watch her sleeping
She´s lost in peaceful dreams
So I turn out the lights and lay there in the dark
And the thought crosses my mind
If I never wake up in the morning
Would she ever doubt the way I feel
About her in my heart

If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she´s my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

´Cause I´ve lost loved ones in my life
Who never knew how much I loved them
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed
So I made a promise to myself
To say each day how much she means to me
And avoid that circumstance
Where there´s no second chance to tell her how I feel

If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she´s my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

So tell that someone that you love
Just what you´re thinking of
If tomorrow never comes

Anglès

When you say nothing at all

It´s amazing
How you can speak
Right to my heart
Without saying a word,
You can light up the dark
Try as I may
I could never explain
What I hear when
You don´t say a thing

The smile on your face
Lets me know
That you need me
There´s a truth
In your eyes
Saying you´ll never leave me
The touch of your hand says
You´ll catch me
Whenever I fall
You say it best
When you say
Nothing at all

All day long

Anglès

I can hear people
Talking out loud
But when you hold me near
You drown out the crowd
(The crowd)
Try as they may
They can never define
What´s been said
Between your
Heart and mine

The smile on your face
Lets me know
That you need me
There´s a truth
In your eyes
Saying you´ll never leave me
The touch of your hand says
You´ll catch me
Whenever I fall
You say it best
When you say
Nothing at all

(You say it best
When you say
Nothing at all
You say it best
When you say
Nothing at all)

The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let´s me know
That you need me

when you say nothing at all

WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL

It´s amazing how you
can speak right to my heart.
Without saying a word
you can light up the dark.
 Try as they may,they can never explain
what I hear when you don´t say a thing.
CHORUS:
The smile on your face lets me know
that you need me,
there´s a truth in your eyes
saying you´ll never leave me.
The touch of your hand says you´ll catch me
wherever I fall.
You say it best when you say nothing at all.
All day long I can hear
people talking outloud,
but when you hold me close,
you can drown out the crowd.
 Try as they may,they cuold never define
what I hear when you don´t say a thing.
CHORUS
CHORUS

Anglès

Rosana
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A fuego lento

B                   E
A fuego lento tu mirada
F#                  B
A fuego lento tu o nada
G#m                     E
Vamos fraguando esta locura
                      F#                          B
Con la fuerza de los vientos y el sabor de la ternura
                        E
Sigue el camino del cortejo
F#                      B
A fuego lento a fuego viejo
G#m                      E
Sigue avivando nuestra llama
                     F#                     B
Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas
   B7                      E
   A fuego lento me haces agua
      F#                      B
   Contigo tengo el alma enamorada
    G#m                        E
   Me llenas, me vacias, me desarmas
      F#                   B
   Ay ay ay amor cuando me amas
   B7                  E
   A fuego lento revoltosas
      F#                    B
   Caricias que parecen mariposas
   G#m                        C#m
   Se cuelan por debajo de la ropa
                         F#                           B
   Y van dejando el sentimiento amor forjado a fuego lento

A fuego lento mi cintura
A fuego lento y con lisura
Vamos tramando este alboroto
Con la danza de los mares y el sabor del poco a poco
Siguo el camino del cortejo
A fuego lento a fuego añejo
Sigo avivando en nuestra llama
Tantos dias como sueños, tantos sueños que no acaban
A fuego lento me haces agua....
            E  F#           G#m           C#m
A fuego lento, a fuego lento ay ay ay ay ay....
               E              F#
A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento...

Castellà

deray

se oye hablar d un canto de mujer
nadie la ha podido ver
la leyenda habla de una voz sin piel
desde el cielo llora y sin querer
deja lagrimas caer
cuando llueve todos dicen q es deray

la voz d la tristeza es deray

nadie estuvo en el amanecer
de los tiempos pero creen
que la luna allí se enamoro de él...yeyeyeye
dice el viento q ella se acercó
tanto q su rostro ardió
y por eso esconde su dolor deray

la cara oculta de la luna es dderay
amor letal, q canta para no llorar

luna canta para él
amanece y cuentan que

Castellà

en los dia de calor
el sol muere de pasion
el mar son lagrimas que hizo llover
la voz de la tristeza deray

Que bonito

Aquesta cançó és de la gran Rosario Flores, tot i que no em deixava altra opció que
posar-li Rosana.
La nota Amaj7 és com un La7 però amb un dit a la tercera corda primer traste, i el Dmaj7
és com fer un La però una corda + avall.
Si teniu algun dubte podeu escriure’m!!!

Amaj7-Dmaj7...

Amaj7                        Dmaj7
Que bonito cuando te veo hay
			    Amaj7
que bonito cuando te siento
			      Dmaj7	     Amaj7
que bonito pensar que estás aquí,  junto a mí

			       Dmaj7
que bonito cuando me hablas, ay
			   Amaj7
que bonito cuando te callas
			     Dmaj7
que bonito sentir que estas aqui,  junto a mi

Bm7			     C#m7
ay, que bonito sería poder volar
			    Amaj7
y a tu lado ponerme yo a cantar
			     Dmaj7
como siempre lo hacíamos los dos
Bm7			   C#m7
que mi cuerpo no para de notar
			    Amaj7
que tu alma conmigo siempre está
			  Dmaj7
y que nunca de mi se apartara

Amaj7			    Dmaj7
que bonito tu pelo negro, ay
			   Amaj7
que bonito tu cuerpo entero
			      Dmaj7
que bonito mi amor todo tu ser,  si tu ser

Amaj7-Dmaj7...

Bm7			     C#m7
ay, que bonito sería poder volar
			    Amaj7
y a tu lado ponerme yo a cantar
			      Dmaj7
como siempre lo hacíamos los dos
Bm7			   C#m7
que mi cuerpo no para de notar
			    Amaj7
que tu alma conmigo siempre está
			  Dmaj7
y que nunca de mi se apartara

Amaj7			      Dmaj7
que bonito cuando acaricio, ay
			    Amaj7
tu guitarra entre mis manos
	       		   Dmaj7	   Amaj7
que bonito poder sentirte así,  siempre así

Dmaj7-Amaj7...
			    Dmaj7 	   Amaj7
que bonito mi amor todo tu ser,   si tu ser

Dmaj7-Amaj7...

Castellà
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Si tu no estas

E    G#m             A
No quiero estar sin ti
   B                    E
Si tu no estas aqui me sobra el aire
     G#m           A
No quiero estar asi
   B                      E
Si tu no estas la gente se hace nadie
      G#m                 A
   Si tu no estas aqui no se
         B                 E
   Que diablos hago amandote
   G#m                     A
   Si tu no estas aqui sabras
   B                                     E
   Que Dios no va a entender por que te vas

No quiero estar sin ti
Si tu no estas aqui me falta el sueño
No quiero andar asi
Latiendo un corazon de amor sin dueño
Si tu no estas aqui no se...
E                              G#m
Derramare mis sueños si algun dia no te tengo
A                  B             E
Lo mas grande se hara lo mas pequeño
                           A
Paseare en un cielo sin estrellas esta vez
B                              G#m             C#
Tratando de entender quien hizo un infierno el paraiso
A             B
No te vayas nunca porque
E    G#m            A
No puedo estar sin ti
Si tu no estas aqui me quema el aire
Si tu no estas aqui no se...
   B                                     C#m B A
...que Dios no va a entender por que te vas
   B
Si tu no estas aqui

Castellà

Siempre de frente

Siempre de frente  (Rosana)

C                 G
Si quieres verme caer del cielo
     F                C
Tendrás que cortar el aire
Am                 Dm
Es imposible que la corriente
    G               C
No sople en alguna parte

C                     F               G               C
Aráñame el corazón, encadéname las alas
Am                                Dm
Que siempre quedan los que me quieren
G                                     C
Que siempre quedan los que me desatan

C       G           Am
Ay, ay, ay,   ay,   ay
F                          C
Que estando en la cuerda floja

Castellà

             G                 F
No consigue nada el que no se moja
            C           G          Am
Ay, ay, ay, ay,    ay, ay,   ay,   ay
F                      C
Que cuando elevas el vuelo
              G                F
El que no aletea se cae el primero

Si quieres verme caer del cielo
Tendrás que ponerle ganas
Es imposible que tu me arranques
La fuerza que Dios me manda

Aráñame el corazón, envenéname la herida
Que siempre quedan los que me quieren
Que siempre quedan los que me la cuidan

Ay, ay, ay,   ay,   ay...

               C                    G
Uh, se cae primero el que se de vencido,
              Am                F
El que no arriesga más de lo debido,
           C                 G
El que se cae, se aguanta y nunca se levanta
Am                    F
Hay que nadar hacia la esperanza
C                  G
Alzar el vuelo, inténtalo de nuevo,
Am                  F
Y da la vida con el alma en cueros
  C                       G
Siempre de frente cuando hay contracorriente
Am                  F
Que en la orilla está la suerte

Ay, ay, ay,   ay,   ay

Uh, se cae primero el que se de vencido,...

Sin miedo

 A                                        B
   Sin miedo sientes que la suerte esta contigo
                   G#m                      C#m
   Jugando con los duendes abrigandote el camino
                   A                     B
   Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido
                    E
   Mejor vivir sin miedo
E                                       C#m
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno
                               A
Las calles se confunden con el cielo
   F#                  B
Y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo, asi
     E                                         C#m
Sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo
                                 A
No hay sueños imposibles ni tan lejos
   F#
Si somos como niños
    A                      B
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreir
           A                             B
Sin miedo sientes que la suerte esta contigo...
Sin miedo, las olas se acarician con el fuego
Si alzamos bien las yemas de los dedos
Podemos de puntillas tocar el universo, si
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos
Que no son imposibles ni estan lejos
Si somos como niños
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreir
Sin miedo sientes que la suerte esta contigo...
Lo malo se nos va volviendo bueno

Castellà
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Si quieres las estrellas vuelco el cielo
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreir

Roser

Desperté

Sola, sin salir de mí
Completamente sola
Mi alma sin valor para vivir

Y desperté pensando que
El mundo no entendía esta mujer
Y con valor, me arriesgué
Cambiando todo lo que estaba a mis pies

Por fin, siento mi vida
He conseguido lo que quería
No soy como era
Una chica normal, cualquiera
Por fin, vivo sin miedo
A no poder realizar mi sueño
Logré superarme, me arriesgué
Desperté!

Loca, por salir de mí
Completamente loca
Sin saber que hacer para seguir

Y un día más, me desperté
Pensando que este mundo iba al revés
Y con valor, me arriesgué
Cambiando todo lo que estaba a mis pies

Por fin, siento mi vida
He conseguido lo que quería
No soy como era
Una chica normal, cualquiera
Por fin, vivo sin miedo
A no poder realizar mi sueño
Logré superarme, me arriesgué
Desperté!

Aw!

Y desperté pensando que
El mundo no entendía esta mujer
Y con valor, me arriesgué
Cambiando todo lo que estaba a mis pies

Por fin, siento mi vida
He conseguido lo que quería
No soy como era
Una chica normal, cualquiera
Por fin, vivo sin miedo
A no poder realizar mi sueño
Logré superarme, me arriesgué
Desperté!

Castellà

Foc

Acostat ja mirem, els ulls, no tonguis por i vine em mi. Agafem fort, obre el teu cort, obre
els meus braços mira el cel. Et fare pujar, et fare baja i que no paris de balla, et fare sentir
et fare volar, fare que deixis de somiar.

Català

Probem ja i sare per tu, toquem ja i sares per mi.
Un petó t´ acosta a mi i veures el meu cos enbojir.

Sóc el foc que tens dins cremant el teu cos, sóc la febra que fa que no paris de balla. Sóc
el foc que tens dins fonent el teu cor, sóc el ritma que ja ningú em podra fer parar.

Escoltem ja i vine em mi, i poc a poc donem el cel. Provoca els deus i balla em mi, no
perdis temps i vine aqui. Et fare puja, et fare bajar i que no paris de balla. Et fare sentir, et
fare volar, fare que deixis de somiar.

Probem ja i sare per tu, toquem ja i sares per mi.
Un petó t´ acosta a mi i veures el meu cos enbojir.

Sóc el foc que tens dins cremant el teu cos, sóc la febra que fa que no paris de balla. Sóc
el foc que tens dins fonent el teu cor, sóc el ritma que ja ningú em podra fer parar.

Probem ja i sare per tu, toquem ja i sares per mi.
Un petó t´ acosta a mi i veures el meu cos enbojir.

Sóc el foc que tens dins cremant el teu cos, sóc la febra que fa que no paris de balla. Sóc
el foc que tens dins fonent el teu cor, sóc el ritma que ja ningú em podra fer parar.(x2)

Rossell, Marina

Campanes de l´ermita

Sonen campanes A l´ermita,
moltes campanes sonen ja,
es l´ermità el qui les gronxa
i el ventijol les fa cantar.
Nang, Nang, Nang, toquen a alegria,
Nang, Nang, Nang, son de veritat...,
Nang, Nang, Nang, res no les altura,
Nang, Nang, Nanng, sempre  sonaran...
Les campannnes de l´ermita
mai no es cansen de jugar.

Català

La Gavina

Introducció:
Lam Lam Rem Lam
Lam Lam Fa Mi
Fa Do Rem Lam
Fa Mi Do-Rem-Mi
         Lam
Oh gavina voladora
       Rem            Lam
que voltejes sobre el mar

i al pas del vent mar enfora
    Rem    Fa       Mi
vas volant fins arribar
Fa                Do
a la platja solellada
Sol                 Lam

Català
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platja de dolços records
Fa                   Mi
on dia i nit hi fa estada
   Rem       Fa     Mi
la nina dels meus amors.

La              Mi
Quan la vegis sola
                 La
prop la quieta onada
            Mi
don’-li la besada
                       La
que li envio el més fervent
La7          Re
digues-li que sento
Rem        La
dolça melangia
               Mi
i que en ella penso
   Mi7    La
en tot moment.

Lam
Oh si igual que tu gavina
        Rem         Lam
el mar pogués jo travessar

fins arribar a la platja
         Rem  Fa     Mi
on tant dolç és recordar
Fa                   Do
i veure la imatge bruna
Sol                 Lam
en el seu bell despertar
Fa                   Mi
de la nina que entre somnis
        Rem   Fa   Mi
és tant grat d’acariciar.

           1ª estrofa + tornada

Quan tothom viura d'amor

Quan tothom viurà d'amor
ja no hi haurà mai més misèria,
els soldats seràn trobadors
però potser no ho podrem veure.

Del llarg camí d'haver viscut
d'haver somiat, d'haver lluitat,
d'haver estimat, d'haver perdut
ens n'ha quedat un gest amarg.

Quan tothom...

La història sempre ha estat així
i perque arrivi un temps d'amor
cal que la mort faci el seu joc,
de què ens sereix, doncs, sáber tant?

Quan tothom...

La vida és un camí de sang
calia ser-hi caminar
passant la rella pel vell camp
solquem la terra del demà.

Català

Roure, Marta

Sentir El Món Girar

El món s´estira, el cor s´arronsa
un nou dia neix per tu
com avui no n´hi ha cap altre
és la teva ocasió
pren l´acció pren la paraula
la teva opinió en alça
avui podries fer canviar
del cel el dolor.

Sense deixar plaça per llàgrimes
no ni al rancor
és hora de començar a sentir el món girar.
De la cara esborrar les marques del passat
ferides que la pluja ha anat curant
el vent ha suavitzat per fer-nos recordar
que compartim la terra
que tots venim del mateix racó
tots sentim dins nostre
sentim el món girar

M´ho diu la calor que comença
m´ho diu el fred que s´acaba
per tot arreu està escrit
que hi ha una nova raó
mires des d´una visió nova
sense olors desconegudes
que anuncien l´arribada
d´una forta emoció

Sense deixar plaça per llàgrimes
no ni al rancor
és hora de començar a sentir el món girar
De la cara esborrar les marques del passat
ferides que la pluja ha anat curant
el vent ha suavitzat per fer-nos recordar
que compartim la terra
que tots venim del mateix racó
tots sentim dins nostre
sentim el món girar

Girar el món,
girar el món,
girar el món.
Sentim el món girar

Català

S23

Setembre

Els gegants cauen
en l imperi del dolar
Mcdonald’s, la coca-cola
l’MTV i hollywood
Els idiotes procreen
envaint la casa blanca
de la mateixa manera
com puja el preu del cru

Manhattan mort

Català
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veien com el seu centre cau
i creu que  és el final
de l imperi del fast food
I despr s una guerra
fent honor a la bandera
i si es pot, robar una mica
a l estat dels perduts

Barcelona,
Madrid, Londres Roma
surten el carrer cridant encontre
d aquesta guerra de poder
Els seus governs
s han aliat a l idiotisme
del gran imperi de la cella
el ctrica i John Wayne

Bombes per terra
per acabar una guerra
que se ls i an  de les mans
Sang per petroli
un molt mal negoci
per  tard o d hora ho pagaran
sort que algun dia s acabar
Sort que l or negre s acaba

i mentre lliuren la batalla
per les  ltimes gotes de fuel
es guanyen cada dia
gr cies a sa hipocresia
un nou enemic al terreny

Sabina, Joaquin

19 dias y 500 noches

Lo nuestro duró
lo que duran dos peces de hielo
en un güisqui on the rocks,
en vez de fingir,
o, estrellarme una copa de celos,
le dio por reír.
De pronto me vi,
como un perro de nadie,
ladrando, a las puertas del cielo.
Me dejó un neceser con agravios,
la miel en los labios
y escarcha en el pelo.

Tenían razón
mis amantes
en eso de que, antes,
el malo era yo,
con una excepción:
esta vez,
yo quería quererla querer
y ella no.
Así que se fue,
me dejó el corazón
en los huesos
y yo de rodillas.
Desde el taxi,
y, haciendo un exceso,
me tiró dos besos...
uno por mejilla.

Castellà

Y regresé
a la maldición
del cajón sin su ropa,
a la perdición
de los bares de copas,
a las cenicientas
de saldo y esquina,
y, por esas ventas
del fino Laina,
pagando las cuentas
de gente sin alma
que pierde la calma
con la cocaína,
volviéndome loco,
derrochando
la bolsa y la vida
la fuí, poco a poco,
dando por perdida.

Y eso que yo,
paro no agobiar con
flores a María,
para no asediarla
con mi antología
de sábanas frías
y alcobas vacías,
para no comprarla
con bisutería,
ni ser el fantoche
que va, en romería,
con la cofradía
del Santo Reproche,
tanto la quería,
que, tardé, en aprender
a olvidarla, diecinueve días
y quinientas noches.

Dijo hola y adiós,
y, el portazo, sonó
como un signo de interrogación,
sospecho que, así,
se vengaba, a través del olvido,
Cupido de mi.
No pido perdón,
¿para qué? si me va a perdonar
porque ya no le importa...
siempre tuvo la frente muy alta,
la lengua muy larga
y la falda muy corta.

Me abandonó,
como se abandonan
los zapatos viejos,
destrozó el cristal
de mis gafas de lejos,
sacó del espejo
su vivo retrato,
y, fui, tan torero,
por los callejones
del juego y el vino,
que, ayer, el portero,
me echó del casino
de Torrelodones.
Qué pena tan grande,
negaría el Santo Sacramento,
en el mismo momento
que ella me lo mande.

Y eso que yo,
paro no agobiar con
flores a María,
para no asediarla
con mi antología
de sábanas frías
y alcobas vacías,
para no comprarla
con bisutería,
ni ser el fantoche
que va, en romería,
con la cofradía
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del Santo Reproche,
tanto la quería,
que, tardé, en aprender
a olvidarla, diecinueve días
y quinientas noches.
Y regresé...etc.

_______________________________________________________

Acordes:
       E   Bbdim   F#m    B7    E7   Am    C#m
E||----0------0-----2-----2-----0-----0-----4----||
B||----0------2-----2-----0-----0-----1-----5----||
G||----1------0-----2-----2-----1-----2-----6----||
D||----2------2-----4-----1-----0-----2-----6----||
A||----2------1-----4-----2-----2-----0-----4----||
E||----0------------2-----------0----------------||

Intro:  Am-E-B7-E-B7

           E                                 Bbdim                         F#m
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo     en un güisqui on the rocks,
            B7          F#m                   B7                E
en vez de fingir, o, estrellarme una copa de celos, le dió por reir.
                          E7                                          A
De pronto me vi, como un perro de nadie, ladrando, a las puertas del cielo.
     Am                   E         C#m            F#m      B7           E       B7
Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo.

        E                                 Bbdim            F#m
Tenían razón mis amantes en eso de que, antes, el malo era yo,
           B7           F#m              B7                     E
con una excepción: esta vez,  yo quería quererla querer y ella no.
                    E7                                     A
Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos yo de rodillas.
          Am                   E     C#m        F#m         B7           E
Desde el taxi, y haciendo un exceso, me tiró dos besos...    uno por mejilla.

  A
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas a las
cenicientas de saldo

y esquina, y, por esas ventas del fino Laina, pagando las cuentas de gente sin alma que
pierde la calma con
      E                  B7       F#m                    B                   B7                E
la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui, poco a poco, dando por
perdida.

           A
Y eso que yo,  para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de
sábanas frías y

alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con
la cofradía del
           E                 B7         F#m                     B                 B7                 E        B7
Santo Reproche, tanto la quería, que, tardé, en aprender a olvidarla, diecinueve días y
quinientas noches.

             E                                  Bbdim            F#m
Dijo hola y adiós, y, el portazo, sonó como un signo de interrogación
              B7         F#m                  B7              E
sospecho que, así, se vengaba, a través del olvido, Cupido de mí.
                    E7                                            A
No pido perdón, ¿para qué? si me va a perdonar porque ya no le

importa...
         Am                 E        C#m         F#m  B7                  E
siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga    y la falda muy corta.

       A
Me abandonó, como se abandonan los zapatos viejos, destrozó el cristal de mis gafas de
lejos, sacó del espejo

su vivo retrato, y, fui, tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero
me echó del casino
         E                      B7       F#m                 B                    B7                     E
de Torredolones.  Que pena tan grande, negaría el Santo Sacramento, en el mismo
momento que ella me lo mande.

         A
Y eso que yo,  para no agobiarcon flores a María, para no asediarla con mi antología de
sábanas frías y

alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con
la cofradía del
          E               B7           F#m                     B                   B7                 E
Santo Reproche, tanto la quería, que, tardé, en aprender a olvidarla, diecinueve días y
quinientas noches.

a mis cuarenta y diez

A mis cuarenta y diez,
cuarenta y nueve dicen que aparento,
más antes que después,
he de enfrentarme al delicado momento
de empezar a pensar
en recogerme, de sentar la cabeza,
de resignarme a dictar testamento
(perdón por la tristeza).
Para que mis allegados, condenados
a un ingrato futuro,
no sufran lo que he sufrido, he decidido
no dejarles ni un duro,
sólo derechos de amor,
un siete en el corazón y un mar de dudas,
a condición de que no
los malvendan, en el rastro, mis viudas.
Y, cuando, a mi Rocio,
le escueza el alma y pase la varicela,
y, un rojo escalofrío,
marque la edad del pavo de mi Carmela,
tendrán un mal ejemplo, un hulla hop
y un D´Artacán que les ladre,
por cada beso que les regateó
el fanfarrón de su padre.
Pero sin prisas, que, a las misas
de réquiem, nunca fui aficionado,
que, el traje de madera, que estrenaré,
no está siquiera plantado,
que, el cura, que ha de darme la extremaunción,
no es todavía monaguillo,
que, para ser comercial, a esta canción
le falta un buen estribillo.
Desde que salgo con la pálida dama
ando más muerto que vivo,
pero dormir el sueño eterno en su cama
me parece excesivo,
y, eso que nunca he renunciado a buscar,
en unos labios abiertos,
dicen que hay besos de esos que, te los dan,
y resucitan a un muerto.
Y, si a mi tumba, os acercáis de visita,
el día de mi cumpleaños,
y no os atiendo, esperádme, en la salita,
hasta que vuelva del baño.
¿A quién le puede importar,
después de muerto, que uno tenga sus vicios...?
el día del juicio final
puede que Dios sea mi abogado de oficio.

Castellà
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Pero sin prisas, que, a las misas
de réquiem, nunca fui aficionado,
que, el traje de madera, que estrenaré,
no está siquiera plantado,
que, el cura, que ha de darme la extremaunción,
no es todavía monaguillo,
que, para ser comercial, a esta canción
le falta un buen estribillo.

A mis cuarenta y diez

A mis cuarenta y diez,
cuarenta y nueve dicen que aparento,
más antes que después,
he de enfrentarme al delicado momento
de empezar a pensar
en recogerme, de sentar la cabeza,
de resignarme a dictar testamento
(perdón por la tristeza).
Para que mis allegados, condenados
a un ingrato futuro,
no sufran lo que he sufrido, he decidido
no dejarles ni un duro,
sólo derechos de amor,
un siete en el corazón y un mar de dudas,
a condición de que no
los malvendan, en el rastro, mis viudas.
Y, cuando, a mi Rocío,
le escueza el alma y pase la varicela,
y, un rojo escalofrío,
marque la edad del pavo de mi Carmela,
tendrán un mal ejemplo, un hulla hop
y un D´Artacán que les ladre,
por cada beso que les regateó
el fanfarrón de su padre.
Pero sin prisas, que, a las misas
de réquiem, nunca fui aficionado,
que, el traje de madera, que estrenaré,
no está siquiera plantado,
que, el cura, que ha de darme la extremaunción,
no es todavía monaguillo,
que, para ser comercial, a esta canción
le falta un buen estribillo.
Desde que salgo con la pálida dama
ando más muerto que vivo,
pero dormir el sueño eterno en su cama
me parece excesivo,
y, eso que nunca he renunciado a buscar,
en unos labios abiertos,
dicen que hay besos de esos que, te los dan,
y resucitan a un muerto.
Y, si a mi tumba, os acercáis de visita,
el día de mi cumpleaños,
y no os atiendo, esperadme, en la salita,
hasta que vuelva del baño.
¿A quién le puede importar,
después de muerto, que uno tenga sus vicios...?
el día del juicio final
puede que Dios sea mi abogado de oficio.
Pero sin prisas, que, a las misas
de réquiem, nunca fui aficionado,
que, el traje de madera, que estrenaré,
no está siquiera plantado,
que, el cura, que ha de darme la extremaunción,
no es todavía monaguillo,
que, para ser comercial, a esta canción
le falta un buen estribillo.

Castellà

A ti que te lo haces

A ti que te lo haces
De baile de disfraces cada día.
A ti que te lo montas
De niña tonta en medio de una orgía.
A ti que me has ganado
Con un naipe marcado la partida.
A ti que te has colado
En el coto privado de mi vida.
A ti que aún no sabes
Los besos que te caben en la boca.
A ti que has comprendido
Que a veces el olvido se equivoca.
A ti que has preferido
Vivir como si nada fuera eterno.
A ti que has compartido
Conmigo una almohada en el infierno.
A ti que has decidido no prestar atención
A frases del tipo "ese menda va a ser tu ruina".
A ti que has detenido con un beso el reloj,
A ti que te enfermas,
A ti que eres mi envenenada medicina.
A ti que vas deprisa
Por miedo a que la risa se marchite.
A ti que te diviertes
Jugando con la muerte al escondite.
A ti que has levantado
El árbol de tu nido en mi tejado.
A ti que has dirigido
La flecha de Cupido a mi costado.
A ti que has decidido no prestar atención
A frases del tipo "ese menda va a ser tu ruina".
A ti que has detenido con un beso el reloj,
A ti que te enfermas,
A ti que eres mi envenenada medicina.

Castellà

Adiós, adiós

No soy un tipo complicado
De delicado paladar,
Cualquier mujer es mi mujer,
Cualquier cuarto de hotel mi hogar.
Puedo dormir en cualquier lado,
A veces solo a veces no,
A veces pongo, reservado
El derecho de admisión.
Y digo adiós, adiós, adiós,
Cierro la maleta y pido
Un taxi para la estación.
Cuando unos labios amenazan
Con devorarme el corazón,
Enciendo la señal de alarma
Y escapo en otra dirección.
Pasé dos noches en Sodoma,
Vivi en Gomorra de pensión,
Cuando escapé del paraíso
Satanás me recogió.
Y digo adiós, adiós, adiós
Cierro la maleta y pido
Un taxi para la estación.
Y digo adiós, adiós, adiós
Cierro la maleta y pido
Un taxi para la estación.
Si nos cruzamos por la vida
No me preguntes dónde voy,
Mira mis ojos y adivina
Lo que busco y lo que soy.
No importa que cierres la puerta
Me gusta entrar por el balcón
Al día siguiente dejo el hueco
De mi huida en tu colchón.
Y digo adiós, adiós, adiós
Cierro la maleta y pido
Un taxi para la estación.

Castellà
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Y digo adiós, adiós, adiós
Cierro la maleta y pido
Un taxi para la estación.
Y digo adiós, adiós, adiós
Cierro la maleta y pido
Un taxi para la estación.

Ahora que...

Ahora que nos besamos tan despacio,
ahora que aprendo bailes de salón,
ahora que una pensión es un palacio,
donde nunca falta espacio
para más de un corazón...
Ahora que las floristas me saludan,
ahora que me doctoro en lencería,
ahora que te desnudo y me desnudas,
y, en la estación de las dudas,
muere un tren de cercanías...
Ahora que nos quedamos en la cama,
lunes, martes y fiestas de guardar,
ahora que no me acuerdo del pijama,
ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas.
Ahora que tengo un alma
que no tenía.
Ahora que suenan palmas
por alegrías.
Ahora que nada es sagrado
ni, sobre mojado, llueve todavía.
Ahora que hacemos olas
por incordiar.
Ahora que está tan sola
la soledad.
Ahora que, todos los cuentos,
parecen el cuento
de nunca empezar.
Ahora que ponnos otra y qué se debe,
ahora que el mundo está recién pintado,
ahora que las tormentas son tan breves
y los duelos no se atreven
a dolernos demasiado...
Ahora que está tan lejos el olvido,
ahora que me perfumo cada día,
ahora que, sin saber, hemos sabido
querernos, como es debido,
sin querernos todavía...
Ahora que se atropellan las semanas,
fugaces, como estrellas de Bagdad,
ahora que, casi siempre, tengo ganas
de trepar a tu ventana
y quitarme el antifaz.
Ahora que los sentidos
sienten sin miedo.
Ahora que me despido
pero me quedo.
Ahora que tocan los ojos,
que miran las bocas,
que gritan los dedos.
Ahora que no hay vacunas
ni letanías.
Ahora que está en la luna la policía.
Ahora que explotan los coches,
que sueño de noche,
que duermo de día.
Ahora que no te escribo
cuando me voy.
Ahora que estoy más vivo
de lo que estoy.
Ahora que nada es urgente,
que todo es presente,
que hay pan para hoy.
Ahora que no te pido
lo que me das.

Castellà

Ahora que no me mido
con los demás.
Ahora que, todos los cuentos,
parecen el cuento
de nunca empezar.

Así estoy yo
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Intro:

E||----------------------------------------------------||
B||-----3------------3-------------3-------------------||
G||--4------------4-------------4----------------------||
d||--------5-------------2------------5--5/8/7--5------||
a||------------------------------------------------7---||
e||----------------------------------------------------||

1)
G               D2                G
Extraño como un pato en el manzanares,
C                 D           G
torpe como un suicida sin vocación,
C                D             Em    Em/D
absurdo como un belga por Soleares,
C               A/C#          D     Dsus4   D
vacío como una isla sin Robinson.

2)
G 	   D/F#                   Em    Em/D
Oscuro como un túnel sin tren expreso,
C		   D             G
negro como los ángeles de Machin,
B7     		                     Em    Em/D
febril como la carta de amor de un preso
	  C   Am       A/C#    D
Así estoy yo, así estoy yo sin ti.

3)
Am7              C                    G
Perdido como un quinto en día de permiso,
          D/F#        Em
como un santo sin paraíso,
	   Em/D        C   C/B
como el ojo del maniquí;
 Am             Am/G (G)        D
Huraño como un dandi con lamparones,
       			Am
como un barco sin polizones...
 C              D
así estoy yo sin ti.

      Am7          C
Más triste que un torero
  G           D/F#         C
al otro lado del telón de acero...

G         Am7
Así estoy yo,
G/B       C
así estoy yo,
Bm7     Am7      C
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así estoy yo, sin ti

1)
 Vencido como un viejo que pierde al tute,
 lascivo como el beso del coronel,
 furtivo como el Lute cuando era el Lute,
 inquieto como un párroco en un burdel.

2)
 Errante como un taxi por el desierto,
 quemado como el cielo de Chernobil,
 solo como un poeta en el aeropuerto.
 Así estoy yo, así estoy yo sin ti.

3)
 Inútil como un sello por triplicado,
 como el semen de los ahorcados,
 como el libro del porvenir;
 Violento, como un niño sin cumpleaños
 como el perfume del desengaño...
 Así estoy yo sin ti.

 Más triste que un torero,
 otro lado del telón de acero
 Así estoy yo,
 así estoy yo,
 así estoy yo, sin ti.

3)
 Amargo como el vino del exiliado
 como el domingo del jubilado
 como una boda por lo civil
 Macabro como el vientre de los misiles
 como un pájaro en un desfile
 así estoy yo sin ti.

 Más triste que un torero,
 al otro lado del telón de acero
 Así estoy yo,
 así estoy yo,
 así estoy yo, sin ti.

(termina en G)

Acordes

D2      XX0230
Em/D    XX0000
A/C#    X42220
D/F#    200230
Am/G    302210
G/B     X20033

Acordes por GCN
Mails a gcn@nettaxi.com

Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de
la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así
como su uso para fines comerciales.
© Red de Entretenimiento en Español

Asi estoy yo sin ti

Extraño como un pato en el Manzanares,
torpe como un suicida sin vocación,
absurdo como un belga por soleares,
vacío como una isla sin Robinson,

oscuro como un túnel sin tren expreso,
negro como los ángeles de Machín,
febril como la carta de amor de un preso...,
Así estoy yo, así estoy yo, sin ti.

Perdido como un quinto en día de permiso,
como un santo sin paraíso,
como el ojo del maniquí,
huraño como un dandy con lamparones,
como un barco sin polizones...,
así estoy yo, así estoy yo, sin ti.

Más triste que un torero
al otro lado del telón de acero.

Así estoy yo, así estoy yo,
así estoy yo... sin ti.

Vencido como un viejo que pierde al tute,
lascivo como el beso del coronel,
furtivo como el Lute cuando era el Lute,
inquieto como un párroco en un burdel,

errante como un taxi por el desierto,
quemado como el cielo de Chernovil,
solo como un poeta en el aeropuerto...,
así estoy yo, así estoy yo, sin ti.

Inútil como un sello por triplicado,
como el semen de los ahorcados,
como el libro del porvenir,
violento como un niño sin cumpleaños,
como el perfume del desengaño...,
así estoy yo, así estoy yo, sin ti.

Más triste que un torero
al otro lado del telón de acero.

Así estoy yo, así estoy yo,
así estoy yo... sin ti.

Amargo como el vino del exiliado,
como el domingo del jubilado,
como una boda por lo civil,
macabro como el vientre de los misiles,
como un pájaro en un desfile...,
así estoy yo, así estoy yo, sin ti.

Más triste que un torero
al otro lado del telón de acero.

Así estoy yo, así estoy yo,
así estoy yo... sin ti.

--------------------------------------------------

[Sol]Extraño como un [Re]pato en el Manza[Sol]nares,
[Do]torpe como un sui[Re]cida sin vocaci[Sol]ón,
ab[Do]surdo como un [Re]belga por sole[Mim]ares,
va[Do]cío como una [Lam]isla sin Robin[Re]son,

os[Sol]curo como un [Re]túnel sin tren ex[Mim]preso,
[Do]negro como los [Re]ángeles de Ma[Sol]chín,
fe[Si7]bril como la carta de amor de un [Mim]preso...,
Así estoy [Do]yo, a[La]sí estoy yo, sin [Re]ti.

Per[Lam]dido como un quinto en día de per[Sol]miso,
como un [Re]santo sin paraí[Mim]so,
como el ojo del mani[Do]quí,
hu[Lam]raño como un dandy con lampa[Re]rones,
como un barco sin poli[Lam]zones...,
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así estoy yo sin [Re]ti.

Más [Lam]triste que un torero
al [Sol]otro lado [Re]del telón de a[Do9]cero.

A[Sol]sí estoy [Do]yo, a[Sol]sí estoy [Do]yo,
a[Sol]sí estoy [Lam]yo... sin [Do]ti.

Ven[Sol]cido...

Asi estoy yo sin ti (acords correctes)

Do               Sol            Lam
Extrano como un pato en Manzanares,
Fa               Sol            Do    Do7
torpe como un suicida sin vocacion,
 Fa              Sol             Lam
absurdo como un belga por soleares,
 Fa              Re             Sol
vacio como una isla sin Robinson.
 Do               Sol            Lam
Oscuro como un tunel sin tren expreso,
 Fa               Sol            Do    Do7
negro como los angeles de Machin,
 Mi                                  Lam
febril como la carta de amor de un preso.
          Fa            Re        Sol
Asi estoy yo, asi estoy yo    sin ti.
 Rem               Sol                Do
Perdido como un quinto en dia de permiso  ,
          Mim            Lam
como un santo sin paraiso,
        Do           Fa
como el ojo del maniqui;
Rem              Fa            Sol
Hurano como un dandy con lamparones,
                      Rem
como un barco sin polizones.
                  Sol
Asi estoy yo, sin ti.
       Rem
Mas triste que un torero
 Do                Sol       Fa
al otro lado del telon de acero.
Mim        Fa
Asi estoy yo
Mim        Fa
Asi estoy yo
Mim       Rem     Fa
Asi estoy yo sin ti

Vencido como un viejo que pierde al tute,

lascivo como el beso del coronel,

furtivo como el Lute cuando era el Lute,

inquieto como un parroco en un burdel.

Errante como un taxi en el desierto,

quemado como el cielo de Chernobil,

solo como un poeta en el aeropuerto.

Asi estoy yo, asi estoy yo sin ti.

Inutil como un sello por triplicado,

como el semen de los shorcados,

como el libro del porvenir;
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Violento como un nino sin cumpleanos,

como el perfume del desengano...

Asi estoy yo sin ti.

Mas triste que un torero...

Rem              Sol          Do
Amargo como el vino del exiliado,
           Mim            Lam
como el domingo del jubilado,
                      Fa
como una boda por lo civil;
Rem                Fa              Sol
Macabro como el vientre de los misiles,
                        Rem
como un pajaro en un desfile
                 Sol
Asi estoy yo sin ti.

Mas triste que un torero.....

Asi Estoy Yo Sin Ti

Do               Sol            Lam
Extrano como un pato en Manzanares,
Fa               Sol            Do    Do7
torpe como un suicida sin vocacion,
 Fa              Sol             Lam
absurdo como un belga por soleares,
 Fa              Re             Sol
vacio como una isla sin Robinson.
 Do               Sol            Lam
Oscuro como un tunel sin tren expreso,
 Fa               Sol            Do    Do7
negro como los angeles de Machin,
 Mi                                  Lam
febril como la carta de amor de un preso.
          Fa            Re        Sol
Asi estoy yo, asi estoy yo    sin ti.
 Rem               Sol                Do
Perdido como un quinto en dia de permiso  ,
          Mim            Lam
como un santo sin paraiso,
        Do           Fa
como el ojo del maniqui;
Rem              Fa            Sol
Hurano como un dandy con lamparones,
                      Rem
como un barco sin polizones.
                  Sol
Asi estoy yo, sin ti.
       Rem
Mas triste que un torero
 Do                Sol       Fa
al otro lado del telon de acero.
Mim        Fa
Asi estoy yo
Mim        Fa
Asi estoy yo
Mim       Rem     Fa
Asi estoy yo sin ti

Vencido como un viejo que pierde al tute,

lascivo como el beso del coronel,

furtivo como el Lute cuando era el Lute,

inquieto como un parroco en un burdel.

Errante como un taxi en el desierto,

quemado como el cielo de Chernobil,

solo como un poeta en el aeropuerto.
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Asi estoy yo, asi estoy yo sin ti.

Inutil como un sello por triplicado,

como el semen de los shorcados,

como el libro del porvenir;

Violento como un nino sin cumpleanos,

como el perfume del desengano...

Asi estoy yo sin ti.

Mas triste que un torero...

Rem              Sol          Do
Amargo como el vino del exiliado,
           Mim            Lam
como el domingo del jubilado,
                      Fa
como una boda por lo civil;
Rem                Fa              Sol
Macabro como el vientre de los misiles,
                        Rem
como un pajaro en un desfile
                 Sol
Asi estoy yo sin ti.

Mas triste que un torero.....

Ataque de tos

Tendrías que haber visto el careto
Angelical de un servidor
El día de mi primera comunión,
Disfrazado de contralmirante
Y repeinado el pelo con fijador
No veas como era el cante
Que iba dando yo.
Cuando el párroco se inclinó
Hacia mí temblé de emoción,
Iba a llegar
A mis labios el dulce manjar...
Pero no
Pude recibir el sacramento,
Me lo impidió un violento
Ataque de tos.
Dieciséis veranos después
Me vi de pingüino ante el altar otra vez
Decidido a casarme por fin con Mari Cruz,
Al sonar la marcha nupcial
A mi pobre suegra le dio por llorar,
Me hizo un guiño la novia
Bajo el velo de tul.
-"quieres -dijo fray Bernabé-
Por esposa a esta mujer?"
Raudo y feliz
Iba yo a responder que sí...
Pero no
Pude consumar el casamiento,
Me lo impidió un violento
Ataque de tos.
Cuando la parentela que nunca me tragó
Supo que me moría
Alrededor del lecho del dolor
Velaron noche y día,
Pero no soy tan tonto para no advertir
Que al calorcillo de la herencia
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Se reconcilian Abel y Caín
Y el tajo pasa por Valencia.
La bruja de mi nuera "papá,
-me dijo- le conviene testar,
Póngase usted
Gafas, le traigo pluma y papel"...
Pero no
Conseguí firmar el testamento,
Porque me mató un violento
Ataque de tos.

Barbi Superestar

Tenía los pies diminutos,
y, unos, ojos, color verde marihuana,
a los catorce fue reina del instituto,
el curso que repetí,
las del octavo derecha dijeron:
"otra que sale rana",
cuando, en "Crónicas Marcianas", la vieron
haciendo streap-tease.
En sus quimeras de Porcelanosa
conquistaba a Al Pacino,
los de "el Rayo"... no éramos gran cosa
para su merced,
si, la chiquita de Mariquita Pérez,
tuviera un buen padrino,
los productores, que saben de mujeres,
le darían un papel.
Pezón de fresa, lengua de caramelo,
corazón de bromuro,
supervedette, puta de lujo, modelo,
estrella de culebrón,
había futuro, en las pupilas hambrientas
de los hombres maduros,
enamorarse, un poco más de la cuenta,
era una mala inversión.
Debutó de fulana de tal
en un vil melodrama,
con sus veinte minutos de fama
retiró a su mamá,
el guión le exigía, cada vez, más
escenas de cama,
todavía, por Vallecas, la llaman:
Barbi Superestar.
La noche antes de la noche de bodas
arrojó la toalla,
el novio, con un frac pasado de moda,
enviudó ante el altar,
mientras, Barbi, levitaba, en la Harley
de un chulo de playa,
que, entre el Tarot, Corto Maltés y Bob Marley,
le propuso abortar.
Al infierno se va por atajos,
jeringas, recetas.
Ayer, hecho un pingajo,
me dijo, en el "tigre" de un bar:
"¿Dónde está la canción, que, me hiciste,
cuando eras poeta?"
"Terminaba tan triste
que nunca la pude empezar".
Por esos labios, que sabían a puchero
de pensiones inmundas,
habría matado yo, que, cuando muero,
ya nunca es por amor.
Se masticaba, en los billares, que, el Rayo,
había bajado a segunda,
por la M-30, derrapaba el caballo
de la desilusión.
Debutó de fulana de tal
en un vil melodrama,
con sus veinte minutos de fama
retiró a su mamá,
el guión le exigía, cada vez, más escenas de cama,
por Vallecas, ya nadie la llama:
Barbi Superestar.
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Barbi Superstar

Tenía los pies diminutos,
y, unos, ojos, color verde marihuana,
a los catorce fue reina del instituto,
el curso que repetí,
las del octavo derecha dijeron:
"otra que sale rana",
cuando, en "Crónicas Marceianas", la vieron
haciendo streap-tease.
En sus quimeras de porcelanosa
conquistaba a Al Pacino,
los de "el Rayo"... no éramos gran cosa
para su merced,
si, la chiquita de Mariquita Pérez,
tuviera un buen padrino,
los productores, que saben de mujeres,
le darían un papel.
Pezón de fresa, lengua de caramelo,
corazón de bromuro,
supervedette, puta de lujo, modelo,
estrella de culebrón,
había futuro, en las pupilas hambrientas
de los hombres maduros,
enamorarse, un poco más de la cuenta,
era una mala inversión.
Debutó de fulana de tal
en un vil melodrama,
con sus veinte minutos de fama
retiró a su mamá,
el guión le exigía, cada vez, más
escenas de cama,
todavía, por Vallecas, la llaman:
Barbi Superestar.
La noche antes de la noche de bodas
arrojó la toalla,
el novio, con un frac pasado de moda,
enviudó ante el altar,
mientras, Barbi, levitaba, en la Harley
de un chulo de playa,
que, entre el Tarot, Corto Maltés y Bob Marley,
le propuso abortar.
Al infierno se va por atajos,
jeringas, recetas.
Ayer, hecho un pingajo,
me dijo, en el "tigre" de un bar:
"¿Dónde está la canción, que, me hiciste,
cuando eras poeta?"
"Terminaba tan triste
que nunca la pude empezar".
Por esos labios, que sabian a puchero
de pensiones inmundas,
habría matado yo, que, cuando muero,
ya nunca es por amor.
Se masticaba, en los billares, que, el Rayo,
había bajado a segunda,
por la M-30, derrapaba el caballo
de la desilusión.
Debutó de fulana de tal
en un vil melodrama,
con sus veinte minutos de fama
retiró a su mamá,
el guión le exigía, cada vez, más
escenas de cama,
por Vallecas, ya nadie la llama:
Barbi Superestar.
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Besos de Judas

No soporta el dolor, le divierte inventar
que vive lejos, en un raro país,
cuando viaja en sueños lo hace sin mí,
cada vez que se aburre de andar
da un salto mortal.
Cuando el sol fatigado se dedica a manchar
de rosa las macetas de mi balcón
juega conmigo al gato y al ratón,
si le pido "quédate un poco más"
se viste y se va.
Cuanto más le doy ella menos me da
Por eso a veces tengo dudas,
¿no será un tal Judas
el que le enseñó a besar?
Nunca me dice ven, siempre se hace esperar,
de noche como un sueño tarda en venir,
dibuja nubes con saliva y carmín,
cobra caro cada abrazo que da,
no acostumbra a fiar.
Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad,
cuando los sabios dicen "no hay solución"
ella pretende que hagamos el amor
en una cama de cristal
a orillas del mar.
Yo que siempre traté de aprender a barajar
los naipes al estilo del triunfador,
ahora me veo jugando de farol
mientras su manga esconde un as,
sale siempre a ganar.
Cuanto más le doy ella menos me da,
por eso necesito ayuda,
aunque sea de Judas...
bésame un poco más.
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Besos en la frente

La gafitas de la pecas
con complejo de muñeca desconchada
frota su cuerpo desnudo, contra el lino blanco y mudo de la almohada.
Invisible entre la gente,
condenada a ser decente según fama
que del cuello le colgaron los que nunca la invitaron a su cama.
Cuando agoniza la fiesta, todas encuentran pareja, menos Lola
que se va, sin ser besada,
a dormirse como cada noche sola.
Y una lágrima salada,
con sabor a mermelada de ternura
moja el suelo de su alcoba,
donde un espejo le roba la hermosura.
Nadie sabe cómo le queman en la boca
tantos besos que no ha dado,
y en el corazón tan de par y par,
y tan oxidado.
Ojos lujuriosos de hombres
que en el último tren me gustan y desean
nunca miran dentro del escote de las feas.
Besos en la frente, besos en la frente le dan.
Besos en la frente,
nadie trata de ir más allá,
Yo quise probar.
Yo que en cosas del amor
nunca me he guiado por las apariencias,
en su cintura encontré
una mariposa de concupiscencia.
Las más explosivas damas,
me dejaban en la cama congelado.
Ten cuidado al desnudarme,
no vayas a estropearme mi peinado.
Lola si que lo ha comprendido,
por caminos escondidos ha buscado
el agua que mana del oscuro manantial del pecado.
Y aunque me ha dejado marcado como un mapa
de arañazos en la espalda,
nunca hallé tanto calor como bajo su falda.
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Y le he pedido vente conmigo
aunque la peña diga tío que mal te lo montas
harto como estaba de tanta guapa
insípida y tonta.
Paso de la falsa belleza igual que el sabio
que no cambia París por su aldea
y me abrazo a la verdad desnuda de mi fea.
(Estribillo).

Caballo de cartón

Cada mañana bostezas, amenazas al despertador
y te levantas gruñendo cuando todavía duerme el sol,
mínima tregua en el bar, café con dos de azúcar y croissant,
el metro huele a podrido, carne de cañón y soledad.
Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal,
¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar?
Cuando la ciudad pinte sus labios de neón
subirás en mi caballo de cartón.
Me podrán robar tus días... tus noches no.
Que buena estás corazón, cuando pasas grita el albañil
el obseso del vagón se toca mientras piensa en tí,
la voz de tu jefe brama "estas no son horas de llegar"
mientras tus manos archivan tu mente empieza a navegar.
Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal,
¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar?
Cuando la ciudad pinte sus labios de neón
subirás en mi caballo de cartón.
Me podrán robar tus días... tus noches no.
Ambiguas horas que mezclan al borracho y al madrugador,
danza de trajes sin cuerpo al obsceno ritmo del vagón,
hace siglos que pensaron: "las cosas mañana irán mejor"
es pronto para el deseo y muy tarde para el amor.
Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal,
¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar?
Cuando la ciudad pinte sus labios de neón
subirás en mi caballo de cartón.
Me podrán robar tus días... tus noches no.
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Calle melancolía

Como quien viaja a lomos de una yegua sombría,
por la ciudad camino, no preguntéis adónde.
Busco acaso un encuentro que me ilumine el día,
y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden.
Las chimeneas vierten su vómito de humo
a un cielo cada vez más lejano y más alto.
Por las paredes ocres se desparrama el zumo
de una fruta de sangre crecida en el asfalto.
Ya el campo estará verde, debe ser Primavera,
cruza por mi mirada un tren interminable,
el barrio donde habito no es ninguna pradera,
desolado paisaje de antenas y de cables.
Vivo en el númeor siete, calle Melancolía.
Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría.
Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía
y en la escalera me siento a silbar mi melodía.
Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido,
que viene de la noche y va a ninguna parte,
así mis pies descienden la cuesta del olvido,
fatigados de tanto andar sin encontrarte.
Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo,
ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama;
me enfado con las sombras que pueblan los pasillos
y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama.
Trepo por tu recuerdo como una enredadera
que no encuentra ventanas donde agarrarse, soy
esa absurda epidemia que sufren las aceras,
si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy.
Vivo en el númeor siete, calle Melancolía.
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Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría.
Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía
y en la escalera me siento a silbar mi melodía

Cerrado por derribo

Este bálsamo no cura cicatrices,
esta rumbita no sabe enamorar,
este rosario de cuentas infelices
calla más de lo que dice
pero dice la verdad.
Este almacén de sábanas que no arden,
este teléfono sin contestador,
la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde,
esta forma tan cobarde
de no decirnos que no.
Este contigo, este sin ti tan amargo,
este reloj de arena del arenal,
esta huelga de besos, este letargo,
estos pantalones largos
para el viejo Peter Pan.
Esta cómoda sin braguitas de Zara,
el tour del Soho desde un rojo autobús,
estos ojos que no miden ni comparan
ni se olvidan de tu cara
ni se acuerdan de tu cruz.
No abuses de mi inspiración,
no acuses a mi corazón
tan maltrecho y ajado
que está cerrado por derribo.
Por las arrugas de mi voz
se filtra la desolación
de saber que estos son
los últimos versos que te escribo,
para decir "condios" a los dos nos sobran los motivos.
Esta paya tan lejos de su gitano,
este penal del Puerto sin vis a vis,
esta guerra civil, este mano a mano,
estos moros y cristianos,
este muro de Berlín.
Este virus que no muere ni nos mata,
esta amnesia en el cielo del paladar,
la limusina del polvo por Manhattan,
el invierno en Mar del Plata,
los versos del Capitán.
Este hacerse mayor sin delicadeza,
esta espalda mojada de moscatel,
este valle de fábricas de tristeza,
esta espuma de certeza,
esta colmena sin miel.
Este borrón de sangre y de tinta china,
este baño sin rimmel ni nembutal,
estos huesos que vuelven de la oficina,
dentro de una gabardina
con manchas de soledad.
No abuses de mi inspiración,
no acuses a mi corazón
tan maltrecho y ajado
que está cerrado por derribo.
Por las arrugas de mi voz
se filtra la desolación
de saber que estos son
los últimos versos que te escribo,
para decir "condios" a los dos nos sobran los motivos.
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Cerrado por derribo

Este bálsamo no cura cicatrices,
esta rumbita no sabe enamorar,
este rosario de cuentas infelices
calla más de lo que dice
pero dice la verdad.
Este almacén de sábanas que no arden,
este teléfono sin contestador,
la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde,
esta forma tan cobarde
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de no decirnos que no.
Este contigo, este sin ti tan amargo,
este reloj de arena del arenal,
esta huelga de besos, este letargo,
estos pantalones largos
para el viejo Peter Pan.
Esta cómoda sin braguitas de Zara,
el tour del Soho desde un rojo autobús,
estos ojos que no miden ni comparan
ni se olvidan de tu cara
ni se acuerdan de tu cruz.
No abuses de mi inspiración,
no acuses a mi corazón
tan maltrecho y ajado
que está cerrado por derribo.
Por las arrugas de mi voz
se filtra la desolación
de saber que estos son
los últimos versos que te escribo,
para decir "con Dios" a los dos nos sobran los motivos.
Esta paya tan lejos de su gitano,
este penal del Puerto sin vis a vis,
esta guerra civil, este mano a mano,
estos moros y cristianos,
este muro de Berlín.
Este virus que no muere ni nos mata,
esta amnesia en el cielo del paladar,
la limusina del polvo por Manhattan,
el invierno en Mar del Plata,
los versos del Capitán.
Este hacerse mayor sin delicadeza,
esta espalda mojada de moscatel,
este valle de fábricas de tristeza,
esta espuma de certeza,
esta colmena sin miel.
Este borrón de sangre y de tinta china,
este baño sin rimmel ni nembutal,
estos huesos que vuelven de la oficina,
dentro de una gabardina
con manchas de soledad.
No abuses de mi inspiración,
no acuses a mi corazón
tan maltrecho y ajado
que está cerrado por derribo.
Por las arrugas de mi voz
se filtra la desolación
de saber que estos son
los últimos versos que te escribo,
para decir "con Dios" a los dos nos sobran los motivos

Cómo decirte, cómo contarte

Nunca se llamaban Alain Delon,
La vida era un pez dormido,
El estribillo insípido de un Rock and Roll.
Así que un buen día dijiste,
Olvidadme, y a Madrid haciendo auto stop,
Con un proyecto en la piel
Y escrita en un papel, mi nueva dirección.
Buscando el tiempo perdido,
Te has ido acostando con media ciudad
pero el gran amor no deshizo tu cama
Y te aburriste de promiscuidad.
Cada noche un rollo nuevo,
Ayer el yoga, el tarot, la meditación,
Hoy el alcohol y la droga,
Mañana el aerobic y la reencarnación.
Cómo decirte,
Que el cielo esta en el suelo
Que el bien es el espejo del mal,
Cómo contarte,
Que al tren del desconsuelo,
Si subes no es tan fácil bajar.
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Cómo decirte,
Que el cuerpo está en el alma,
Que Dios le paga un sueldo a Satán,
Cómo contarte,
Que nadie va a ayudarte
Si no te ayudas tú un poco más.
Qué consejos voy a darte yo
Que ni siquiera se cuidar de mí
Tengo ya tan ocupado el corazón
No queda sitio para ti.
Un amigo me ha contado,
Que el martes pasado te escuchó gritar,
En medio del supermercado,
Quién me vende un poco de autenticidad.
Mañana te vuelves a casa,
Sin pena ni gloria ni príncipe azul
Y contarás tu aventura
Como una locura de la juventud.
Pero no te engañes pensando
Que el redil de vuelta va a seguir igual,
El alquitrán del camino
Embriaga más que el suave vino del hogar.
Cómo decirte,
Que el cielo esta en el suelo
Que el bien es el espejo del mal,
Cómo contarte,
Que al tren del desconsuelo,
Si subes no es tan fácil bajar.
Cómo decirte,
Que el cuerpo está en el alma,
Que Dios le paga un sueldo a Satán,
Cómo contarte,
Que nadie va a ayudarte
Si no te ayudas tú un poco más.

Como te digo una "co" te digo la "o"

Borja, como te "ajogues" te mato.
termínate primero el melón,
y luego las tres horas de la digestión,
hay que ver qué mal rato,
pero el niño no me quiere comer,
Borja, corazón,
te lo he dicho cienes y cienes
de veces, dobla esa toalla,
¡Qué hartura de playa!
pero mi marío quiere Benidorm,
sa jodío, si tonto no es.
Como el pobre mío
se queda en Madrid,
pa cargar las pilas
su cena en Manila,
su copa en Pachá,
Como te digo una "co" te digo la "o"
¿Y tú cómo vas?
tienes mala cara,
no me digas más,
si yo te contara...
falleció mi suegro,
me operé del quiste,
¿tú me ves más triste?
Y me doy con un canto en los dientes
porque a la presente,
y, cruzando los dedos,
lo puedo contar,
aunque, gracias a Dios,
yo no soy creyente,
con lo que una ha visto,
y que Dios me perdone,
no hay que ser muy lista.
Pa mí... Jesucristo
el primer comunista.
Como te digo una "co" te digo la "o"
¿Y las religiones?
Ponme una de cada,
que están rebajadas
en el Corte Inglés.
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¿Y cual es la mejor?
Mire usted, la mía,
porque es de cajón
que algo tiene que haber.
Llámalo equis,
me parece bien.
Llámalo energía,
mejor todavía
¿Y los curas?
esos ni en pintura
¿Y el tarot, y la astrología?
me los hice ayer en la peluquería
¿Y el dinero?
el único Dios verdadero
¿Y Lutero y Buda y Mahoma?
con su pan se lo coman
¿Y qué opinas del Papa de Roma?
pse... un particular.
¿Pero a ti qué te voy a contar?
Fíjate que yo,
sin ser socialista
de las de carné
y hasta aquí del GAL
y de la corrupción,
que sí, que existió,
una mala gripe
que había que pasar,
pero te decía, como mi Felipe
pa mí que no hay dos,
y si no, tú misma,
porque el del bigote
no tiene carisma,
Como te digo una "co" te digo la "o"
y habrá quien lo vote,
que hay gente pa tó,
¡España va bien!
será para él,
si, total, le tocó en una rifa.
¿Y qué vas a hacer?
¿Votar al Califa?
Desengáñate,
será muy honrao,
no digo que no,
y trabajador
y pico de oro,
pero desfasao...
Como te digo una "co" te digo la "o"
Pero a lo que iba,
el año pasao
pillamos un charter
de martes a martes.
Fue por esa agencia
si mujer, viajes el Halcón,
bien como experiencia,
¿que si nos gustó
La Habana? hija mía
¿no nos va a gustar?,
a una la reciben
con ese Caribe,
y ese malecón.
¿Y la gente?
legal, supermaja,
no sé, diferente
y eso que el dichoso bloqueo
los dejó, no digo que feos
porque feos no son,
y hasta el más negrito
tiene educación,
pero, pobrecitos,
flaquitos, flaquitos,
y sin libertad.
Que tengan la culpa Clinton o Fidel,
a mí, mire usted,
lo mismo me da.
Pa abreviar el cuento...
que no disfruté,
que no vuelvo más.

Porque, en España, aunque le pongas pegas,
sabemos vivir.
Sólo en Antón Martín
hay más bares que en toda Noruega.
Por cierto, el marisco
ni comparación.
Te cuento la cena:
los dos matrimonios,
Francisco, mi Antonio,
la Almudena y yo.
Hija, a la Almudena
la vi de estropeá,
de mi para ti
que está mal follá.
porque, la verdad,
guapa nunca ha sido,
pero, ese vestido
como de almacenes Arias,
iba de ordinaria,
pero a lo que vamos
¿que dónde cenamos?
en casa Tomás,
eh, de bote en bote,
pagamos a escote,
un kilo de gambas
con su Paternina,
su buena propina,
pacharán y puro
¿cuánto nos cobraron?
no llegó a dos mil duros,
tú dirás si es caro
y ¿frescas? de puerto de mar.
Y ¿limpio? con decir Tomás,
oye, que era lunes y había que esperar.
¡Joder con la crisis!
¿dónde está la crisis?
Y es que hay que saber saberse administrar.
Como te digo una "co" te digo la "o"
¡Qué cansada estoy!
Hoy, mi siestecita,
nadie me la quita,
y, si no pego el ojo,
o pongo en remojo
unas lentejitas,
o me quedo frita
lee que te lee.
¿Qué no te lo crees?
como te lo digo,
antes, yo leía, de higos
a brevas, de Corín Tellado
nunca había pasado,
y, resulta que un día,
todavía no me explico
yo a santo de qué,
mi cuñada Irene
viene y me regala
lo de Antonio Gala,
hija mía, me pongo a leer
y, oye, qué poesías,
si sabe de una
cosas que ni una
sabe que sabia.
Y con ese estilo
y con esa lengua
y con esa pluma.
Como te digo una "co" te digo la "o"
Una al vino, vino
y al pan con tumaca,
y, sin ser polaca,
cuando quiero un socio
para los negocios
dame un catalán,
gente más decente
no voy a encontrar
El mejor cliente
de la gestoría:
Jordi Martorell,
no veas qué masía tiene en Calafell.
Y es que hay que viajar
antes de opinar
¿o todos los vascos
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van con metralleta?
pues no, mire usted.
¿y están todos locos por ser de la ETA?
mire usted, tampoco.
habrá unos que sí
habrá otros que no,
si ha estado allí
habrá comprobao
que el problema vasco
es muy delicao.
Yo nací en Motril
y no le hago ascos
a un buen bacalao
a la Urdangarín.
¡Viva San Fermín!
¿qué no te has fijao?
mírame a los ojos
no tiene un revolcón?
¿o es tonta la infanta?
¿te pido otra fanta?
lo pones al lado del Marichalar
y no veas lo que canta,
hija, no hay color.
Lo mismo que el Rey,
(y te tengo dicho que le tengo ley),
pero, la verdad,
no es un Castelar,
ni lo tiene que ser,
oye es un Borbón,
¿Pa que quiere más?
Y el pedazo reina
que lleva detrás,
que no se despeina
y hay que ver lo que manda esa buena mujer en la Corte.
Que es mucha familia
y, oye, la hemofilia
los ha respetao.
¿Y el príncipe azul?
Figúrate tú,
de los nervios todas
y él no quiere boda,
tan rubio, tan fino, tan tieso,
tan alto, tan cachas,
qué agobio,
hija, ¿Y la Sartorio?
a mi me da pena,
descompuesta, sin novio y tan buena muchacha.
¿Que no era princesa?
pero era persona,
Jesús, lo que pesa la corona esa,
más que el corazón.
¿Y la razón de estao?
Nos ha fastidiao
¡Que desinrazón!
A mí, que, al Borbón
lo pierdan las faldas,
mire usted, chapeau,
sin hijas bastardas
no habría monarquías,
lo dice hasta Ansón,
de qué come Ussía
ángel de la guarda,
cuánta hipcresía
Porque tiene gracia
¿esto es democracia?
¡Uy, las dos y veinte!
qué charla te he dao,
hoy sí me he pasao,
mañana hablas tú,
como siempre te callas...
Ven acá pacá, Borja, la toalla,
¿qué te has hecho en la frente?
¿Tú has visto qué cruz?
Bueno, Ana María
bésame a Vicente.
Carretera y manta,
lo que es otro día

nos traemos del súper las fantas.
(Como te digo una "co" te digo la "o")

Con la frente marchita

Sentados en corro
Merendábamos besos y porros
Y las horas pasaban deprisa
Entre el humo y la risa.
Te morías por volver
"con la frente marchita" -cantaba Gardel-
Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud,
Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy.
Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte
Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata.
Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte
Pero tu no querías mas amor que el del río de la plata.
Duró la tormenta
Hasta entrados los años ochenta.
Luego el sol fue secando la ropa
De la vieja Europa.
No hay nostalgia peor
Que añorar lo que nunca jamás sucedió,
"mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate"
Y sonó entre tu y yo el silbato del tren.
Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte
Monigotes de miga de pan, caballitos de lata.
Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte
Pero tu no querías mas amor que el del río de la plata.
Aquellas banderas
De la patria de la primavera
A decirme que existe el olvido
Esta noche han venido.
Te sentaba tan bien
Esa boina calada al estilo del Che,
Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear.
Y al llegar a la plaza de mayo
Me dio por llorar
Y me puse a gritar ¿dónde estás?
Y no volví más
A tu puesto del rastro a comprarte
Corazones de miga de pan, sombreritos de lata.
Y ya nadie me escribe diciendo "no consigo olvidarte,
Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata"

Castellà

Con un par

Lo primero que hizo el Dioni al llegar a Río
Fue brindar con el espejo y decir "¡que tío!",
No veas que pasón
De entrada en el restaurant,
Niñas al salón
Que el Dioni está en la ciudad.
Con su buen par de zapatos de cocodrilo
No se le resiste ni la Venus de Milo
Sobre todo si
Le pagan por un francés
Dos veces lo que en Madrid
Ganaba currando un mes.
Por qué las mulatas cuando son de bandera
Confunden el corazón con la billetera.
Y la pasma,
Que te ve cara de pringao,
Ve fantasmas,
Si encima cortas el bacalao.
Ay Dionisio,
Fue total lo del banco sin un mal tiro,
Mucho "visio",
Trincar el pastón y pegarse el piro.
La de noches que he dedicado yo a planear
Un golpe como el que diste tú con par.
Marcándose una lambada en Copacabana
Aún flipa rememorando aquella mañana
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En que decidió
Jugársela a cara o cruz,
Para una vez que te sale un órdago claro al mus.
Tumbado el solterón de Ipanema sueña
Despierto, ¡cómo va a alucinar la peña!
Viendo tu foto en la
Portada del interviu!
Poco va a "gosar"
Tu cuerpo el cambio de look.
Vaya nivelón,
Menudo aprendiz de brujo,
Nariz a lo Indiana Jones,
Peluquín de lujo.
Pero al loro,
Que el destino es un maricón,
Sin decoro,
Te da champán y después chinchón.
Ay Dionisio,
Fue total lo del banco sin un mal tiro,
Mucho "visio",
Trincar el pastón y pegarse el piro.
La de noches que he dedicado yo a planear
Un golpe como el que diste tú con par.
Un bocata con lima te llevaré
Con esta salsita encima a Carabanchel.
Al día siguiente del robo
Y tan parecía tan bobo
Comentó en el bar
Uno que te conocía
Y el camarero decía
"chapeau" porque te lo habías
Sabido montar
Con clase y categoría,
Como un "number one"
Y un jubileta añadía,
Puestos a incordiar,
Que Madrid te debería
"primo" levantar
Un busto en plena Gran Vía
A cargo popular
Y una placa que diría
"al Dioni, con un par"
Y todo el mundo asentía.
Esta salsita viajera pa ti
Puede bailarla cualquiera.
Un bocata con lima te llevaré
Con esta salsita encima a Carabanchel.
Destino chungo,
Cruel y canalla,
Te da champán
Y después cazalla.
Un bocata con lima te llevaré
Con esta salsita encima a Carabanchel.
Y todo el mundo asentía,
Y yo mientras los oía
Compuse este "tumbao",
Que venga la policía
Y nos quite lo bailao,
Que es más vacilón el ritmo
Cuando es agarrao,
Que el suelto pa mí no tiene
Carne ni pescao,
Se baila en Andalucía
Y con más son que en Bilbao
Y en Nueva York los morenos
Lo hacen swingeao,
Y tú sin perjudicar
A nadie y esposao,
Que la ley de extradición
Te pille "confesao"

Corre, dijo la tortuga

Corre, dijo la tortuga,
Atrévete, dijo el cobarde,
Estoy de vuelta, dijo un tipo
Que nunca fue a ninguna parte,
Sálvame, dijo el verdugo,
Sé que has sido tú, dijo el culpable.
No me grites, dijo el sordo,
Hoy es jueves, dijo el martes,
Y tú no te perfumes con
Palabras para consolarme,
Déjame solo conmigo,
Con el íntimo enemigo
Que malvive de pensión
En mi corazón.
El receloso, el fugitivo,
El más oscuro de los dos,
El pariente pobre de la duda,
El que nunca se desnuda
Si no me desnudo yo,
El caprichoso,
El orgulloso,
El otro, el cómplice, el traidor.
A ti te estoy hablando, a ti
Que nunca sigues mis consejos,
A ti te estoy gritando, a ti
Que estás metido en mi pellejo,
A ti, que estas llorando ahí,
Al otro lado del espejo,
A ti, que no te debo
Mas que el empujón que anoche
Me llevó a escribir esta canción.
No mientas, dijo el mentiroso,
Buena suerte, dijo el gafe,
Ocúpate del alma, dijo
El gordo vendedor de carne,
Pruébame dijo el veneno,
Ámame como odian los amantes.
Drogas no, dijo el camello,
¿cuánto vales?, Dijo el gangster,
A punto de rendirme estaba,
A un paso de quemar las naves,
Cuando al borde del camino
Por dos veces el destino
Me hizo un guiño en forma de
Labios de mujer.
-"¿nos invitas a una copa?"-
-"yo te secaré el sudor"-
-"yo te abrazaré bajo la ropa"-
-"¿y quién va a dormir conmigo?"-
-"ni lo sueñes"- contestó
Una indignada,
Y otra encantada,
No dijo nada y sonrió.
A ti te estoy hablando, a ti
Que nunca sigues mis consejos,
A ti te estoy gritando, a ti
Que estás metido en mi pellejo,
A ti, que estas llorando ahí,
Al otro lado del espejo,
A ti, que no te debo
Mas que el empujón que anoche
Me llevó a escribir esta canción.
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Corre, dijo la tortuga (amb acords)

E
Corre, dijo la tortuga,
G#m
Atrévete, dijo el cobarde,
C#m
Estoy de vuelta, dijo un tipo
     A
Que nunca fue a ninguna parte,
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F#m
Sálvame, dijo el verdugo,
B
Sé que has sido tú, dijo el culpable.
E
No me grites, dijo el sordo,
G#m
Hoy es jueves, dijo el martes,
C#m
Y tú no te perfumes con
  A
Palabras para consolarme,
F#m
Déjame solo conmigo,
B
Con el íntimo enemigo
A
Que malvive de pensión
         E
En mi corazón.
A
El receloso, el fugitivo,
E
El más oscuro de los dos,
A                        E
El pariente pobre de la duda,
A
El que nunca se desnuda
E
Si no me desnudo yo,
A
El caprichoso,
E
El orgulloso,
A                            D
El otro, el cómplice, el traidor.

G                         D
A ti te estoy hablando, a ti
         Am             Em
Que nunca sigues mis consejos,
G                         D
A ti te estoy gritando, a ti
            Am             C
Que estás metido en mi pellejo,
          C               Em
A ti, que estas llorando ahí,
        D          Am
Al otro lado del espejo,
           D     Em
A ti, que no te debo
Am
Mas que el empujón que anoche
D
Me llevó a escribir esta canción.

No mientas, dijo el mentiroso,
Buena suerte, dijo el gafe,
Ocúpate del alma, dijo
El gordo vendedor de carne,
Pruébame dijo el veneno,
Ámame como odian los amantes.
Drogas no, dijo el camello,
¿cuánto vales?, Dijo el gangster,
A punto de rendirme estaba,
A un paso de quemar las naves,
Cuando al borde del camino
Por dos veces el destino
Me hizo un guiño en forma de
Labios de mujer.
-"¿nos invitas a una copa?"-
-"yo te secaré el sudor"-
-"yo te abrazaré bajo la ropa"-
-"¿y quién va a dormir conmigo?"-
-"ni lo sueñes"- contestó
Una indignada,
Y otra encantada,

No dijo nada y sonrió.

A ti te estoy hablando, a ti
Que nunca sigues mis consejos,
A ti te estoy gritando, a ti
Que estás metido en mi pellejo,
A ti, que estas llorando ahí,
Al otro lado del espejo,
A ti, que no te debo
Mas que el empujón que anoche
Me llevó a escribir esta canción.

Cuando era más joven

Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte
Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez,
ompraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe.
Cuando era más joven me he visto esposado delante del juez.
Cuando era más joven cambiaba de nombre en cada aduana,
Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor,
Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana,
Cuando era más joven buscaba el placer engañando al dolor.
Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
Había días que tocaba comer, había noches que no,
Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas
Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.
Pasaron los años, terminé la mili, me metí en un piso,
Hice algunos discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid,
Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso,
Una vez le dije: "¿Te vienes conmigo?" Y contestó que sí.
Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte,
Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir
Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte.
Cuando era más joven la vida era dura, distinta y feliz.
Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
Había días que tocaba comer, había noches que no,
Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas
Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.
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Cuervo ingenuo

Tú decir que si te votan
Tú sacarnos de la O.T.A.N.,
Tú convencer mucha gente,
Tú ganar gran elección,
Ahora tú mandar nación,
Ahora tú ser presidente.
Hoy decir que es alianza
Ser de toda confianza
Incluso muy conveniente,
Lo que antes ser muy mal
Permanecer todo igual
Y hoy resultar excelente.
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente
Cuervo ingenuo no fumar
La pipa de la paz con tú,
¡Por Manitú!
¡Por Manitú!
Tú no tener nada claro
Cómo acabar con el paro,
Tú ser en eso paciente
Pero hacer reconversión
Y aunque haber grave tensión
Tú actuar radicalmente.
Tú detener por diez días
En negras comisarías
Donde mal trato es frecuente,
Ahí tú no ser radical,
No poner punto final,
Ahí tú también ser paciente.
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente
Cuervo ingenuo no fumar
La pipa de la paz con tú,
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¡Por Manitú!
¡Por Manitú!
Tú tirar muchos millones
En comprar tonto aviones
Al otro gran presidente.
En lugar de recortar
Loco gasto militar
Tú ser su mejor cliente.
Tú mujo partido pero
¿Es socialista, es obrero?
¿O es español solamente?
Pues tampoco cien por cien
Si americano también.
Gringo ser muy absorvente.
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente
Cuervo ingenuo no fumar
La pipa de la paz con tú,
¡Por Manitú!
¡Por Manitú!

De purísima y oro

Academia de corte y confección,
sabañones, aceite de ricino,
gasógeno, zapatos topolino,
"el género dentro por la calor".
Para primores galerías Piquer,
para la inclusa niños con anginas,
para la tisis caldo de gallina,
para las extranjeras Luis Miguel.
Para el socio del limpia un carajillo,
para el estraperlista dos barreras,
para el Corpus retales amarillos
que aclaren el morao de las banderas.
Tercer año triunfal, con brillantina,
los señoritos cierran "Alazán",
y, en un barquito, Miguel de Molina,
se embarca, caminito de ultramar.
Habían pasado ya los nacionales,
habían rapado a la "señá" Cibeles,
cautivo y desarmado
el vaho de los cristales.
A la hora de la zambra, en "Los Grabieles",
por Ventas madrugaba el pelotón,
al día siguiente hablaban los papeles
de Celia, de Pemán y del bayón.
Enseñando las garras de astracán,
reclinaba en la barra de "Chicote",
la "bien pagá" derrite, con su escote,
la crema de la intelectualidad.
Permanén, con rodete Eva Perón,
"Parfait amour", rebeca azul marino,
-"Maestro, le presento a Lupe Sino,
lo dejo en buenas manos, matador"-
Y, luego, el reservao en "Gitanillos",
y, después, la paella de "Riscal",
y, la tarde del manso de Saltillo,
un anillo y unas medias de cristal.
-"Niño, sube a la suite dos anisettes,
que, hoy, vamos a perder los alamares"-
de purísima y oro, Manolete,
cuadra al toro, en la plaza de Linares.
Habían pasado ya los nacionales,
habían rapado a la "señá" Cibeles,
volvían a sus cuidados
las personas formales.
A la hora de la conga, en los burdeles,
por san Blas descansaba el pelotón,
al día siguiente hablaban los papeles
de Gilda y del Atleti de Aviación.
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Dieguitos y Mafaldas

Veinte años cosidos a retazos
de urgencias, disimulos y rutinas,
veinte años cumplidos, en mis brazos,
con la carne del alma de gallina.
Veinte años de príncipes azules
que se marchaban antes de llegar,
veinte tangos de Manzi en los baúles,
veinte siglos sin cartas de papá.
de González Catán, en colectivo,
a la cancha de Boca, por Laguna,
va soñando -"Hoy ganamos el partido"-
la niña de los ojos de la luna.
Los muchachos de "la doce" más violentos,
cuando la "junan", en la Bombonera,
le piden, a la Virgen de los Vientos,
que, le levante, a Paula, la pollera.
Veinte años de mitos mal curados
dibujando dieguitos y mafaldas,
veinte vidas hubiera yo tardado
en contar los lunares de su espalda.
Le debo una canción y algunos besos
que valen más que el oro del Perú,
sus huesos son sobrinos de mis huesos,
sus lágrimas los clavos de mi cruz.
De González Catán, en colectivo,
a la cancha de Boca, por Laguna,
va soñando -"Hoy ganamos el partido"-
la "jermu" que me engaña con la luna.
Alguna vez harán un monumento
los de la barra brava a mi "bostera",
y, una ermita, a la Virgen de los Vientos,
que, le levanta, a Paula la pollera.
De González Catán a Tirso de Molina, qué trajín,
de España a la Argentina, qué meneo
qué vaivén, qué ajetreo
qué mareo, qué ruina
¿y por culpa de quién?
del amor de una mina,
¿y total para qué?
si, al final, se rajó con un pibe,
que le prohíbe a mi ex
ir a verme al Gran Rex,
cuando estoy de visita,
no sea que Paulita se ponga a llorar,
al oír su milonga,
no sea que a Paulita le dé por bailar,
l compás de la conga
y vuelva enfermita a González Catán
y no se reponga
y se ponga más loca de lo habitual,
bendita pollera,
menuda bandera para una canción
¡y que delantera!
aquel año Boca salió campeón,
de la Bombonera,
ninguna bostera se puede quejar
aunque le sobre razón, si
pinta rameras con el corazón
y con las caderas,
le toca a Palermo tocar el balón,
"la doce" se altera,
le toca al gallego tocar este son...
para una bostera
el año que Boca salió campeón,
en la Bombonera.
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Donde habita el olvido

Cuando se despertó,
no recordaba nada
de la noche anterior,
"demasiadas cervezas",
dijo, al ver mi cabeza,
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al lado de la suya, en la almohada...
y la besé otra vez,
pero ya no era ayer,
sino mañana.
Y un insolente sol,
como un ladrón, entró
por la ventana.
El día que llegó
tenía ojeras malvas
y barro en el tacón,
desnudos, pero extraños,
nos vio, roto el engaño
de la noche, la cruda luz del alba.
Era la hora de huir
y se fue, sin decir:
"llámame un día".
Desde el balcón, la vi
perderse, en el trajín
de la Gran Vía.
Y la vida siguió,
como siguen las cosas que no
tienen mucho sentido,
una vez me contó,
un amigo común, que la vio
donde habita el olvido.
La pupila archivó
un semáforo rojo,
una mochila, un peugeot
y aquellos ojos miopes
y la sangre al galope
por mis venas
y una nube de arena
dentro del corazón
y esta racha de amor
sin apetito.
Los besos que perdí,
por no saber decir:
"te necesito".
Y la vida siguió,
como siguen las cosas que no
tienen mucho sentido,
una vez me contó,
un amigo común, que la vio
donde habita el olvido. .

Eclipse de mar

Hoy dice el periódico que ha muerto
Una mujer que conocí,
Que ha perdido en su campo el Athletic
Y que ha amanecido nevando en París.
Que han pillado un alijo de coca,
Que a piscis y acuarios les toca
El vinagre y la hiel,
Que aprobó el parlamento europeo
Una ley a favor de abolir el deseo,
Que falló la vacuna anti - sida,
Que un golpe de estado ha triunfado
En la luna y movidas así.
Pero nada decía la prensa de hoy
De esta sucia pasión,
De este lunes marrón,
Del obsceno sabor a cubata
De ron de tu piel,
Del olor a colonia barata del amanecer.
Hoy amor como siempre
El diario no hablaba de ti,
Ni de mí.
Hoy dijo la radio que han hallado
Muerto al niño que yo fui,
Que han pagado un pasote de pelas
Por una acuarela falsa de Dalí
Que ha caído la Bolsa en el cielo,
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Que siguen las putas en huelga
De celo en Moscú,
Que subió la marea,
Que fusilan mañana
A Jesús de Judea,
que creció el agujero de ozono,
Que el hombre de hoy es el padre del mono
Del año dos mil.
Pero nada decía el programa de hoy
De este eclipse de mar,
De este salto mortal,
De tu voz tiritando en la cinta
Del contestador,
De las manchas que deja el olvido
A través del colchón.
Hoy amor como siempre
El diario no hablaba de ti,
Ni de mí.

Eh, Sabina

Como fumo demasiado
mi voz se empieza a quebrar,
sueno tan desafinado:
si-do-re-mi-fa-sol-la,
Vivo del cáncer a un paso
sin hacerles caso a
los que me dicen "eh, Sabina"
ten cuidado con la nicotina.
No me des vitaminas, no,
dame fuego y rock and roll.
Como bebo demasiado
y no me se controlar
del trabajo me han echado
por falta de seriedad.
Que me pongan otro vaso
no pienso hacer caso a
los que me dicen "eh, Sabina"
ten cuidado con el Paternina.
No más vino de quina, no,
dame tinto y rock and roll.
Como salgo demasiado
con chicas a vacilar
me he quedado tan delgado
como un papel de fumar.
Gozando las noches paso
sin hacerles caso a
los que me dicen "eh, Sabina"
ten cuidado con la Josefina.
Leche con aspirinas, no,
dame sexo y rock and roll.
Todos me dicen "eh, Sabina"
ten cuidado con la nicotina,
eh, eh, eh, Sabina,
ten cuidado con el paternida.
eh, eh, eh, Sabina,
ten cuidado con la Josefina.
Naranjas de la china, no,
dame sexo y rock and roll.
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El caso de la rubia platino

Me adelantó un talón de setecientas,
más gastos, sin contar otras quinientas
en fichas del casino,
mi último tren llegaba con retraso,
así que decidí aceptar el caso
de la rubia platino.
Yo era un huele-braguetas sin licencia,
quemado en la secreta por tenencia,
extorsión y líos de faldas,
estaba, como buen ex-policía,
a sueldo de un pez gordo, que sabia
cubrirse las espaldas.
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Ninguna zorra vale ese dinero,
pensé, mientras dejaba mi sombrero
nuevo en el guardarropa,
cantaba regular, pero movía
el culo, con un swing, que derretía
el hielo de las copas.
Cuando salió, por fin, del reservado,
sentí que las campanas del pasado
repicaban a duelo,
la última vez que oí esa melodía
me recetaron tres años y un día,
más IVA, en la Modelo.
Para jugar al Black Jack y ser un duro,
andar escaso de efectivo
es igual que pretender envidar,
con un farol, al futuro,
no por casualidad
me temen en los casinos,
me daban diez de los grandes por el caso
de la rubia platino.
Los besos que te dan las chicas malas
salen más caros cuando los regalan
y huelen a fracaso,
pero el croupier me echaba cartas buenas
y la rubia platino era morena
y el caso era un gran caso.
En un bistró, del puerto de Marsella
nos fuimos demorando, entre botella
y botella de Oporto:
-"Los que pusieron precio a tu cabeza-
le dije exagerando su belleza,
- se habían quedado cortos"-
Puede que me estuviera enamorando,
porque, antes del café, cambié de bando,
de hotel y de sombrero.
Mi viejo puso un cuarto, con dos camas,
fingiendo que la dama era una dama
y su hijo un caballero.
Ni siquiera, señores del jurado,
padezco, como alega mi abogado,
locura transitoria.
Disparé al corazón que yo quería,
con premeditación, alevosía
y más pena que gloria.
Para jugar al Black Jack y ser un duro,
andar escaso de efectivo
es igual que pretender envidar,
con un farol, al futuro,
no por casualidad
me temen en los casinos,
diez de los grandes por seguirle, los pasos,
a la rubia platino.
Para volver a ser alguien, en el ambiente,
necesitaba un par de buenos clientes,
algo para mis vicios y un despacho decente,
no dan para comer las putas del barrio chino,
todos los lunes no me encargan el caso
de la rubia platino.
Para no ser un cadáver, en el tranvía,
aparte de tener gramática parda
hay que saber, que las faldas, son una lotería;
con luz de gas brilló mi lámpara de Aladino...
me daban diez de los grandes
por el caso de la rubia platino.

El joven aprendiz de pintor

El joven aprendiz de pintor que ayer mismo
Juraba que mis cuadros eran su catecismo
Hoy, como ve que el público empieza a hacerme caso,
Ya no dice que pinto tan bien como Picaso.
En cambio la vecina que jamás saludaba
Cada vez que el azar o el ascensor nos juntaba
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Vino ayer a decirme que mi última novela
La excita más que todo Camilo José Cela.
¿Y qué decir del manager audaz y decidido
que no me recibió, que siempre estaba reunido?
Hoy, moviendo la cola, se acercó como un perro
A pedir que le diéramos vela en este entierro
Y yo le dije: no,
No, no, no, no, no, no
Ya está marchita
La margarita
Que en el pasado he deshojado yo.
El torpe maletilla que hasta ayer afirmaba,
Que con las banderillas nadie me aventajaba,
Ahora que corto orejas y aplauden los del siete
Ya no dice que cinto tan bien como Antoñete.
La propia Caballé que me negó sus favores,
La dive que pasaba tanto de cantautores
Llamó para decirme: "Estoy en deuda contigo,
ola más tu Madrid que el aranjuez de Rodrigo."
¿Y qué decir del crítico que indignado me acusa
de jugar demasiado a la ruleta rusa?
Si no hubiera arriesgado tal vez me acusaría
De quedarme colgado en calle Melancolía
Y eso sí que no,
No, no, no, no, no, no,
Ya está marchita
La margarita
Que en el pasado he deshojado yo.

El muro de Berlín

Ese tipo que va al club de golf,
Si lo hubieras visto ayer,
Dando gritos de "yankie go home"
Coreando slogans de Fidel.
Hoy tiene un adoquín
En su despacho
Del muro de Berlín.
Ese mismo que tanto admiró
La moral estilo soviet,
Por un catorce por ciento cambió
La imaginación al poder.
Desde que a Hollywood
Llega una línea
Del metro de Moscú.
Ha vuelto Rasputín,
Se acabó la guerra fría,
¡que viva la gastronomía!
Y uno no sabe si reír o si llorar
Viendo a Rambo en Bucarest fumar
La pipa de la paz.
Ese que "al capitán goma dos"
Con spray pintaba en la pared,
Sufre de exceso de colesterol
Si fluctúan los tipo de interés.
Y tiene un adoquín
En su despacho
Del muro de Berlín.
No habrá revolución,
Es el fin de la utopía,
¡que viva la bisutería!
Y uno no sabe si reír o si llorar
Viendo a Trotsky en Wall Street fumar
La pipa de la paz.
Hasta en Sebastopol
Los camaradas
Bailan el rock and roll.
Ha vuelto Rasputin,
Se acabó la guerra fría,
¡que viva la peluquería!
Y uno no sabe si reír o si llorar,
Por lo menos que le pongan hash
A la pipa de la paz.
Siempre que luchan la KGB contra la CIA
Gana al final la policía,
Sobre el rencor de clase
Floreció el amor,

Castellà

Pàgina 1774 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Sabina, Joaquin

Ayer Lenin y Zsa Zsa Gabor
Se casaban en New York.
No habrá revolución,
Se acabo la guerra fría,
Se suicidó la ideología,
Y uno no sabe si reír o si llorar
Viendo a Trotsky en Wall Street fumar
La pipa de la paz.

Enterrado en vida

Estoy obligado a vivir, a tener que aprender a vivir enterrado en vida. Pero me ahoga esta
vida. Me ahoga mi vida, y estoy decidido a acabar con mi vida. Nadie, y cuando digo
nadie estoy diciendo que nadie tiene ningún derecho a decidir sobre mi vida. Ni tiene
derecho alguno a decidir sobre mi muerte. Ni el cuando, ni el como, ni el porqué. Porque
nadie debería estar por encima ni por debajo de nadie. Y cuando digo nadie estoy
diciendo que paren por favor. Paren todo este dolor. Tengo todo el derecho del mundo a
decir “se acabó”. Mi vida. Mi muerte solamente a mi me pertenecen. Y no hay nada, y no
hay nadie que me pueda obligar a vivir esta vida. Mi vida es solo mía, y solamente mía. Mi
vida es solo mía, y solamente mía. Todos, y cuando digo todos estoy diciendo que todos
tenemos el derecho a vivir dignamente. Y tenemos derecho a morir dignamente, si es
mayor el miedo a la vida que a la muerte. Y no hay moral que pueda oponerse a la razón.
Y no hay razón, ni hay un dios, ni leyes, ni explicación que me obligue a vivir esta lenta
agonía. Que me obligue a vivir enterrado en vida. Mi vida y mi muerte solamente a mi me
pertenecen. Y no hay nada, y no hay nadie que me pueda obligar a vivir esta muerte. Mi
vida es solo mía, y solamente mía. Mi vida, mi muerte. Mi vida, mi muerte. Mi vida, mi
muerte. Mi vida y mi muerte solamente a mi me pertenecen. Mi vida es solo mía, y
solamente mía. Derecho a la eutanasia. Derecho al suicidio. Mi vida es solo mía. Derecho
a la eutanasia Derecho al suicidio. Mi muerte es solo mía. Mi vida es solo mía y solamente
mía.

Anglès

Eva tomando el sol

Todo empezó cuando aquella serpiente
me trajo una manzana y dijo: prueba
yo me llamaba Adan,
seguramente tú te llamabas Eva.
Vivíamos de squatters en un piso
abandonado de Moratalaz
si no has estado allí no has visto el paraíso terrenal.
Cogimos un colchón de una basura |dos sillas y una mesa con tres patas
mientras yo emborronaba partituras
tu freías las patatas.
Plantamos ?caniamones de quetama?
y un tiesto nos creció ante el ventanal
con una rama de árbol de la ciencia
del bien y del mal.
A Eva le gustaba estar morena
y se tumbaba cada tarde al sol
nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón
Pronto en cada ventana hubo un marido
a la hora en que montaba el show mi chica
aunque la tele diera en diferido Real Madrid &#8211; Benfica
Un día la víbora del entresuelo
en trance a su consorte sorprendió
forma un revuelo y telefoneo
al cero noventa y dos
Y como no teníamos apellidos
ni hojas de parra ni un tío concejal
ni mas dios que cupido no sirvió de nada
protestar  uuuuu
Eva tomando el sol uuuu
bendito descontrol uuuu
esos cebolla y pan uuuu
que mas quieres.. Adan
Un juez que se creía Dios dispuso
que precintara un guardia nuestro piso
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no quedan plazas para dos intrusos en el paraíso
Estábamos sobre el colchón desnudos
jugando a nuestro juego favorito
al ver entrar la pasma Eva no pudo sofocar un grito
A golpes la bajo por la escalera
un ángel disfrazado de alguacil
sin importarle un pijo que estuviera
en cinta de Caín
Hoy Eva vende en un supermercado
manzanas del pecado original
yo canto en la Calle Preciados
todos me llaman Adan.

Güisqui sin soda (sexo sin boda)

Sólo cumplo años los años bisiestos que acaban en dos
Gasto más que gano, vivo con lo puesto menos un botón,
No tengo costumbre de guardar la ropa si voy a nadar,
unca le hago ascos a la última copa ni al próximo bar,
Vendí por amores y no por dinero mi alma a Belcebú
Y de las dos majas de Goya prefiero la misma que tú.
¿Qué voy a hacerle yo,
si me gusta el güisqui sin soda,
el sexo sin boda,
las penas con pan?
¿Qué voy a hacerle yo,
si el amor me gusta sin celos,
la muerte sin duelo,
Eva con Adán?
Opino con Sade que al deseo los frenos le sientan fatal,
Nunca entiendo el móvil del crimen, a menos que sea pasional;
Si estrené algún himen, si rompí algún plato en mi mocedad,
Hoy, ta retirado, sólo robo y mato por necesidad.
Siempre que la muerte viene tras mi pista me escapo por pies,
hay que estar al loro si eres trapecista y saltas sin red.
¿Qué voy a hacerle yo,
si me gusta el güisqui sin soda,
el sexo sin boda,
las penas con pan?
¿Qué voy a hacerle yo,
si el amor me gusta sin celos,
la muerte sin duelo,
Eva con Adán?
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Hay mujeres

Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia,
Hay mujeres que nunca reciben postales de amor,
Hay mujeres que sueñan con trenes llenos de soldados,
Hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no.
Hay mujeres que bailan desnudas en cárceles de oro,
Hay mujeres que buscan deseo y encuentran piedad,
Hay mujeres atadas de manos y pies al olvido,
Hay mujeres que huyen perseguidas por su soledad.
Hay mujeres veneno, mujeres imán,
Hay mujeres de fuego y helado metal,
Hay mujeres consuelo, hay mujeres consuelo,
Hay mujeres consuelo, mujeres fatal.
Hay mujeres que tocan y curan, que besan y matan,
Hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad,
Hay mujeres que exploran secretas estancias del alma,
Hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz.
Hay mujeres envueltas en pieles sin cuerpo debajo,
Hay mujeres en cuyas caderas no se pone el sol,
Hay mujeres que van al amor como van al trabajo,
Hay mujeres capaces de hacerme perder la razón
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Juana la loca

Después de toda una vida de oficina y disimulo
Después de toda una vida sin poder mover el culo
Después de toda una vida viendo a la gente decente
Burlarse de los que buscan amor a contra corriente.
Después de toda una vida in un triste devaneo
Coleccionando miradas en el desván del deseo...
De pronto un día
Pasaste de pensar que pensarían
Si lo supieran
Tu mujer, tus hijos, tu portera.
Y te fuiste a la calle
Con tacones y bolso y Felipe el Hermoso por el talle.
Desde que te pintas la boca
En vez de Don Juan te llamamos Juana la loca.
Después de toda una vida sublimando los instintos
Tomando gato por liebre; negando que eres distinto
Después de toda una vida poniendo diques al mar,
Trabajador intachable, esposo y padre ejemplar.
Después de toda una vida sin poder sacar las plumas
Soñando cuerpos desnudos entre sábanas de espuma...
De pronto un día
Pasaste de pensar que pensarían
Si lo supieran
Tu mujer, tus hijos, tu portera
Que en el cine Carretas
Una mano de hombre cada noche busca en tu bragueta.
Desde que te pintas la boca
En vez de Don Juan te llamamos Juana la loca.
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Juegos de azar

Recordarás la primera vez
que con tu trajín nos juntó la vida,
llamaste al timbre para vender
libros sobre razas desconocidas...
¿qué nos sucedió?
Que acabamos desnudos jugando abrazados sobre el parquet
al juego del amor.
Luego te marchaste sin dejar ni un papel
con tu nombre y tu dirección,
alguien te esperaba donde siempre a las tres
y eran ya más de las dos.
Volví a encontrarte meses después,
la casualidad me cruzó contigo
en el vestíbulo de un hotel
-"¿qué demonios andas haciendo en Vigo?"-
cuando me desperté
me besabas los párpados: -"¿cómo te llamas?"- te pregunté
después amaneció.
Y así fue como el tabique de aquel hotel
que nos separaba cayó;
tu tenías el cuarto cientocuarentaitres,
yo el cientocuarentaidos.
Siglos pasaron sin que el azar,
duende juguetón, sus hilos moviera;
casi me había olvidado ya
de tus pies subiendo por mi escalera...
pero antesdeayer
en un cine de barrio una voz me llamó, desde el ambigú,
y supe que eras tú.
Y la rara historia otra vez se repitió
unos cuantos años después,
en taquilla te habían dado la fila dos
y a mí me dieron la tres.
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la canción más hermosa del mundo

yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda,
medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda,
una hispano olivetti con caries, un tren con retraso,
un carné del Atleti, una cara de culo de vaso.

un colegio de pago, un compás, un mesa camilla,
una nuez, o un bocado de Adán menos una costilla,
una bici diavètica, un cúmulo, un cirro, una strato
un camello del rey Baltasar, una gata sin gato.

mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero,
mi Cantinflas, mi Bola de nieve, mis tres mosqueteros,
mi Tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copas,
el zaguán dpnde te desnudé sin quitarte la ropa.

mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera,
una lámpara de Alí Baba dentro de una chistera,
no sabía que la primavera duraba un segundo,
yo quería escribir la canción másd hermosa del mundo.

les presento a mi bastardo, a mi esposa soltera,
al padrino que ne apadrinó en la legión estrangera,
a mi hermano gemelo patrón de la merca embulante,
a Simbad el marino que tubo un sobrino cantante.

al putón de mi prima Carlota y su perro salsicha,
a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha,
mariposas que cazan en sueños los niños con granos
cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin manos.

me libré de los tontos por ciento, del cuento del bisnes,
dando clases en una academia de cantos de cisne,
con Simón de Cirene hice un tour por el monte Calvario,
¿qué harias tu si Adelita se fuera con un comisario?

frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera,
si me pierdo de vista esperdadme en la lista de espera,
heredé un botella de ron de un clochard moribundo,
olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo.

nunca pude cantar de un tirón
la canción de la babas del mar del relampago en vena,
de la lágrimas para llorar cuando valga la pena
de la página encinta en el vientre de un bloc trotamundos,
de la gota de tinta en el himno de los iracundos.

yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
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Locos de atar

Estábamos en lo mejor
cuando sonó el despertador
como un jarro de agua fría.
El vino dulce del placer
se avinagró sobre tu piel
y la mía.
De nueve a dos, de cuatro a seis,
yo, que he nacido para rey
trabajando por dinero...
¿Y si te quitas el jersey
y nos sacamos otra ley del sombrero?
Diles que no
piensas fichar,
pon el reloj
a la hora de los locos
de atar.
El lunes es el día peor,
bailar con un ordenador
el bolero del masoca.
Volviéndole la espalda al mar,
sin un mal beso que llevarse
a la boca.
La fuerza de la gravedad
del cielo nos exiliará
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cuando subas la persiana...
¿Por qué no hacemos el amor
y tiras esa ropa por
la ventana?
Diles que no
piensas fichar,
pon el reloj
a la hora de los locos
de atar.

Medias negras

La vi en un paso de cebra
Toreando con el bolso a un autobús,
Llevaba medias negras,
Bufanda a cuadros, minifalda azul.
Me dijo: "¿tienes fuego?",
Tranqui, que me lo monto de legal,
Salí ayer del talego,
Que guay si me invitaras a cenar".
Me echo un cable en la lluvia,
Yo andaba con paraguas y ella no
-"¿a dónde vamos rubia?"
-"a donde tú me lleves" -contestó.
Así que fuimos hasta
Mi casa -"que es el polo" -le advertí.
-"con un colchón nos basta,
De estufa, corazón, te tengo a ti".
Recalenté una sopa
Con vino tinto, pan y salchichón,
A la segunda copa,
-"¿qué hacemos con la ropa?"- Preguntó.
Y yo que nunca tuve
Más religión que un cuerpo de mujer,
Del cuello de una nube
Aquella madrugada me colgué.
Estaba solo cuando
Al día siguiente el sol me desveló,
Me desperté abrazando
La ausencia de su cuerpo en mi colchón.
Lo malo no es que huyera
Con mi cartera y con mi ordenador,
Peor es que se fuera
Robándome además el corazón.
De noche piel de hada,
A plena luz del día Cruella de Ville,
Maldita madrugada,
Y yo que me creía Steve McQueen.
Si en algún paso cebra
La encuentras, dile que le he escrito un blues,
Llevaba medias negras,
Bufanda a cuadros, minifalda azul.
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Mentiras piadosas

Cuando le dije que la pasión,
Por definición, no puede durar
¿cómo iba yo a saber
Que ella se iba a echar a llorar?
"no seas absurdo -me regañó-
Esa explicación nadie te la pidió
Así que guárdatela,
Me pone enferma tanta sinceridad"
Y así fue como aprendí
Que en historias de dos
Conviene a veces mentir,
Que ciertos engaños son
Narcóticos contra el mal de amor.
Yo le quería decir que el azar
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Se parece al deseo
Que un beso es sólo un asalto
Y la cama es un ring de boxeo,
Que las caricias que mojan la piel
Y la sangre amotinan
Se marchitan cuando las toca
La sucia rutina.
Yo le quería decir la verdad
Por amarga que fuera,
Contarle que el universo era más
Ancho que sus caderas,
Le dibujaba un mundo real,
No uno color de rosa,
Pero ella prefería escuchar
Mentiras piadosas.
Y cuando por la quinta cerveza le hablé
De esa chica que me hizo perder
La cabeza, estalló:
"¿vas a callarte de una vez por favor?"
Y así fue como aprendí
Que en historias de dos
Conviene a veces mentir,
Que ciertos engaños son
Narcóticos contra el mal de amor.
Yo le quería decir la verdad
Por amarga que fuera,
Contarle que el universo era más
Ancho que sus caderas,
Le dibujaba un mundo real,
No uno color de rosa,
Pero ella prefería escuchar
Mentiras piadosas

Noches de boda

Que el maquillaje no apague tu risa,
que el equipaje no lastre tus alas,
que el calendario no venga con prisas,
que el diccionario detenga las balas,
Que las persianas corrijan la aurora,
que gane el quiero la guerra del puedo,
que los que esperan no cuenten las horas,
que los que matan se mueran de miedo.
Que el fin del mundo te pille bailando,
que el escenario me tiña las canas,
que nunca sepas ni cómo, ni cuándo,
ni ciento volando, ni ayer ni mañana
Que el corazón no se pase de moda,
que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda,
que todas las lunas sean lunas de miel.
Que las verdades no tengan complejos,
que las mentiras parezcan mentira,
que no te den la razón los espejos,
que te aproveche mirar lo que miras.
Que no se ocupe de ti el desamparo,
que cada cena sea tu última cena,
que ser valiente no salga tan caro,
que ser cobarde no valga la pena.
Que no te compren por menos de nada,
que no te vendan amor sin espinas,
que no te duerman con cuentos de hadas,
que no te cierren el bar de la esquina.
Que el corazón no se pase de moda,
que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda,
que todas las lunas sean lunas de miel.
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Ocupen su localidad

Vengan pequeños y grandes y no olvidarán jamás
el fabuloso programa que les voy a presentar.
Mientras el siglo cansado va acercándose a su fin
anímense, no lo duden, que se van a divertir.
Ocupen su localidad y presten todos atención
a punto está de levantarse el telón.
Aprenderán aquí todos los misterios del amor
con el señor Casanova y su eyaculación precoz.
Perversas vírgenes rubias se masturban para usted
mientras sus gordas madrastras les preparan de beber.
También contamos con la inestimable participación
del enano de la Orquesta Mondragón.
Hermosos jóvenes nazis bailarán un rock and roll
con un famoso travesti capitán de la legión.
Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul
se quita su camisita y su breve canesú.
También contamos con la inestimable participación
de Ivonne de Carlo y Jack "el destripador".
El joven marqués de Sade actuará a continuación
sodomizando a una monja del sagrado corazón.
El conde Drácula chupa sangre de un espectador
cuando se escuchan disparos y muere el apuntador.
Ocupen su localidad y presten todos atención
a punto está de levantarse el telón.
Cuando era mas joven
Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte
Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez,
Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe.
Cuando era más joven me he visto esposado delante del juez.
Cuando era más joven cambiaba de nombre en cada aduana,
Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor,
Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana,
Cuando era más joven buscaba el placer engañando al dolor.
Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
Había días que tocaba comer, había noches que no,
Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas
Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.
Pasaron los años, terminé la mili, me metí en un piso,
Hice algunos discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid,
Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso,
Una vez le dije: "¿Te vienes conmigo?" Y contestó que sí.
Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte,
Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir
Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte.
Cuando era más joven la vida era dura, distinta y feliz.
Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
Había días que tocaba comer, había noches que no,
Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas
Que andaban del brazo de un tipo que nunca era yo.
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Ocupen su localidad (vàlida)

Vengan pequeños y grandes y no olvidarán jamás
el fabuloso programa que les voy a presentar.
Mientras el siglo cansado va acercándose a su fin
anímense, no lo duden, que se van a divertir.
Ocupen su localidad y presten todos atención
a punto está de levantarse el telón.
Aprenderán aquí todos los misterios del amor
con el señor Casanova y su eyaculación precoz.
Perversas vírgenes rubias se masturban para usted
mientras sus gordas madrastras les preparan de beber.
También contamos con la inestimable participación
del enano de la Orquesta Mondragón.
Hermosos jóvenes nazis bailarán un rock and roll
con un famoso travesti capitán de la legión.
Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul
se quita su camisita y su breve canesú.
También contamos con la inestimable participación
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de Ivonne de Carlo y Jack "el destripador".
El joven marqués de Sade actuará a continuación
sodomizando a una monja del sagrado corazón.
El conde Drácula chupa sangre de un espectador
cuando se escuchan disparos y muere el apuntador.
Ocupen su localidad y presten todos atención
a punto está de levantarse el telón.

Oiga doctor

Oiga, doctor,
devuélvame mi depresión,
¿no ve que los amigos se apartan de mí?
dicen que no se puede consentir
esa sonrisa idiota;
Oiga, doctor,
que no escribo una nota
desde que soy feliz.
Oiga, doctor,
devuélvame mi rebeldía,
ahora que a la carta ceno cada día
y viajo con American Express
algunas de las cosas,
oiga, doctor,
que imaginaba odiosas...
¿sabe que están muy bien?
Oiga, doctor,
esta vez le falló la acupuntura,
¿acaso no le pago las facturas?
déjeme como estaba, por favor,
oiga, doctor,
a ver si tengo cura,
solo quiero ser yo
y ahora parezco mi caricatura.
Oiga, doctor,
devuélvame mi fracaso,
¿no ve que yo cantaba a la marginación?
devuélvame mi odio y mi pasión,
doctor, hágame caso,
quiero volver
a ser aquel payaso
con alas en los pies.
Oiga, doctor,
devuélvame mi excitación,
llevo ya cinco meses sin una erección,
incluso en un gimnasio me inscribí
pero no me curaron,
oiga, doctor,
cada miembro me hincharon
menos el viril.
Oiga, doctor,
esta vez le falló la acupuntura,
¿acaso no le pago las facturas?
déjeme como estaba, por favor.
Oiga, doctor,
que ya no se me empina,
desde que me mandó
tener cuidado con la nicotina.
Nada de disimulos,
la cumbre se me está
clavando por momentos en el culo.

Castellà

Pacto entre caballeros

No pasaba de los veinte
el mayor de los tres chicos
que vinieron a atracarme el mes pasado.
"Subvenciónanos un pico
y no te hagas el valiente
que me pongo muy nervioso si me enfado."
Me pillaron diez quinientas
y un peluco marca Omega
con un pincho de cocina en la garganta,
pero el bizco se dio cuenta
y me dijo -"oye, colega,
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te pareces al Sabina ese que canta."
Era un noche cualquiera,
puede ser que fuera trece,
¿qué más da? pudiera ser que fuera martes.
Sólo se que algunas veces
cuando menos te lo esperas
el diablo va y se pone de tu parte.
-"Este encuentro hay que mojarlo
con jarabe de litrona,
compañeros antes de que cante el gallo"-
-"tranquilo, tronco, perdona,
y un trago pa celebrarlo"-
los tres iban hasta el culo de caballo.
A una barra americana
me llevaron por la cara,
no dejaron que pagara ni una ronda,
controlaban tres fulanas
pero a mi me reservaban
los encantos de "Maruja la cachonda".
Nos pusimos como motos,
con la birra y los canutos
se cortaron de meterse algo más fuerte;
nos hicimos unas fotos
de cabina en tres minutos...,
parecemos la cuadrilla de la muerte.
Protegidos por la luna
cogieron prestado un coche,
me dejaron en mi queli y se borraron
por las venas de la noche
-"enróllate y haznos una
copla guapa de la tuyas"- me gritaron.
Me devolvieron intacto,
con un guiño mi dinero,
la cadena, la cartera y el reloj;
yo, que siempre cumplo un pacto
cuando es entre caballeros,
les tenía que escribir esta canción.
Hoy venía en el diario
el careto del más alto,
no lo había vuelto a ver desde aquel día;
escapaba del asalto
al chalé de un millonario
y en la puerta le esperó la policía.
Mucha, mucha policía...

Pero qué hermosas eran

Mi primera mujer era una arpía,
pero, muchacho,
el punto del gazpacho.
joder si lo tenía,
se llamaba... digamos que Sofía.
Un mal día
me puso las maletas
a los pies de la estatua, de un poeta,
que esta, inmortalizado,
en su glorieta.
Después de, no se asombren,
registrar, a su nombre,
mi chalet adosado,
mi visa, mi pasado,
su prisa y su futuro,
dejándome tirado
y sin un duro.
La gota que colmó,
damas y caballeros,
el vaso de su amor,
fue de colesterol.
Harto, tras dos infartos,
de acercarme al tercero...
al sístole y al diástole
de mi corazón
le puse un marcapasos,
que andaba con retraso,
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haciendo interferencias
en la frecuencia
del televisor.
Desde que la perdí
hasta hoy, pobre de mí,
cada vez más borracho,
ruedo de mostrador
en mostrador:
jefe: ¿tienen gazpacho?
Pero... qué hermosa era
cuando iba de mi brazo por la acera,
¿ustedes me han mirado?,
pedirle a ese bombón que me quisiera
¿no les parece que era
pedirle demasiado?
Mi segunda mujer
era una bruja
y yo, tan mamarracho, que besaba
el suelo que pisaba.
Se llamaba... digamos que Maruja.
Aquel día
volví pronto del tajo,
y, en mi cama,
debajo de un idiota,
una dama, en pelotas,
se lo hacía.
Y yo que nunca había
estado en una orgía,
quitándome las botas,
me dije: "ésta es la mía",
y tanto que lo era,
la del tacón de aguja
era Maruja.
Entre ese idiota y yo,
cual Júpiter tronante,
tú eliges" dije yo,
¿que qué me contestó?
sin dudarlo un instante,
"me voy con el idiota".
Y ustedes, que creían,
que el idiota era yo,
pues no,
la muy pendón
se iba y se venía,
poniéndose las botas,
con el menos idiota
de los dos.
Y ¿saben qué les digo?
aquel idiota y yo
nos hicimos amigos,
el día que Maruja nos dejó...
por otro idiota.
Pero... qué hermosas eran
mi segunda mujer y la primera.
¿Ustedes me han mirado?
pedirles, además, que me quisieran,
¿no les parece que era
pedirles demasiado?
Mi tercera mujer era, señores
de todos los amores
que he perdido
el que más me ha dolido.
¿adivinan? Se llamaba Dolores.
Pero, el día
de mi cumple, mi amorcito
me dijo: "Aunque eres malo,
Joaquinito, te traigo, de regalo,
un regalito"
Con su santa inconsciencia
se declaró en estado,
y yo, que había jurado
morir sin descendencia,
como murió mi padre,
a la futura madre,
consternado:
"¡Hay dolores que matan!"
le grité dolorido
"¿Y no se te ha ocurrido
pensar que tu marido
hubiera preferido
otra corbata?"
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Fue niña, niña pija,
¡ni siquiera varón!.
Por fin, con veinte años,
se la llevó un extraño,
y no perdí una hija,
gané un cuarto de baño.
¡Con perdón!
Sofía me aliñaba,
Maruja me adornó,
ya solo me faltaba
tomar clases de parto sin dolor
y con Dolores.
Pero... qué hermosas eran las tres,
y, sobre todo, la tercera
¿Ustedes me han mirado?
pedirles, además, que me quisieran
¿No les parece que era
pedirles demasiado?

Pisa el acelerador

Dentro de algún tiempo estarás acabada
Metida en tu casa, haciendo la colada,
Nadie te dirá "muñeca ven conmigo"
Dónde iras cuando no tengas un amigo,
Tarde ya comprenderás por qué te digo:
Pisa el acelerador... gasta las ruedas
Pisa el acelerador... hasta que puedas
Pisa el acelerador... siéntete viva
Pisa el acelerador... no estés cautiva
Mientras tenga gasolina tu motor
Pisa el acelerador...
Desconfía de quien te diga "ten cuidado"
Sólo busca que no escapes de su lado,
Antes de que te aniquilen sus reproches
Déjalo que duerma y a la media noche
Sal por la ventana, pon en marcha el coche y
Pisa el acelerador... es estupendo
Pisa el acelerador... salir corriendo
Pisa el acelerador... sal disparada
Pisa el acelerador... de madrugada
Pasa de mirar por el retrovisor
Y pisa el acelerador.
Cuando la ceremonia de vivir se te empiece a repetir,
Si en la película de ser mujer estás harta de tu papel,
Pisa el acelerador... márchate lejos
Pisa el acelerador... es mi consejo
Pisa el acelerador... huye del nido
Pisa el acelerador... qué divertido
Rompe el código de la circulación
Y pisa el acelerador.
De dónde vienes eso qué más da, sólo importa a donde vas,
¿Qué haces ahí, tirada en el arcén?, venga, atrévete a correr
Pisa el acelerador... písalo nena
Pisa el acelerador... vale la pena
Pisa el acelerador...con desenfreno
Pisa el acelerador... es muy ameno
Pisa el acelerador... písalo fuerte
Pisa el acelerador... que tengas suerte
Pisa el acelerador... no te despidas
Pisa el acelerador... vive tu vida
Pisa el acelerador... con entusiasmo
Pisa el acelerador... hasta el orgasmo
Pisa el acelerador... no te resistas
Pisa el acelerador... a la autopista
Pisa el acelerador... ven!, que te espera
Pisa el acelerador... la carretera
Pisa el acelerador... ponte las pilas
Pisa el acelerador... da la barrila
Pisa el acelerador... con osadía
Pisa el acelerador... hoy es tu día.
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Pobre Cristina

Era tan pobre
Que no tenía más que dinero,
Besos de sobre
Herencia de su padre naviero.
Anfetaminas
Y alcohol desayuno Miss Onassis,
Pobre Cristina,
Que al fin logró quedarse en el chasis.
Sólo yo sé que dice la pura verdad
Cuando jura que toda su fortuna daría
Por echarse un noviete aburrido y formal
Por entrar de oficiala en una peluquería.
Cris, Cris, Cristina,
Suspira y fantasea
Con que la piropea
Un albañil.
Cris, Cris, Cristina,
Que un botones vea
Si le puede conseguir
Pastillas para dormir.
Corazón tierno,
Los dueños del verano la miman,
Pero el invierno
No se lo saca nunca de encima,
Con su cara de dólar
Ha amortizado varios maridos,
Pero siempre esta sola
Poniéndole una vela a cupido.
De la isla de Scorpios en yate a New York,
Del gran baile de Mónaco a cenar en Maxim´s,
Guardaespaldas armados la sacan del Rolls,
Un amante alquilado le calienta la suite.
Cris, Cris, Cristina,
Dirige una oficina
Tumbada en la piscina
De incosol.
Cris, Cris, Cristina,
Aunque se derrita
Empapadita de sudor
No se quita el albornoz.
Mil y un tipejos
Las flechas del amor le disparan,
Sólo el espejo
Le escupe la verdad a la cara,
Nadie le advierte
Que al cielo no se va en limusina,
Qué mala suerte
Que no acepte la muerte propinas.
Vale más ser la hija de fulano de tal
Que la niña mimada de los ojos de ari.
Pesa tanto la sombra de papá superman,
Míralo en esa foto organizando un safari.
Cris, Cris, Cristina,
Suspira y fantasea
Con que la piropea
Un albañil.
Cris, Cris, Cristina,
Que un botones vea
Si le puede conseguir
Pastillas para dormir.
Cris, Cris, Cristina,
Dirige una oficina
Tumbada en la piscina
De incosol.
Cris, Cris, Cristina,
Aunque se derrita
Empapadita de sudor
No se quita el albornoz.
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Pongamos que hablo de Madrid

Allá donde se cruzan los caminos,
donde el mar no se puede concebir,
donde regresa siempre el fugitivo,
pongamos que hablo de Madrid.

Donde el deseo viaja en ascensores,
un agujero queda para mí,
que me dejo la vida en sus rincones,
pongamos que hablo de Madrid.

Las niñas ya no quieren ser princesas,
y a los niños les da por perseguir
el mar dentro de un vaso de ginebra,
pongamos que hablo de Madrid.

Los pájaros visitan al psiquiatra,
las estrellas se olvidan de salir,
la muerte viaja en ambulancias blancas,
pongamos que hablo de Madrid.

El sol es una estufa de butano,
la vida un metro a punto de partir,
hay una jeringuilla en el lavabo,
pongamos que hablo de Madrid.

Cuando la muerte venga a visitarme,
no me despiertes, déjame dormir
aquí he vivido, aquí quiero quedarme
pongamos que hablo de Madrid
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Ponme un trago más

Se llevó mi sed,
Mis besos, mi pan,
Ahora dónde iré
Con un alacrán
En lugar de corazón.
La perdí por k.o.
Con el campeón
Desapareció del ring,
"no me busques ciao",
Escrito dejó
En el espejo con carmín.
Y los perros del mercado
Ladraron al escuchar
La balada del abandonado
Con un saxofón desafinado,
La canción que cantan
De bar en bar
Los que beben para olvidar.
"Ponme un trago mas"
"Lo siento, señor,
pero cerramos a las tres".
¿eran Cutty Sark?
Dos mil, por favor,
Le invitamos al café.
Ya le he dicho que su chica no está,
Vino pero se marchó
¿qué sé yo con quién?
Pagaron y en paz,
No me llamo Sherlock Holmes".
Y los gatos del mercado
Maullaron al escuchar
La balada del abandonado
Con un guitarrón desafinado,
La canción que cantan
De bar en bar
Los que beben para olvidar.
El radiocassette
De un taxi escupió
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Un viejo blues de B. B. King
Sobre un tipo que
Por celos mató,
Beibi, en Menphis (Tennesse).

Ponme un trago más

Se llevó mi sed,
Mis besos, mi pan,
Ahora dónde iré
Con un alacrán
En lugar de corazón.
La perdí por k.o.
Con el campeón
Desapareció del ring,
"no me busques ciao",
Escrito dejó
En el espejo con carmín.
Y los perros del mercado
Ladraron al escuchar
La balada del abandonado
Con un saxofón desafinado,
La canción que cantan
De bar en bar
Los que beben para olvidar.
"Ponme un trago mas"
"Lo siento, señor,
pero cerramos a las tres".
¿eran Cutty Sark?
Dos mil, por favor,
Le invitamos al café.
Ya le he dicho que su chica no está,
Vino pero se marchó
¿qué sé yo con quién?
Pagaron y en paz,
No me llamo Sherlock Holmes".
Y los gatos del mercado
Maullaron al escuchar
La balada del abandonado
Con un guitarrón desafinado,
La canción que cantan
De bar en bar
Los que beben para olvidar.
El radiocassette
De un taxi escupió
Un viejo blues de B. B. King
Sobre un tipo que
Por celos mató,
Beibi, en Menphis (Tennesse).
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Princesa

Entre la cirrosis
y la sobredosis
andas siempre, muñeca.
Con tu sucia camisa
y, en lugar de sonrisa,
una especie de mueca.
¿Cómo no imaginarte,
cómo no recordarte
hace apenas dos años?
Cuando eras la princesa
de la boca de fresa,
cuando tenías aún esa forma
de hacerme daño.
Ahora es demasiado tarde, princesa.
Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Maldito sea el gurú
que levantó entre tú
y yo un silencio oscuro,
del que ya sólo sales
para decirme, "vale,
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déjame veinte duros".
Ya no te tengo miedo
nena, pero no puedo
seguirte en tu viaje.
Cuántas veces hubiera dado la vida entera
porque tú me pidieras
llevarte el equipaje.
Ahora es demasiado tarde, princesa...
Tú que sembraste en todas
las islas de la moda
las flores de tu gracia,
¿cómo no ibas a verte
envuelta en una muerte
con asalto a farmacia?
¿Con qué ley condenarte
si somos juez y parte
todos de tus andanzas?
Sigue con tus movidas,
pero no pidas
que me pase la vida
pagándote fianzas.
Ahora es demasiado tarde, princesa
Búscate otro perro que te ladre, princesa

Que demasiao

Macarra de ceñido pantalón
Pandillero tatuado y suburbial,
Hijo de la derrota y el alcohol,
Sobrino del dolor,
Primo hermano de la necesidad.

Tuviste por escuela una prisión,
Por maestra una mesa de billar,
Te lo montas de guapo y de matón.
De golfo y de ladrón
Y de darle al canuto cantidad.

Aún no tienes años pa votar
Y ya pasas del rollo de vivir.
Chorizo y delincuente habitual
Contra la propiedad
De los que no te dejan elegir.

Si al fondo del oscuro callejón
Un Bugatti te come la moral.
A punta de navaja y empujón
El coche vacilón
Va cambiando de dueño y de lugar.

Que no se mueva nadie -has ordenao-
Y van ya quince atracos en un mes.
Tu vieja apura el vino que has mercao
Y nunca ha preguntao:
¿De dónde sale todo este parné?

La pasma va pisándote el talón,
Hay bronca por donde quiera que vas,
Las chavalas del barrio sueñan con
Robarte el corazón
Si el sábado las llevas a bailar.

Una noche que andabas desarmao
La muerte en una esquina te esperó,
Te pegaron seis tiros descaraos
Y luego desangrao
Te ingresaron en el piramidón.

Pero antes de palmarla se te oyó
Decir: "Que demasiao,
De esta me sacan en televisión".

Castellà

Que demasiao

Macarra de ceñido pantalón
Pandillero tatuado y suburbial,
Hijo de la derrota y el alcohol,
Sobrino del dolor,
Primo hermano de la necesidad.
Tuviste por escuela una prisión,
Por maestra una mesa de billar,
Te lo montas de guapo y de matón.
De golfo y de ladrón
Y de darle al canuto cantidad.
Aún no tienes años pa votar
Y ya pasas del rollo de vivir.
Chorizo y delincuente habitual
Contra la propiedad
De los que no te dejan elegir.
Si al fondo del oscuro callejón
Un Bugatti te come la moral.
A punta de navaja y empujón
El coche vacilón
Va cambiando de dueño y de lugar.
Que no se mueva nadie -has ordenao-
Y van ya quince atracos en un mes.
Tu vieja apura el vino que has mercao
Y nunca ha preguntao:
¿De dónde sale todo este parné?
La pasma va pisándote el talón,
Hay bronca por donde quiera que vas,
Las chavalas del barrio sueñan con
Robarte el corazón
Si el sábado las llevas a bailar.
Una noche que andabas desarmao
La muerte en una esquina te esperó,
Te pegaron seis tiros descaraos
Y luego desangrao
Te ingresaron en el piramidón.
Pero antes de palmarla se te oyó
Decir: "Que demasiao,
De esta me sacan en televisión".

Castellà

Que se llama soledad

Intro: E   B7  E

        F#7      B7

        A   A7  Am  Am7

        D   D7

     G                 D                  Em
Algunas veces vuelo y otras veces

    C                   D                G
me arrastro demasiado a ras del suelo,

    B7                               Em
algunas madrugadas me desvelo

                                    C
y ando como un gato en celo

   Am7                D7        B7
patrullando la ciudad

                           Em
en busca de una gatita,

                        C
en esa hora maldita

                 Am7            A7                D    B7
en que los bares a punto están de cerrar,
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                              Em       C
cuando el alma necesita

          Am7               B7
un cuerpo que acariciar.

(Solo = Intro)

Algunas veces vivo y otras veces
la vida se me va con lo que escribo;
algunas veces busco un adjetivo
inspirado y posesivo
que te arañe el corazón;
luego arrojo mi mensaje
se lo lleva de equipaje
una botella al mar de tu incomprensión.
No quiero hacer chantaje
sólo quiero regalarte una canción.

Estribillo:

      E                   B7              E
Y algunas veces suelo recostar

      F#7                                  B7
mi cabeza en el hombro de la luna,

       C                                      G        Am7
y le hablo de esa amante inoportuna

                          B7
que se llama soledad.

      E                    B7             E
Y algunas veces suelo recostar

      F#7                                 B7
mi cabeza en el hombro de la luna,

    A                       A7               Am
y le hablo de esa amante inoportuna

          Am7            D   B7                        E
que se llama soledad, que se llama soledad.

Algunas veces gano y otras veces
pongo un circo y me crecen los enanos;
algunas veces doy con un gusano
en la fruta del manzano
prohibido del padre Adán;
o duermo y dejo la puerta
de mi habitación abierta
por si acaso se te ocurre regresar;
más raro fue aquel verano
que no paro de nevar.

Estribillo (Bis)

Quién me ha robado el mes de abril?

En la posada del fracaso,
donde no hay consuelo ni ascensor,
el desamparo y la humedad
comparten colchón
y cuando, por la calle,
pasa la vida, como un huracán,
el hombre del traje gris
saca un sucio calendario del
bolsillo y grita
¿quién me ha robado el mes de abril?
¿Pero cómo pudo sucederme a mí?
¿Quién me ha robado el mes de abril?
Lo guardaba en el cajón
donde guardo el corazón.

Castellà

La chica de BUP casi todas
las asignaturas suspendió
el curso en que preñada
aquel chaval la dejó y cuando en la pizarra
pasa lista en profe de latín
lágrimas de desamor
ruedan por la página de un bloc
y en él escribe
¿quién me ha robado el mes de abril?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
¿Pero quién me ha robado el mes de abril?
Lo guardaba en el cajón
donde guardo el corazón.
El marido de mi madre
que en el último tren se largó
con una peluquera
veinte años menor
y cuando exiben esas risas
de Instamatic en París,
derrotada en el sillón,
se marchita viendo Falcon Crest
mi vieja y piensa
¿quién me ha robado el mes de abril?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
¿Pero quién me ha robado el mes de abril?
Lo guardaba en el cajón
donde guardo el corazón.

Rebajas de enero

Huyendo del frío busqué en las rebajas de enero
Y hallé una morena bajita que no estaba mal,
Cansada de tanto esperar el amor verdadero
Le dio por poner un anuncio en la prensa local.
"Absténganse brutos y obsesos en busca de orgasmo",
no soy dado a tales excesos, así que escribí,
"Te puedo dar todo -añadía- excepto entusiasmo",
nos vimos tres veces, la cuarta se vino a dormir.
Apenas llegó
Se instaló para siempre en mi vida.
No hay nada mejor
Que encontrar un amor a medida.
Como otras parejas tuvimos historias de celos,
Historias de gritos y besos, de azúcar y sal,
Un piso en Atocha no queda tan cerca del cielo
Y yo, la verdad, nunca he sido un amante ideal.
Y contra pronóstico han ido pasando los años,
Tenemos estufa, dos gatos y tele en color,
Si dos no se engañan, mal pueden tener desengaños...
¿emociones fuertes? Buscadlas en otra canción.
Apenas llegó
Se instaló para siempre en mi vida,
No hay nada mejor
Que encontrar un amor a medida.

Castellà

Tratado de impaciencia nº 11

Aquella noche no llovió,
ni apareciste disculpándote,
diciendo, mientras te sentabas,
"perdóname si llego tarde".
No me abrumaste con preguntas,
ni yo traté de impresionarte
contando tontas aventuras,
falsas historias de viaje.
Ni deambulamos por el barrio
buscando algún tugurio abierto,
ni te besé cuando la luna
me sugirió que era el momento.
Tampoco fuimos a bailar,
ni tembló un pájaro en tu pecho
cuando mi boca fue pasando
de las palabras a los hechos.
Y no acabamos en la cama,
que es donde acaban estas cosas,
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ardiendo juntos en la hoguera
de piel, sudor, saliva y sombra.
Así que no andes lamentando
lo que pudo pasar y no pasó.
Aquella noche que fallaste,
tampoco fui a la cita yo

Una canción para la Magdalena

Si, a media noche, por la carretera
que te conté,
detrás de una gasolinera
donde llené,
te hacen un guiño unas bombillas
azules, rojas y amarillas,
pórtate bien
y frena.
Y, si la Magdalena
pide un trago,
tú la invitas a cien
que yo los pago.
Acércate a su puerta y llama
si te mueres de sed,
si ya no juegas a las damas
ni con tu mujer.
Sólo te pido que me escribas,
contándome si sigue viva
la virgen del pecado,
la novia de la flor de la saliva,
el sexo con amor de los casados.
Dueña de un corazón,
tan cinco estrellas,
que, hasta el hijo de un Dios,
una vez que la vio,
se fue con ella.
Y nunca le cobró
la Magdalena.
Si estás más solo que la luna,
déjate convencer,
brindando a mi salud, con una
que yo me sé.
Y, cuando suban las bebidas,
el doble de lo que te pida
dale por sus favores,
que, en casa de María de Magdala,
las malas compañías son las mejores.
Si llevas grasa en la guantera
u un alma que perder,
aparca, junto a sus caderas
de leche y miel.
Entre dos curvas redentoras
la más prohibida de las frutas
te espera hasta la aurora,
la más señora de todas las putas,
la más puta de todas las señoras.
Con ese corazón,
tan cinco estrellas,
que, hasta el hijo de un Dios,
una vez que la vio,
se fue con ella,
Y nunca le cobró
la Magdalena.

Castellà

Una de romanos

Has visto un ciclo en televisión del cine
en tiempos de Franco?
Yo soy aquel chaval que creció en la fila
de los mancos.
Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador,
bramaba la temible linterna del acomodador.
Ella tenía catorce abriles en canal,
sobre las rodillas rebeca para disimular;
aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor...
la carne de gallina me pone en el corazón.
En pantalla Dalila
cortaba el pelo a cero a Sansón
y en la última fila del cine
con calcetines
aprendimos tú y yo.
Juegos de manos
a la sombra de un cine de verano,
Juegos de manos...
siempre daban una de romanos.
Era condición esencial organizar bien el modo
de entrar en la semioscuridad blanca y negra del No-Do
y, mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano,
la nena se dejaba besar (que no la pille su hermano).
Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet
yo iba con corbata y pomada que cura el acné
hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos
y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos.
Y mientras en pantalla
prendía fuego a Roma Nerón,
contra la última valla del cine
y en calcetines
aprendimos tú y yo.
Juegos de manos
a la sombra de un cine de verano,
Juegos de manos...
siempre daban una de romanos.
Hoy que todos andan con videos porno-americanos
para ver contigo me alquilo
una de romanos.

Castellà

Y nos dieron las diez

Fue en un pueblo con mar
una noche despues de un concierto;
tú reinabas detrás
de la barra del único bar que vimos abierto
-"Cántame una canción
al oido y te pongo un cubata"-
-"Con una condición:
que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata"-
loco por conocer
los secretos de su dormitorio
esa noche canté
al piano del amanecer todo mi repertorio.
Los clientes del bar
uno a uno se fueron marchando,
tú saliste a cerrar,
yo me dije:
"Cuidado, chaval, te estas enamorando",
luego todo pasó
de repente, su dedo en mi espalda
dibujo un corazón
y mi mano le correspondió debajo de tu falda;
caminito al hostal
nos besamos en cada farola,
era un pueblo con mar,
yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola...
Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una
y las dos y las tres
y desnudos al amanecer nos encontró la luna.
Nos dijimos adios,
ojalá que volvamos a vernos
el verano acabó
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el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno,
y a tu pueblo el azar
otra vez el verano siguiente
me llevó, y al final
del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente,
y no halle quien de ti
me dijera ni media palabra,
parecia como si
me quisiera gastar el destino una broma macabra.
No había nadie detrás
de la barra del otro verano.
Y en lugar de tu bar
me encontré una sucursal del Banco Hispano Americano,
tu memoria vengué
a pedradas contra los cristales,
-"Se que no lo soñé"-
protestaba mientras me esposaban los municipales
en mi declaración
alegué que llevaba tres copas
y empecé esta canción
en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa
Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una
y las dos y las tres
y desnudos al amanecer nos encontró la luna.

Y si amanece por fin

Y si amanece por fin
Y el sol incendia el capó de los coches
Baja las persianas,
De ti depende y de mí
Que entre los dos siga siendo ayer noche
Hoy por la mañana.
Olvídate del reloj
Nadie se ha muerto por ir sin dormir
Una vez al currelo.
¿por qué comerse un marrón
Cuando la vida se luce poniendo ante ti
Un caramelo?
Anda, deja que te desabroche un botón,
Que se come con piel, la manzana prohibida
Y tal vez no tengamos más noches
Y tal vez no seas tú
La mujer de mi vida.
El tiempo es un microbús
Que sólo cruza una vez esta breve
Y absurda comedia,
Y yo no soy Mickey Rourke
Ni tu Kim Bassinger, ni tengo nueve
Semanas y media.
La buena reputación
Es conveniente dejarla caer
A los pies de la cama.
Hoy tienes una ocasión
De demostrar que eres una mujer
Además de una dama.
Anda, deja que te desabroche un botón,
Que se come con piel, la manzana prohibida
Y tal vez no tengamos más noches
Y tal vez no seas tú
La mujer de mi vida.

Castellà

Y sin embargo te quiero... (Nos sobran los motivos)

E
Me lo dijeron mil veces,
                           B
Pero nunca quise poner atención

Cuando llegaron los llantos,
               B/A              E     Em

Castellà

Ya estabas muy dentro de mi corazón.

                      Am  F  E
Te esperaba hasta muy tarde
                     Am
Ningún reproche té hacia
B7                  C    F
Lo más que te preguntaba
               Em
Era que si me querías.

Y bajo tus besos
B7         Em
 En la madrugá
E7          Am
Sin que tu notaras
   D7            G
La cruz de mi angustia
C        B7  C                  B7
Solía cantar.Ah, ah, ah, ah, ah,ahhh.

          Am    B7      Em
Te quiero más que a mis ojos
E7                     Am
Te quiero más que a mi vida
           B7          Em
Más que al aire que respiro
      B7             Em
Y más que a la mare mia

                    D
Que se me paren los pulsos
       D7         G
Si te dejo de querer
           Em       Am
Que las campanas me doblen
      C            B7
Sí té falto alguna vez.

Am      B7         Em
Eres mi vida y mi muerte
E7              Am
Te lo juro compañera
         B7             Em
No debía de quererte
                B7
No debía de quererte
                   C  Em  E
Y sin embargo te quiero.

Yo quiero ser una chica Almódovar

Yo quiero ser una chica Almodovar
como la Maura, como Victoria Abril
un poco lista, un poquitín boba,
ir con Madonna en una limousine.
Yo quiero ser una chica Almodovar
como Bibí, como Miguel Bosé
pasar de todo y no pasar de moda,
bailar contigo el último cuplé.
Y no parar de viajar del invierno al verano,
de Madrid a New York, del abrazo al olvido,
dejarte entre tinieblas escuchando un ruido
de tacones lejanos.
Encontrar la salida de este gris laberinto,
sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto,
tener en cada puerto un amante distinto
no gritar ¡que he hecho yo, para merecer esto!
Yo quiero ser una chica Almodovar
como Pepi, como Luci como Bom
venderle al Garbo mis secretos de alcoba,
ponerme luto por un matador.
Yo quiero ser una chica Almodovar
que a su chico le suplique ¡Atame!
no dar el alma sino a quien me la roba,
desayunar en Tifanny´s con él.
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Y no permitir que me coman el coco
esas chungas movidas de Croatas y Serbios
ir por la vida al borde de un ataque de nervios,
con faldas y a lo loco.
Como Pati Difusa escribir mis memorias,
apuntarme a cualquier tipo de bombardeo
no tener otra fe que la piel,
ni más ley que la ley del deseo.

Zumo de neón

De pronto alguna tarde
Te pasan calidad y de repente
Los bulevares arden,
La piel recibe un telegrama urgente.
Los bares y los rostros
Fascinan un instante, luego mueren,
Asómate a mis ojos
Si aún no has comprendido lo que quieren.
Los cuerpos que me clavan
Sus codos y su prisa son de hielo,
La noche se derrama
sin dejarme chupar su caramelo.
Acabo vomitando
En los lavabos de un antro moderno;
Un grupo está tocando
Rock and roll a las puertas del infierno.
Mar donde flotan:
Piruetas de bufón,
Toreros de salón,
Amor de garrafón,
Dame, dame música idiota
Y zumo de neón
Contra la depresión,
Todos se miran
Na-na-nadie se toca.
El club del desengaño
De madrugada está superpoblado,
La sombra de un extraño
Planeta sobrevuela los tejados.
El grueso de la tropa
se afeita para ir a la oficina,
Los jefes van de coca,
Los curritos de tinto y aspirinas.
Mar donde flotan:
Piruetas de bufón,
Toreros de salón,
Amor de garrafón,
Dame, dame música idiota
Y zumo de neón
Contra la depresión,
Todos se miran
Na-na-nadie se toca.
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Sabotatge

LA NOVA MODA

Ha arribat la nova moda
es la moda del llaç blau
per recolzar la tortura
aquesta es la seva clau

Tots els fatxes porten el llacet

Català

molts no saben que vol dir això
però et diran que la gent té el dret
a la llibertat d´expressió

Però no et claves amb el rei
ni parles d´autodeterminació
no qüestiones el corte inglés
que no trobaran prou repressió

Tots els assassins porten llaç blau
tots els assassins en porten
tots els assassins porteu llaç blau

Tots els que porteu llaç blau
sou en realitat els que assassineu
que no dessitjeu pas la pau
sino que sotmetre a Euskal Herria

Tots els que porteu llaç blau
sou en realitat els que assassineu
que no dessitjeu pas la pau
Euskal Herria askatu!!

Tots els assassins porten llaç blau
tots els assassins en porten
tots els assassins porteu llaç blau (repeteix)

Lluita!

Va passant el temps
continuen al poder
assassins profesionals
sense cap mirament
el que es bo
i el que es dolent
tot queda al seu paper

Tenen a les mans
la violencia policial
per a la manipulacio
tenen la televisio
distorsio de la realitat
amb la llei del capital

Cal que reaccionem
sortint al carrer
hem de fer-los front
no tindre mai por
hem d´organitzar-se
i formar grups
per manifestar-se
mostra el teu rebuig

Català

Sala, Pep

Amor rovellat

Recullo les llàgrimes
que van caure ahir,
les teves paraules
dites per mentir,
en la nit més fosca
del dia més clar,
potser el nostre amor
s'està rovellant.

Recullo les cendres

Català
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que van cremar ahir,
veig com et pentines
abans de sortir,
el fum m'ensenya
cap a on bufa el vent,
sento que es trenca
el fil que ens uneix.

La teva mirada
abans de marxar,
em diu que l'amor
se'ns ha rovellat.

Recullo la cera
que es va apagar ahir,
veig les teves coses
al costat del llit,
s'obren les ferides
que el temps curarà,
en coses petites
et vull recordar.

La teva mirada
abans de marxar,
és l'últim adéu
que és el més amarg.

Avel.li

El teu silenci és un llibre amb les pàgines en blanc,el teu adéu una espina sense flor.
Vell Opoton tu ets el mirall,on podem veure com som.Sant Jordi mata l´aranya però els
llibres no tenen mots.
Sant Jordi mata l´aranya però els roses no tenen flor.Avel.li.
La teva absència és un llibre on respira el dolor,cada paraula es un conte,un record.
Oh vell Opoton amb tu hem après,a viure i veure aquest món.Que serà de sant Jordi si els
llibres no tenen mots què serà de sant Jordi si els rosers no tenen flor.Avel.li.
Adéu amic, company,que els vents et siguin bons,que sempre et duguin a bon port.
Adéu amic , company que no et falti mai la sort,bon viatge tinguis Opoton.

Català

BANDES SONORES

** BANDES SONORES **

Dona´m un somriure
quan em vulguis escoltar
un record que mai pugui oblidar.

T´escric melodies
que el temps arranjarà,
quan poc a poc els dies vagin passant.

Cançons que venen i van,
imatges del passat
que tornen a l´atzar.

Cançons que un dia vaig cantar
fetes pensant en tu,
a qui tant he estimat.

Melodies viscudes
que junts vam compartir,
van marcar el nostre destí.

Bandes sonores
que ens van acompanyant,
a cada moment i ja no ens deixaran.

Català

Música: Pep Sala / Lletra: Pep Sala, Fede Nieto

Cançó anglesa

CANÇÓ ANGLESA

G  C
Recordo bé aquestes cases
On hi vaig viure fa tant de temps
Els colors de les façanes
I les olors portades pel vent.

El meu cor batega de pressa
Quan passo pel teu carrer
Els records tornen enrera
I s´amunteguen en la meva ment.

  Am             C
El meu cor és a Anglaterra
  G                    D
Fa temps allí el vaig deixar
  Am             C
El meu cor és a Anglaterra
             G
I el vinc a buscar.

G   C
Recordo bé aquestes cares
Quem em reconeixen tan bé
Recordo bé la mirada
Que té aquesta gent

El meu cor batega de pressa
Sap que avui et veuré
La meva sang corre i s´altera
Quan s´acosta el moment.

  Am             C
El meu cor és a Anglaterra
  G                    D
Fa temps allí el vaig deixar
  Am             C
El meu cor és a Anglaterra
             G
I el vinc a trobar.

 D            C
Porto poc equipatge
 D            C
Ho tinc tot a les mans
 D            C
Només una cançó anglesa
             D
Que em porta a cantar.

  Am             C
El meu cor és a Anglaterra
  G                    D
Fa temps allí el vaig deixar
  Am             C
El meu cor és a Anglaterra
             G
I el vinc a buscar.
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Cant de la pau

Escolta l´aire
escolta el món
amb trets i violència
gemega el seu cor.

Escolta l´aire
mira els infants
el seu futur s´enfonsa
en mig de pobresa i fam.

Clams d´impotència
crida la mar
escolta la terra
que demana ferida un demà

Parla´m que t´estic escoltant
Escolta´m que jo t´estic parlant
Tan sols amb respecte podrem seguir endavant
Tant sols amb diàleg podrem conviure en pau.
Parla´m que t´estic escoltant.

Escolta l´aire,
Avui ja n´hi ha prou,
Trenquem les distàncies,
Comencem de nou.

Escolta l´aire,
Som tant semblants,
Tant sols amb paraules,
deixem de ser estranys.

Cants d´esperança
Són veus de pau
Les nostres paraules
en l´aire ressonin fort i clar.

Parla´m que t´estic escoltant
Escolta´m que jo t´estic parlant
Tan sols amb respecte podrem seguir endavant
Tant sols amb diàleg podrem conviure en pau.

Parla´m que això ho podem canviar
escolta´m que està a les nostres mans
tan sols amb respecte podrem seguir endavant
Tan sols amb diàleg podrem conviure en pau.
Avui volem ajuntar les mans.

Català

Cor de la nit

Benvingut cor de la nit
anem pel "boulevard",
al carrer no hi ha ningú
però et sento bategar.

Tot el món per nosaltres
i el temps per compartir,
és tant breu que s'acaba abans
de poder-lo oferir.

Porta'm on no neixi el dia
on la nit no acabi mai,
porta'm lluny de la tristesa
que el meu cor està trencat.

Benvingut cor de la nit

Català

anem a passejar,
estic ferit i em sento buit
i tinc els ulls cansats.

Quan arribi el silenci,
cavalcant la claror,
em pendrà poc a poc el cos
al llit del desamor.

Deixeu que toquin les campanes

Deixeu que toquin les campanes,
que el poema s´ha trencat,
que la mar està enyorada,
i el desig inacabat.

Tot és tan provisional,
i el temps és tan incert,
pujaré a les muntanyes
per estar a prop del cel.

Deixeu que toquin les campanes,
que la flama s´ha apagat,
i les flors trepitjades,
i el silenci han profanat.

Qui volia ser un poema
per llegir-lo sense llum,
el repic de les campanes
em portarà a prop de tu.

DEIXEU QUE TOQUIN LES CAMPANES

Música i lletra: Pep Sala

Català

Dues llunes a l´espai  (NOU DISC UN PETIT MOMENT DE DUBTE)

********* DUES LLUNES EN L´ESPAI *********

El meu món és incomplert
i jo et busco
entre les ombres de la nit

El meu món és tant confús
i jo l´omplo
amb poemes sense fi

Cançons que ningú escoltarà
poemes que ningú llegirà

A vegades quan em sento sol
puc veure a l´horitzó
un troç de lluna

A vegades quan et sento aprop
tu portes l´altre troç
i tot s´ajunta

Trossos que es troben en l´atzar
cossos que son dues meitats
tu ets un quart creixent
jo soc un quart mimvant
dues llunes en l´espai

El meu món és irreal
i jo et trobo
en els somnis tot dormint

El meu món es escapçat
i jo l´omplo
amb cançons que mai no he escrit

Poemes que estan inacabats
cançons que ningú cantarà

A vegades quan estàs amb mi

Català
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puc veure en l´horitzó
la lluna plena

A vegades quan et sento aprop
el mòn està senser
les nits serenes

Trossos que es troben a l´atzar
cossos que son dues meitats
tu ets un quart creixent
jo soc un quart mimvant
dues llunes en l´espai....

Lletra i música: Pep Sala.

Dues llunes en l´espai

El meu món és incomplet
i jo et busco
en les ombres de la nit

El meu món és tan confús
i jo l´omplo
amb poemes sense fi

Cançons que ningú escoltarà
poemes que ningú llegirà

A vegades quan em sento sol
puc veure en l´horitzó
un tros de lluna

A vegades quan et sento a prop
tu portes l´altres tros
i tot s´ajunta

Trossos que es troben a l´atzar
cossos que són dues meitats
tu ets un quart creixent
jo sóc un quart minvant
dues llunes en l´espai

El meu món es irreal
i jo et trobo
en els somnis tot dormint

El meu món és escapçat
i jo l´omplo
amb cançons que mai no he escrit

Poemes que estan inacabats
cançons que ningú cantarà

A vegades quan estàs amb mi
puc veure en l´horitzó
la lluna plena

A vegades quan et sento a prop
el meu està sencer
les nits serenes

Trossos que es troben a l´atzar
cossos que són dues meitats
tu ets un quart creixent
jo sóc un quart minvant
dues llunes a l´espai

Català

El que senties per nadal

Un grapat de bons propòsits
i desitjos del millor
les imatges d´infantesa
s´acummulen en els records

Il.lusió en les mirades
que il.luminen el carrer
la televisió engegada
ens recorda el que hem fet

I un altre any que comença
que ens farà viure de tot
bons moments i esperances
també estones de dolor

I quan els carrers siguin foscos
i no sàpigues on anar
tanca els ulls i recorda
el que senties per nadal

Oblidant els despropòsits
realitzats el darrer any
acumulem les esperances
de no caure en els paranys

I la llum en les mirades
que ens ensenyen els infants
il.luminen les façanes
i els nostres maldecaps

I un altre any que comença
que potser ens farà millors
ens recorda les absències
de tots aquells que ja no hi son.

I quan la vida et vagi en contra
i comencis a dubtar
tanca els ulls i recorda
el que senties per nadal...

Música i lletra: Pep Sala.

Català

Enlaira't

Els somnis que ha creat
no li caben a les mans,
els dies se li escurcen
i la nit l'està ofegant,
se li fa lenta la vida
i petita la ciutat,
potser és l'hora d'anar-se'n.

Té una maleta plena
que fa temps que va amagar,
un destí que no te límits
i el "sentit de llibertat",
tot guardat a dins l'armari
preparada per viatjar.

Li deia enlaira't, enlaira't..
un dia podràs volar
li deia enlaira't, enlaira't..
i ningú t'aturarà,
"els ocells es moren engaviats
si no el deixes enlairar",
un dia obriràs les ales,
sortiràs a descobrir
la llibertat.

Català
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Ha escrit en un paper
"l'horitzó no te final
i quan més s'acosta el dia
molt més lluny se'm fa",
l'ha deixat sobre la taula
perquè algú el trobi demà.
La ciutat està dormida
però comença a clarejar,
ha marxat amb la maleta
i els seus somnis a buscar,
un destí que no té límits
i el "sentit de llibertat".

Escrit a la paret

Una ràdio a les trinxeres,
Lennon canta "give peace a chance",
tots busquem la nostra immunitat,
diu el poeta del carrer.
La vida és fàcil amb els ulls tancats.

Les criatures avorrides,
els seus jocs ja juguen sols,
i l'amor es compra a internet,
i la guerra al "pay per view".
El poeta escriu a la paret.

Temps de canvis,
tothom diu que està cansat,
temps de canvis,
només cal sortir al carrer,
temps de canvis,
potser és l'hora de trencar,
temps de canvis,
està escrit a la paret.

Allargant la mà tremolosa
hi ha un home assegut,
demanant una mica d'amor,
avui no vol sentir-se sol.
El diner no pot comprar-ho tot.

Aixequem els ulls enlaire,
observant com canvia el cel,
tots volem la nostra immunitat,
només veiem el què ens convé.
El poeta escriu a la paret.

Català

Fes-me un lloc al teu costat

Pots posar-te en el meu lloc
i envoltar-te amb les llums de colors,
sentir el vent com s'emporta el fum
i veure el món amb els meus ulls.

Des d'aquí ho veig molt clar,
les paraules s'omplen de veritats,
quan et sento des de la foscor
amb els ulls enlluernats.

Encara que no ho sembli,
estic cansat d'estar aquí dalt.

Fes-me un lloc al teu costat,
fes-me un lloc que avui estic cansat,
fes-me un lloc al teu costat
fes-me un lloc quan tot hagi acabat,
fes-me un lloc al teu costat,
ja ho vas fer quan em vas recolzar,
deixa'm un lloc sense llum al teu costat.

Català

Pots posar-te en el meu lloc
i podràs veure el món des d'aquí dalt,
no suposis tot el que veig,
no t'ho pots imaginar.

La distància no és tan gran,
aquells dies ja m'ho vas demostrar,
tens un lloc que t'està esperant
que per tu he guardat.

Encara que no ho sembli,
estic cansat d'estar aquí dalt.
Tens un lloc al meu costat,
tens un lloc quan estiguis cansat,
tens un lloc al meu costat
tens un lloc quan tot hagi acabat,
tens un lloc al meu costat,
tens un lloc que t'està esperant,
tens un lloc amagat al meu costat.

Hem vingut a fer soroll

(Pep Sala & La Banda del Bar)

Dient adéu a Southampton
al costat del port
per arribar a França
o potser a un altre lloc

Aqui es viu al dia, noi
demà s'acaba el món
hem vingut a fer soroll

Hem vist nits de glòria
hem vist nits de por
que en aquesta història
hi ha dies de tot

Hem viscut al límit, noi
hem jugat amb foc
qui no es crema es que no vol

Vaig dir: Hey! oo, oo
hem vingut a fer soroll
vaig dir: Hey! oo, oo
hem vingut aquí a fer soroll

Els heu vist com pujen
els heu vist baixar
els heu vist com triomfen
i els heu vist plorar

Heu donat la volta al món
tres o quatre cops
amb el Popu sota el braç.

Vaig dir: Hey! oo, oo
hem vingut a fer soroll
vig dir: Hey! oo, oo
hem vingut aquí a fer soroll

Vaig dir: Hey! tots dos
vosaltres sou el rock & roll
vaig dir: Hey! tots dos
vosaltres sou, per mi, el rock & roll

Català
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Hores d'insomni i rom

Aquesta maleïda llum
torna cada tres segons,
i els neons intermitents
omplen l'aire de colors.

A la ràdio sona "Madame George"
de Van the Man, quins temps aquells,
potser sigui la millor cançó
per pendre l'últim café.

Hores d'insomni i rom,
el temps va poc a poc,
ningú pot fer res per mi
no vull marxar mai més d'aquí.

Hores d'insomni i rom
tornen del seu racó,
em deixen veure passar
la meva vida sencera per davant.

La roba se m'enganxa al cos,
tot l'aire està estancat,
el silenci, el rom i el calor,
recordant-me vells amors.

Sento els sorolls del carrer,
I els vaixells prop d'aquí,
les ombres entren sense avisar,
des d'on s'amaga el meu destí.

Hores d'insomni i rom,
el temps va poc a poc,
ningú pot fer res per mi,
no vull marxar mai més d'aquí.

Hores d'insomni i rom
tornen del seu racó,
em deixen veure passar
la meva vida sencera per davant.

Recordo quan la vaig trobar,
a la part vella de la ciutat,
aquell cos, aquell vestit,
m'han fet seguir-la fins aquí.

I els neons intermitents,
tornen cada tres segons
i el reflexe del seu cos,
omple l'aire de colors.

Hores d'insomni i rom,
venen un altre cop,
em retornen al meu llit,
el regust del seu encís.

Hores d'insomni i rom,
el tems va poc a poc,
ningú pot fer res per mi,
no vull marxar mai més d'aquí.

DEIXEU QUE TOQUIN LES CAMPANES

Deixeu que toquin les campanes,
que el poema s'ha trencat,
que la mar està enyorada,
i el desig inacabat.

Tot és tan provisional
i el temps és tant incert,
pujaré a les muntanyes
per estar a prop del cel.

Català

Deixeu que toquin les campanes,
que la flama s'ha apagat,
i les flors trepitjades,
i el silenci han profanat.

Qui volia ser un poema
per llegir-lo sense llum,
el repic de les campanes
em portarà a prop de tu.

Ironies de la Vida

Esperances malgastades
Buscant oportunitats
I quan trobes la fortuna
El teu temps ja s´ha acabat

Ironies de la vida
Quasi sempre és massa tard

Soledat amiga meva
Sempre véns al meu costat
Els amics que t´estimen
Mai et deixen sol
I vénen quan més falta et fan

Enyorances raonables
Del camí qe ja hem passat
I quan creus que ja arribes
Has de tornar a començar

Ironies de la vida
Sempre sempre és massa tard

Soledat amiga meva
Sempre véns al meu costat
Els amics que t´estimen
Mai et deixen sol
I vénen quan més falta et fan

Català

La força de les armes

F5                          Bb5                           F5             Bb5/F5
Escolta mare, hi ha una gent  que truca a la porta
van vestits de verd amb  fusells a les seves mans
les seves intencions  no sembla siguin bones
C5                               Bb5           C5                 Bb5
crec que m'han vingut a buscar  perquè vagi a fer el soldat

C5                                Bb5           C5       Bb5  F5/Bb5/F5
jo que mai havia cregut en la força de les armes.

El pare és fora caçant a les muntanyes
el meu germà està bevent des de que ella el va deixar
així que no hi havia ningú per poder ajudar-me
jo acabava de fer dinou i estava allà tot sol
no sabia ben bé què fer només volia escapar-me.

Aquella gent havien vingut a buscar-me
vaig arrencar a córrer sense saber on anar
quan vaig sentir el primer tret que em va tocar la cama
tot de cop es va fer fosc i em va caure a sobre al món
jo plorava de dolor o  potser de ràbia.

F5                           Bb5                F5 Bb5/F5
Protegiu-vos de la força de les armes
allunyeu-vos de tot allò que té un gatell
jo sortiré d'aquí quan algú pugui alliberar-me
digueu a casa que estic bé que algun dia tornaré
i envieu-li dos petons a la meva estimada.

Català

Pàgina 1791 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Sala, Pep

la força de les armes

MI                       LA                   MI           LA MI
Escolta mare, hi ha una gent que truca a la porta
MI 			 LA 		       MI           LA MI
van vestits de verd amb fusells a les seves mans
SOL#m          LA+                     SOL#m                LA+
les seves intencions no sembla siguin bones
SOL#m			LA+		SOL#m		LA+
crec que m´han vingut a buscar perquè vagi a fer el soldat
SOL#m       LA+                      SI
jo que mai havia cregut en la força de les armes.

El pare és fora caçant a les muntanyes
el meu germà està bevent des de que ella el va deixar
així que no hi havia ningú per poder ajudar-me
jo acabava de fer dinou i estava allà tot sol
no sabia ben bé què fer només volia escapar-me.

Aquella gent havien vingut a buscar-me
vaig arrencar a córrer sense saber on anar
quan vaig sentir el primer tret que em va tocar la cama
tot de cop es va fer fosc i em va caure a sobre al món
jo plorava de dolor o potser de ràbia.

Protegiu-vos de la força de les armes
allunyeu-vos de tot allò que té un gatell
jo sortiré d´aquí quan algú pugui alliberar-me
digueu a casa que estic bé que algun dia tornaré
i envieu-li dos petons a la meva estimada.

Català

La força de les armes

Pep Sala - La força de les armes

Escolta mare, hi ha una gent que truca a la porta
van vestits de verd amb fusells a les seves mans
les seves intencions no sembla siguin bones
crec que m´han vingut a buscar perquè vagi a fer el soldat
jo que mai havia cregut en la força de les armes.

El pare és fora caçant a les muntanyes
el meu germà està bevent des de que ella el va deixar
així que no hi havia ningú per poder ajudar-me
jo acabava de fer dinou i jo estava allà tot sol
no sabia ben bé què fer només volia escapar-me.

Aquella gent havien vingut a buscar-me
vaig arrencar a córrer sense saber on anar
quan vaig sentir el primer tret que em va tocar la cama
tot de cop es va fer fosc i em va caure a sobre al món
jo plorava de dolor o potser de ràbia.

Protegiu-vos de la força de les armes
allunyeu-vos de tot allò que té un gatell
jo sortiré d´aquí quan algú pugui alliberar-me
digueu a casa que estic bé que algun dia tornaré
i envieu-li dos petons a la meva estimada.

Català

La força de les armes

G                       C                    G
Escolta mare, hi ha una gent que truca a la porta
    C                                       G
van vestits de verd amb fusells a les seves mans
                C                       Bm
les seves intencions no sembla siguin bones
                         C     Bm                     C
crec que m´han vingut a buscar perquè vagi a fer el soldat
Bm                   C                     D
jo que mai havia cregut en la força de les armes.

El pare és fora caçant a les muntanyes
el meu germà està bevent des de que ella el va deixar
així que no hi havia ningú per poder ajudar-me
jo acabava de fer dinou i estava allà tot sol
no sabia ben bé què fer només volia escapar-me.

Aquella gent havien vingut a buscar-me
vaig arrencar a córrer sense saber on anar
quan vaig sentir el primer tret que em va tocar la cama
tot de cop es va fer fosc i em va caure a sobre al món
jo plorava de dolor o potser de ràbia.

Protegiu-vos de la força de les armes
allunyeu-vos de tot allò que té un gatell
jo sortiré d´aquí quan algú pugui alliberar-me
digueu a casa que estic bé que algun dia tornaré
i envieu-li dos petons a la meva estimada.

(es una versio mes senzilla que l´anterior, mot facil de tocar i sona força be)

Català

La Taverna d'Old John

Lam 				  FaM      	     Lam		FaM
Pensaments en negre i els diners comptats la nostàlgia la podràs trobar
    DoM  SolM		       Lam
al port        a la taverna d'Old John.

I el poetes que van fracassar, quatre músics que sempre han tocat
cançons amb l'esperit de James John.

           DoM  SolM		    Lam      FaM  DoM  SolM		  Lam
Vell John,       és la llegenda viva del lloc i mai         deixarà el seu racó.
				FaM			DoM		SolM
El camí que porta a la taverna d'Old John és ple de desenganys.
	Lam		FaM		DoM		    SolM	       Lam
És un home noble i torna de tot, segur que t'acollirà a les seves mans.

Anant aquí després de tant de temps, em sembla veure la mateixa gent
perduts en les històries d'Old John.
Les seves fotos omplen les parets, els seus records aturats en el temps
el vell John les observa amb el cor.

Té por de poder perdre un dia aquest lloc, i mai deixarà el seu racó.

El camí que porta fins a Dublín està ple de paranys
Aquesta terra és noble i sense cremar, segur que t'acollirà a les seves mans.
DoM             SolM  FaM              SolM
Records de guerra, camises gastades,
DoM                SolM      FaM                  SolM
les cares cremades, és tot el que he trobat.

El camí que porta a la taverna d'old John

Català
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                                              Cançó transcrita per : "Grapa Sr.Anillos"

L´HORA BRUIXA

........... L´HORA BRUIXA..........................

És l´hora bruixa i la claror se´n va
la màgia arriba com sempre puntual
la lluna espera el moment oportú
d´aquí a una estona ja no hi haurà ningú.

Si ella passa avui la veuré
potser ja és l´hora de trencar el gel.
És l´hora bruixa i el dia s´ha cansat
la tarda ensenya el seu tros daurat
vermells encesos pinten el cel rogent
i els fanals s´encenen sobre el meu carrer.

I cap al vespre, quan els cel cau
tothom ensenya el seu tros millor.

Al vespre els gats tots som iguals
la lluna arriba i treu el cap
a l´hora bruixa tot s´hi val després de tot
és ara quan els somnis són veritat.

L´hora bruixa s´acosta lentament
sap com fer-ho i ella ho fa molt bé
jo la convido a passar la nit plegats
ella somriu i em diu: "Ets un descarat".

Avui la lluna se´ns ha vestit de llarg
si pogués tenir-la a les meves mans.

Al vespre els gats tots som iguals
la lluna arriba i treu el cap
a l´hora bruixa tot s´hi val després de tot
és ara quan els somnis són veritat.

El plenilluni enlluerna el meu terrat
com una deesa viva que ha arribat
a embogir-nos del tot.

Al vespre els gats tots som iguals...

Lletra i música: Pep Sala.

Català

Més Enllà

És dificil expressar-me quan estàs al meu davant
És dificil ensenyar-te el que sento a les mans
No serveixen frases fetes ue ja les he escoltat
És dificil explicar-te el que passa pel meu cap

Més enllà de les paraules
Més enllà del que et puc dir

Vull sentir-te
Vull portar-te
Més enllà

És dificil esperar-te quan tardes en arribar
És dificil estimar-te si no t´ho puc explicar
No em serveixen les paraules per portar-te on vull anar
És dificil explicar-te el qué passa pel meu cap

Més enllà de les paraules
Més enllà del que et puc dir

Català

Vull sentir-te
Vull portar-te
Més enllà

Nascuts en la boira

(Disc: PEP SALA, Nascuts en la boira, 1999)

(Am C G,   F C G)

Am                 F       C                      G
Nascuts en la boira som fills del camí

      Am                  F                G
Tenim la flama encesa del desig.

Hem deixat enrera tot el que ha sobrat,
Que les hores baixes ja vindran.

F9                   Am7            Am                   G
Ja ens hem cremat per dins, tinc el cor cansat

F9                       Am7        Am                   F                    G
Som hereus d’un únic foc que la flama encara està cremant.

Am       C                            G
Oo-oo-ooh, nascuts en la boira

Am       C                           G
oo-oo-ooh, som fills del camí

F                        Am7              Am                           G
No em demanis mai d’on vinc, ni cap a on me’n vaig

F                   Am7       Am                   F                  G
No pertanyo a cap lloc, i el matí m’espera per marxar.

                                (instr.   Am F C G    Am F C G )

Anant d’un lloc a un altre, templant el destí
Prenent hores al dia i a la nit.
Hem creuat obstacles per venir-te a buscar
Per veure el somriure del matí.

Hem sentit la pluja a dins, i ara ens hem mullat
Porto tant de temps així, portant la meva vida a les mans.

Oh, nascuts en la boira
oh, som fills del camí
No em demanis mai d’on vinc, ni cap a on me’n vaig
No pertanyo a cap lloc, però el camí m’espera per marxar.

Ja ens hem cremat per dins, tinc el cor cansat
Som hereus d’un únic foc que la flama encara està cremant.

Am       C                            G
Oo-oo-ooh, nascuts en la boira

Am       C                           G
oo-oo-ooh, som fills del camí

Am       C                            G
Oo-oo-ooh, nascuts en la boira

F           C                   G
Oo-oh, oo-oh, oo-oo-oh.
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ACORDS:

Am:        0 0 2 2 1 0
F:            1 3 3 2 1 1
C:            0 3 2 0 1 0
G:           3 2 0 0 3 3
Am7:      x x 2 0 1 3
F9:          x x 3 2 1 3

No hi haurà cap treva

Vull corre, vull escapar
vull sentir-me alliberat,
vull trobar-me lluny de tot,
sense mirar enrera.

Anem camí de l'eternitat,
carregats de somnis trencats,
fins que no hàgim arribat,
no hi haurà cap treva.

Mentre hi hagin cadenes,
mentre es facin promeses,
que ningú complirà,
llençades al vent,
es van oblidant.

No hi haurà cap treva,
mentre hi hagin barreres,
mentre hi hagin fronteres,
que hi ha entre tu i jo,
són tan distants,
que ens van separant,
no hi haurà cap treva.

Vull creuar tots els teus horitzons,
vull anar fins on s'acaba el món,
vull seguir fins al final,
sense mirar enrera.

Vull recorre amb tu aquest camí,
tots tenim el nostre destí
fins que no l'hàgim trobat,
no hi haurà cap treva.

Mentre hi hagin distàncies,
mentre es diguin paraules,
que ningú escoltarà,
llençades al vent,
es van oblidant.

No hi haurà cap treva,
mentre hi hagin revenges,
mentre les diferències,
que hi ha entre tu i jo,
ens lliguin les mans,
i ens facin distants.

Català

Papiroflèxia en va

PAPIROFLÈXIA EN VA

G        Bm         Em           Bm
Doblo papers buscant formes a l´atzar
Busco respostes a tots els darrers anys
    Am                    Em              D
Faig vaixells de paper que no arribaran mai al mar

Català

G        Bm         Em         Bm
Voldria creure que encara sóc capaç
G
De poder creure en tu
Bm
De poder creure en mi
Em                    Bm
De poder creure en algú demà
  Am                     Em               D
Faig barrets de paper que mai ningú els portarà.

 G                    Bm        Em         C
Perquè la vida no ens porta mai on volem anar.
     G          Am        C
Aquest món és un paper doblat
El meu món és un paper mullat.
        G
Uooo,uooo.

G            Bm            Em         Bm
Em sento segur aquí a l´ombra de les cançons
Són el meu escut que em protegeixen d´aquest món
    Am                    Mim             D
Faig ocells de paper que mai es podran enlairar
    Am                    Mim           D
Faig móns de paper, faig papiroflèxia en va.

 G                    Bm        Em         C
Perquè la vida no ens porta mai on volem anar.
     G          Am        C
Aquest món és un paper doblat
El meu món és un paper mullat.
        G
Uooo,uooo.

Pensant en tu

Se´m fa estrany mirar-te al sentir-te parlar,
ets el meu reflexa a cada instant.

Desordre als cabells i gestos semblants.
que es fan evidents any rera any.

ino puc deixar de pensar en tu, tu ets el mirall on veig el futur,
la vida és tan curta per poder-te estimar
i el camí que queda al davant és tan llarg.
Se´m fa estrany mirar-te i sentir-te parlar.

vull sentir tot el que visquis, quan sigui l´hora,
vull sentir tot el que sentis a cada instant.

ino puc deixar depensatr en tu,
tu ets el mirall on veig el futur
Se´m fa estrany mirar-te al sentir-teparalr,
Se´m fa estrany pensar-te cada instant.
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Quan recordis el seu nom

Ella té la porta oberta
per si mai hi vols anar,
t´oferirà un plat a taula
fruita fresca i un tros de pa.

I si mai tens melangia
ella farà que et sentis bé,
podràs tastar l´aigua de pluja
i escoltar el cant del vent.

I en les nits de lluna plena
et donarà el seu amor,
t´abrigarà amb la bellesa
amagada en el seu cos.

Català
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I si encara vols aprendre
t´ensenyarà a ser millor,
t´explicarà mil i una històries
asseguts vora del foc.

Potser un dia de matinada
et portarà a prop del port,
podràs sentir els vaixells com marxen
i veuràs com surt el sol.

I en les nits de lluna plena
tu voldràs el seu amor,
i t´abrigarà amb la tendresa
que amaguen els seus petons.

I quan vulguis tornar a casa
t´enduràs el seu amor,
i tindràs la flama encesa
quan recordis el seu nom.

Si no fos per tu

[Re]

Si no fos per [Sol]tu
no hauria sen[La]tit
el batec sense [Sim]por
del cor al meu [Sol]pit,
ni la dolça ten[Mim]dresa
d'un cos acos[La]tat
de mati[Re]nada.

Tu em fas brillar els ulls,
te'n duus la foscor,
em treus el neguit
del pitjor malson,
calmes les tempestes,
i atures els vents
de mitja tarda.

[Sol]Digue'm tu que co[La]neixes
els secrets de [Re]l'ànima
cap a [Fa#m7]on haig [Sim]d'anar, [Re7]
[Sol]tu sempre m'es[La]coltes
quan em fa [Re]falta, [Re7]
[Sol]porta'm les es[La]purnes
que els teus ulls [Re]llencen
quan em [fa#m]veus arri[Sim]bar,
les [Mim]agafaré,
te les [Sol]guardaré,
al teu [La]costat.

Si no fos per tu
hauria patit el fred de l'hivern
i l'absència al meu llit,
i la pell amarada
de tanta humitat,
els dies de pluja.

Els temps van ser durs
i els dies tant llargs,
i el camí escollit
no sempre encertat,
vam passar per l'ombra,
avançant a peu
sense tornada.

Català

Si no fos per tu

SI NO FOS PER TU

Si no fos per tu
no hauria sentit
el batec sense por
del cor al meu pit,
ni la dolça tendresa
d´un cos acostat
de matinada.

Tu em fas brillar els ulls,
te´n duus la foscor,
em treus el neguit
del pitjor malson,
calmes les tempestes,
i atures els vents
de mitja tarda.

Digue´m tu que coneixes
els secrets de l´ànima
cap a on haig d´anar.
Tu sempre m´escoltes
quan em fa falta.

Porta´m les espurnes
que els teus ulls llencen
quan em veus arribar,
les agafaré,
te les guardaré,
al teu costat.

Si no fos per tu
hauria patit
el fred de l´hivern
i l´absència al meu llit,
i la pell amarada
de tanta humitat,
els dies de pluja.

Els temps van ser durs
i els dies tant llargs,
i el camí escollit
no sempre encertat,
vam passar per l´ombra,
avançant a peu
sense tornada.

Tornada

Si no fos per tu (3)
no hauria sentit
el batec sense por
del meu cor
al meu pit.

Català

Suite de la boira

[a] Un home com cal
[b] El món a les mans
Llaunes de cervesa
I cançons per acabar,
és el segell de la tempesta

Nits en blanc i negre
S'acumulen en passar.
S'instal.len a casa meva.

El llit encara està desfet
i no recordo com l'haig de fer,
potser ja és hora de canviar-ho tot.
I ser un home com cal.

Català
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Tots aquells discos
ja no sonen igual.
Potser hauria d'escoltar-los.

Fa temps que no surto
i no deixo de fumar.
Potser hauria d'intentar-ho.

Avui el món està al revés,
i jo aquí veient com passa el temps,
potser ja és hora de canviar-ho tot,
i ser un home com cal.

I tu em dius que ja t'està bé,
que un dia o altre canviaré.

Un dia tindré el món a les meves mans,
i vindré a buscar-te sense por,
et pendré la tristesa que enfosca els teus ulls,
i encendrem cada dia el nostre foc.

Portaré l'aigua de pluja que cau a l'estiu,
cantaré sota la lluna una cançó,
sortirem junts de casa per anar a ballar
i anirem cap a on mai es pon el sol.

Dansarem un amb l'altre fins poder embogir,
i encendrem cada dia el nostre amor,
portarem la tendresa fins a l'infinit,
i seràs  lletra d'una cançó.

Suite de la boira - C

 [c] Hereus d'un únic foc

Nascuts en la boira
som fills del camí,
tots som part d'aquesta terra.

Som hereus d'un únic foc,
encès per tu i per mi,
i la flama encara crema.

De la boira un dia vam sortir
i el vent ens ha dut fins aquí,
potser ja és l'hora d'agafar-ho tot
i tornar al nostre camí

Català

TRES SEGONS  (nou disc "un petit moment de dubte")

*******TRES SEGONS*******

Tres segons observan-te
i ja han passat vint anys
Tres segons una mirada
potser mai, potser mai
ens haviem dit tant

Tres segons i una vida
i ara et torno a mirar
res no trenca el silenci
potser mai, potser mai
t´havia dit tant

Envellim depressa
i creixem lentament
però mai tindrem la certesa

Català

de sentir el pas del temps
de sentir el pas del temps...

Tres segons i un somriure
igual que fa vint anys
tres segons i el silenci
potser mai, potser mai
ens haviem dit tant

Envellim de pressa...

Música: Pep Sala.
Lletra: Pep Sala i Fede Nieto.

TU ETS TOT EL QUE TINC

********** TU ETS TOT EL QUE TINC *********

No sé perquè m´engoixo tant
quan estic a prop teu em poso a pensar
què puc fer per captivar-te a viure lentament.
Tu vols fer-ho tot i tot just has començat
hi ha molt tros per recórrer
dolçament cada dia disfruta el pas del temps.
Jo no vull res per a mi, tu ets tot el que tinc.

No sé perquè t´enyoro tant
no sé com era abans que vinguessis tard
que no veus que en quatre dies el món s´ha transformat?
Tu vius dins del meu cor i jo a les teves mans
imprecises i fredes que amb desig,
sense malícia, busquen l´infinit.
Jo no vull res per a mi, tu ets tot el que tinc.

No vull que creixis mai
no deixis mai d´aprendre
no vull que creixis mai
no deixis mai de riure
perquè després de tot la vida ensenya molt...
però el món pot esperar
hi ha molt tros per recórrer i tu ets aquí
així que viu la vida i lluita per ser feliç.

Jo no vull res per a mi
tu ets tot el que tinc

Lletra i música: Pep Sala.
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Un petit moment de dubte

Perdut en un mar de dubtes
intentant trobar el camí
Per què de tant en tant
la vida ens fa escollir?

Oblidant les meves passes
intento seguir endavant
Per què de tant en tant
la vida ens fa renunciar?

Decisions salvatges
que lliguen les meves mans
Jo segueixo les petjades
dels que de tant en tant
es tornen a equivocar

Un petit moment de dubte

Català
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una gran indecissió
Per què de tant en tant
jo trio el pitjor?

Intentant no fer dreceres
que mescurcin el camí
Per què de tan en tant
oblido el meu desti?

I girant el cap enrera
puc veure el què he deixat
Per què de tant en tant
la vida ens fa triar?

Il.lusions trencades
de camins que no he agafat
Jo segueixo les petjades
dels que de tant en tant
ens toca renunciar.

Un petit moment de dubte
una gran indecissió
Per què de tant en tant
jo tinc el pitjor?

Busco respostes a l´atzar
i em pregunto què hagués passat
Tu mires i dius:
tant se val
perquè de tant en tant
la vida ens fa encertar!

Un petit moment de dubte
un petit moment d´indecissió

Sangtraït

15 de juliol 1099

1r vers:

Cinc del matí canta el gall
li respon el tro de mil veus cridant
sense por van corrent pel camí
sobre mil cavalls sense veure res

Cors:

Tenen un destí  (Són creuats)
Lluiten per l’honor
Matar o morir (Són creuats)
Morir amb honor

2n vers:

Toquen les sis del matí
15 de juliol 1099
L’ombra ja s’ha fos la llum i el destí s’han donat la mà
Mentre creix el bram

Cors:

Tenen un destí  (Són creuats)
Lluitar per l’honor
Matar o morir (Són creuats)
Morir amb honor

Català

Pont

Digue’m per qui?
Digue’m per què?
En nom de qui?
En nom de què?

Solo

Digue’m per qui?
Digue’m per què?
En nom de qui?
En nom de què?

3r vers:

Callen les veus mor el crit
El silenci és viu dintre dels seus cors
Tots ells l’han sentit quin dolor dins el pit
Crema com el foc quan forja l’acer

Cors:

Tenen un destí  (Són creuats)
Lluiten per l’honor
Matar o morir (Són creuats)
Morir amb honor

Tenen un destí  (Són creuats)
Lluiten per l’honor
Matar o morir (Són creuats)
Morir amb honor

15 juliol 1099

#------------------------------------------------------------------------------------#
#Aquest fitxer és fruit del treball del seu autor i representa la seva interpretació #
#de la cançó. Només podeu usar aquest fitxer per estudi o recerca.                   #
#------------------------------------------------------------------------------------#

----

      SANGTRAÏT:   15 juliol 1099    (4:55)
                   Pista 6 de 'Noctambulus' (1996)
----
      Transcrita per Pau Canal i Oliver (p___a__u@hotmail.com) (Barcelona)
      Afinació guitarra: 5a corda (La) a 440 Hz (Afinació normal)

----

La cançó (potser la millor cançó del rock dur català) fa així:

Riff d'introducció A

Riff d'introducció B (amb frases d'una segona guitarra)

Ritme A (2 cops sense lletra)

Ritme A:
Cinc del matí, canta'l gall,
li respon el tro
de mil veus cridant, sense por.
Van corrent pel camí,
sobre mil cavalls
sense veure res.

Tornada:
Tenen un destí - són creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - són creuats

Català
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Morir amb honor

Riff d'introducció A

Ritme A
Toquen les sis del matí,
15 de juliol,
mil noranta-nou,
l'hombra ja s'ha fos.
La llum i el destí
s'han donat la mà
mentre creix el bram

Tornada:
Tenen un destí - són creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - són creuats
Morir amb honor

Pont:
Digue'm per qui,
digue'm per què,
en nom de qui,
en nom de què.

Solo sobre Ritme A (4 cops)
[crec que una pentatònica major de Do va prou bé]

Pont:
Digue'm per qui,
digue'm per què,
en nom de qui,
en nom de què.

Ritme A (sense baix, 1 cop)

Ritme A (1 cop, amb una frase de baix)

Ritme A:
Callen les veus, mor el crit,
el silenci és viu
dintre dels seus cors,
tots ells l'han sentit.
Quin dolor dins del pit,
crema com el foc
quan forja l'acer.

Tornada (dues vegades):
Tenen un destí - són creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - són creuats
Morir amb honor

Coda

Riff d'introducció A
   La5     Do Sol Do Sol La5     Do Sol Sol Sol  La5     Do Sol Do Sol La5     Do Sol  Do Sol
e:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
B:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
G:-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---4---4-|-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---5---4-|
D:-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|
A:-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|
E:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

Riff d'introducció B
   La5     Do Sol Do Sol La5     Do Sol Sol Sol  La5     Do Sol Do Sol La5     Do Sol  Do
Fa5(a 5a)
e:---------------------|-----------------------|---------------------

|-------------------|----|
B:---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----|
G:-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---4---4-|-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---5-|-10-|
D:-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5-|-10-|
A:-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---|--8-|
E:---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----|

Estrofa
   lam               Fa                Sol               Do    Sol
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| repetiu-ho
G:-2-----2-----2---|-2-----2-----2---|-4-----4-----4---|-5-----4-----4---| tants cops
D:---2-2---2-2---2-|---3-3---3-3---3-|---5-5---5-5---5-|---5-5---5-5---5-| com calgui
A:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Tornada
   Do                Fa                Sol
e:-----------------|-----------------|-----------------|
B:----5------------|----1------------|----3------------| repetiu-ho
G:---5-------------|---2-------------|---4-------------| tant cops
D:--5--------------|--3--------------|--5--------------| com calgui
A:-3---------------|-3---------------|-5---------------| (crec que en
E:-----------------|-----------------|-----------------| són quatre)

Pont
   La5/  La5/  Fa5   La5/  La5/  Fa5   La5/  La5/  Fa5   La5/  La5/  Fa5
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|
A:-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|
E:-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|

Coda
   La5
e:-----------------|
B:-----------------|
G:-----------------|
D:-7-7-7-----7-7-7-|
A:-7-7-7-----7-7-7-|
E:-5-5-5-----5-5-5-|

Bèstia negra

1r Vers

De nit quan l’aire és quiet
S’escolten uns gemecs
potser hi ha algú jugant.
La lluna plena al cel.

Udols de llop (de llop), udols de llop callen en seeeeee-iiieeeec.
Les veus del bosc (bosc), omplint de por, els gemeeee-eeeeecs.

2n Vers

L’udol de llop es perd.

Català
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i un crit al fons reneix
La bèstia ja no hi és
Un home queda estès

El cos ben nu (nu), tot ple de sang, mort de freeeee-ieeeed.
La llum es dorm i ell també es dorm un cop méee-ieeeees.

Cors:

Somni, somni sempre es repeteix.
Bèstia negra, bèstia dels infeee-eee-ieee-rns.

Solo

3r vers

La nit porta el turment.
La lluna plena creix.
La bèstia negra ve.
La por torna als carrers.

Surt l’home llop. Buscant la sang de la geeeeiieiieent.
Mai en té prou, mai en té prou sempre méee-ieeeees

Cors: x2

Somni, somni sempre es repeteix.
Bèstia negra, bèstia dels infeee-eee-ieee-rns.

Somni, somni sempre es repeteix.
Bèstia negra, bèstia dels infeeeeerns.

AU!!!!!!!

Buscant una dona

Estic fart de sempre caminar
i de no trobar el que he perdut
fa molts anys que ho busco
ja no si si ho trobaré
la veritat em sembla
que estic perdent el temps.
Vaig rodant pel món sense control
només tinc l´ajuda del meu gos
és el meu company, és el meu mirall
ell m´ajudarà a trobar el camí.

Tornada:
Buscant una dona de veritat
que tingui un cos ple de calor.

Sóc un home que fa rock and roll
sóc un tros de roc que va rodant
i m´importa un ou
el que digui l´altra gent.
Sóc un mercenari de l´amor
sóc la pedra que cau dins el pou
busco una raó
per mantindre´m sempre dret
i corro salvatge pels carrers..

Tornada

Català

buscant una dona

SANGTRAÏT - BUSCANT UNA DONA

DD DFDD DCDD DFDD D

 	Estic fart de sempre caminar
 	i de no trobar el que he perdut

fa molts anys que ho busco  	C
ja no si si ho trobaré 		D
la veritat em sembla 		C
que estic perdent el temps.	D

	Vaig rodant pel món sense control
	només tinc l´ajuda del meu gos

és el meu company, és el meu mirall 	CD
ell m´ajudarà a trobar el camí. 	CD

Tornada x2:
A# C     DAG  DAG

Buscant una dona de veritat
que tingui un cos ple de calor.

	Sóc un home que fa rock and roll
	sóc un tros de roc que va rodant
Canto en el carrer			C
amb els meus amics 			D
i m´importa un ou 			C
el que diguin els de mes. 		D

	Sóc un mercenari de l´amor
	sóc la pedra que cau dins el pou

busco una raó 				C
per mantindre´m sempre dret 		D
i corro salvatge pels carrers.. 	C D

Tornada 1+1+solo
A# C     DAG  DAG    A i solo
Buscant…

Català

Cara i Creu

Com respirant
a molta alçada,
així em sento jo.
Com si em banyés
entre la pluja
i núvols de cotó.

Emborratxat per la dolçura
d'uns llavis farcits d'amor.

M'omples el ulls
amb llum de ponent
Els Llavis bruts
de vermell roent.
Els dits perduts
sobre el teu cos.

(Tomada...)
És com és...
L'amor sempre em cura.
Cara i creu...
És veritat ho sento així.
És com és...
Remei de natura.
Cara i creu...
Fet d'herbes del paradís.
És com és...
Un xic de llimona i mel.
Cara i creu...

Català
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Boca nua i boca amb pèl.

Sóc l'animal
que et menja en somnis,
tan ansiosament,
com un gran llop
sortint dels arbres
una nit d'hivern.

Sóc ulls i dents. sóc urpes blanques
buscant el teu coll.

Sóc un esclat d'espurnes de foc.
Sóc un penjat convicte d'amor.
Sóc un esclau del teu record.

(Tornada..)

el bosc de formigó

Rem Sib Do  l'altre dia vaig buscar el teu nom
            en el tronc d'aquell roure tan vell,
            testimoni del desig dels dos,
            silenciós confident entre els arbres
            però d'aquell roure ja res quedava,
            tot era estrany diferent

Fa Rem   serina, serina...
Sib Rem  m'han robat els records
Fa Rem   Serina, Serina...
Sib Do   un vell somni d'amor

Rem Sib Do  els grans arbres ja no hi eren pas,
            dels petits no en quedaven ni branques
            en aquell bosc ara és tot ciment,
            silenciós confident d´ombres blanques
            i d´aquell roure ja res quedava,
            tot era estrany, diferent

Rem Fa   sé que algú els va tallar per poder-ne fer
Do Sib Do  fulles de paper
Rem Fa	   on la gent ara escriu, jo què sé,
Solm7 La   paraules d'amor o de fe

Serina, Serina... m´han robat els records
Serina, Serina... un vell somni d´amor

Rem Fa Do  diu la gent que és absurd mai el trobaré
Sib Do     tot serà per res
Rem Fa     ningú sap que aquell dia
Solm7 La   tu i jo vam fer l'amor als seus peus

sobre el ciment jo hi vaig gravar un nou cor
amb el teu nom, el meu nom i una data
potser en mil anys hi creixerà un nou bosc
i entre els seus troncs aquest cor serà un altre

Serina, Serina... m´han robat els records
Serina, Serina... un vell somni d´amor

Català

El bosc de formigó -serina

L'altre dia vaig buscar el teu nom
en el tronc d'aquell roure tan vell,
testimoni del desig dels dos,
silenciós confident entre els arbres.

Però d'aquell roure ja res quedava, tot era estrany, diferent.

Serina, Serina... m'han robat els records.

Català

Serina, Serina... un vell somni d'amor.

Els grans arbres ja no hi eren pas,
dels petits no en quedaven ni branques.

En aquell bosc ara és tot ciment,
silenciós confident d'ombres blanques.

I d'aquell roure ja res quedava, tot era estrany, diferent.

Sé que algú els va tallar per a poder-ne fer fulles de paper
on la gent ara escriu, jo que sé, paraules d'amor o de fe.

Serina, Serina... m'han robat els records.

Serina, Serina... un vell somni d'amor.

Diu la gent que és absurd, mai el trobaré, tot serà per res.

Ningú sap que aquell dia tu i jo vam fer l'amor als seus peus.

Sobre el ciment jo hi vaig gravar un nou cor
amb el teu nom, el meu nom i una data.

Potser en mil anys hi creixerà un nou bosc
i entre els seus troncs aquest cor serà un altre.

Serina, Serina... m'han robat els records.

Serina, Serina... un vell somni d'amor

______________________________________________________-

[Rem][Sib][[Do]

[Rem]L'altre [Sib]dia vaig bus[Do]car el teu nom
[Rem]en el [Sib]tronc d'aquell [Do]roure tan vell,
[Rem]testi[Sib]moni del de[Do]sig dels dos,
[Rem]silenci[Sib]ós confi[Do]dent entre els arbres.

[Rem]Però d'aquell [Sib]roure [Do]ja res quedava,
[Rem]tot era es[Sib]trany, dife[Do]rent.

[Fa]Serina, [Rem]Serina... [Sib]m'han robat els re[Rem]cords.
[Fa]Serina, [Rem]Serina... [Sib]un vell somni [Do]d'amor.

Els grans arbres ja no hi eren pas,
dels petits no en quedaven ni branques.
En aquell bosc ara és tot ciment,
silenciós confident d'ombres blanques.

I d'aquell roure ja res quedava,
tot era estrany, diferent.

[Rem]Sé que algú els va ta[Fa]llar per a poder-ne [Do]fer fulles [Sib]de pa[Do]per
[Rem]on la gent ara es[Fa]criu, jo que sé, [Solm7]paraules d'a[La]mor o de fe.

Serina, Serina... m'han robat els records.
Serina, Serina... un vell somni d'amor.

[Rem]Diu la gent que és ab[Fa]surd, mai el troba[Do]ré, tot se[Sib]rà per [Do]res.
[Rem]Ningú sap que aquell [Fa]dia [Solm7]tu i jo vam fer l'a[La]mor als seus peus.

Sobre el ciment jo hi vaig gravar un nou cor
amb el teu nom, el meu nom i una data.
Potser en mil anys hi creixerà un nou bosc
i entre els seus troncs aquest cor serà un altre.

Serina, Serina... m'han robat els records.
Serina, Serina... un vell somni d'amor
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El museu dels arbres morts

Quan la nit s´escampa
sobre un fons vermell
l´univers del arbres
perd un altre cel
És el món que et seixaré
L´oritzó s´emplena
amb relleus de foc
dibuixant les llances
d´un exèrcit roig

És la força dels inferns

Tornada:
Morta la vida ja ningú em mira
Quan crido fort
Només cilencí entre les branques
dels arbres morts

Sento els brams salvatges
dels esperits del bosc
Van deixant imatges
de cendres i d´horror
Al museu del arbres morts
han ballat, els arbres
la dança de la mort
sota un cel de flames
i música de fons
És la orquestra del metall

Tornada:

El record se´m clava
com un tronc roent
en el fons de l´ànima
Veient l´últim ocell
mentre vola pel desert
ple de plos,sense aigua
buscant un racó
on la llum l´ofegui
la vista de colors

Al museu dels arbres morts

Català

El vol de l'home ocell

EL VOL DE L'HOME OCELL

Aquesta és la història
d'un que volia ser ocell,
volia saltar muntanyes
i amb els abres barallar.
La gent se'l mirava, nena
no t'ho pots imaginar,
els cabells li tapaven la cara,
tenia lleuger el caminar.

Es tornarà ocell per un dia
i d'entre les cendres podrà volar.
Això no es cap joc!
Deixeu-me volar!
Jo sóc lliure de fer el que vulgui,
no em tregueu la llibertat.

El cel és un somni
on ell hi vol arribar,
els núvols les seves muntanyes,
el sol l'horitzó llunyà.

Català

Es tornarà ocell per un dia
i d'entre les cendres podrà volar.
Això no es cap joc!
Deixeu-me volar!
Jo sóc lliure de fer el que vulgui,
no em tregueu la llibertat.

Aquesta és la història
d'un que volia ser ocell,
volia saltar muntanyes
i amb els arbres barallar.
El cel és un somni,
no se'l pot fer esperar,
el nùvols les seves muntanyes,
el sol l'horitzó llunyà.

Es tornarà ocell per un dia
i d'entre les cendres podrà volar.
Això no es cap joc!
Deixeu-me volar!
Jo sóc lliure de fer el que vulgui,
no em tregueu la llibertat.

el vol de l´home ocell

Sol Re Mim  aquesta és la història
            d'un que volia ser ocell
            volia saltar muntanyes
            i amb els arbres barallar

Sol Re Mim  la gent se''l mirava
            no t'ho pots ni imaginar,
            els cabells li tapaven la cara
            tenia lleuger el caminar

Re Do     i es tornarà ocell per un dia
Mim       i d'entre les cendres
Si7 Mim Sol   podrà volar.
Re Mim        això no és cap joc,
Sol Re Mim    deixeu-me volar
Sol Re Mim    jo sóc lliure de fer el que vulgui
Sol Re Mim    no em prengueu la llibertat

Sol Re Mim    el cel és un somni
              on ell hi vol arribar,
              els núvols les seves muntanyes,
              el cel l'horitzó llunyà

i es tornarà ocell per...

Català

Els senyors de les pedres

ELS SENYORS DE LES PEDRES

Hey, els seus ulls t´estan mirant
anem, ells ens estan esperant
foc, s´està cremant el castell
surt, es el senyal de la nit (esperit).
Tornada:
Volen que vinguis amb l´aire
quan faci fred
són els senyors de les pedres
et criden a tu.

Hey, tu estaràs preguntant
quin camí hem de seguir
per a poder-nos trobar.
Hey, hem de guiar-nos pels ulls,
pels ulls foscos del falcó
buscant el rastre perdut.

Tornada

Hey, hem arribat a la fi
ara només cal esperar

Català
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noia, estàs sentint el poder
escolta, ja són aquí
són els senyors de la nit OUOUOOh

Etiopia

S´obre la boca
d´un cel negre com la por
i un vent que em porta
la fragancia de la mort

Es una pena
Deu s´amaga en mig dels llamps
tronant paraules
que ningu no escoltarà.

Tornada:
Si vols baixar
a visitar l´infern
no cridis el meu nom.
Porta´m amb tu pel temps
no em deixis sol.

Els ulls em ploren
les paraules em fan mal.
Moren els angels
neixen flors plenes de sang.

Mirades buides
boques segues per la fam
pluja de penes
que mai no els mullarà.

Tornada

la vida es queixa.
ja no sap cap on mirar.
núvols de mosques
fan l´amor sobre ossos blancs.

Català

Fortadora d´ànimes

	SANGTRAÏT - FERTADORA D´ÀNIMES
	------------------------------
 (1)
  Lam Sol          Fa
  La sang dels innocents
  Lam      Sol          Fa
  omple la seva copa d´or.
  Lam        Sol         Fa
  Assegut al tro dels manaments
  Lam        Sol              Fa
  mentres el món s´omple d´horrors.

  (2)
  Do           Sol             Fa
  Els cants no surten ja dels dits,
  Do        Sol            Fa
  la terra s´obre sota els peus
  Lam
  No hi ha qui el pari!
  Do Sol Fa
  No té nom!
  Lam Sol     Fa
  Rostre del mal
  Lam
  no hi ha qui el pari!
  Do Sol Fa
  És la mort!

Català

  (1)
  L´ombra estesa enmig dels camps
  fa que la serp entri en calor.
  Anells que lliguen el seu cos
  encès de ràbia com un gos.

  (2)
  Mentre laments sonen llunyans,
  és l´agonia dels mortals.
  No hi ha qui el pari!
  No té nom!
  Rostre del mal
  no hi ha qui el pari!
  És la mort!

  (1)
  La ballarina sense cos
  despulla d´ànimes el nom.
  Deixant les armes en el camp
  com creu malfeta sense nom.

  (2)
  I així no quedarà un record
  Només les llances i un vell tro.
  No hi ha qui el pari!
  No té nom!
  Rostre del mal
  no hi ha qui el pari!
  És la mort!

Inqui-missió

Fa mil anys grabada en pedra
una mà immortal assenyala el cami
als soldats de Deu,
trobaran les portes blanques
d´un infern tot ple de verges i sants
que moren cada nit
Mentre a fora cau l´espasa
que els condemna a l´oblit etern.

Tamada:
No demanen perdó,
son la perfeccio
maten sempre amb la mà de l´àngel
som la Inquisició,
son amics de la mort,
maten sempre amb la ma de l´àngel
el seu rostre és amor
els seus ulls són la mort
maten sempre amb la mà de l´àngel.

Veig passar les hores mortes
assegut davant la imatge del mal
perduda en el cami
per cada any deu mil misèries
han omplert el món amb fulles de sang
dels soldats de Déu.
Mentre sonen les campanes
que els recornen de l´oblit etern.

Tomada

Sento crits dins de la boira
és la veu d´aquells que han perdut el seu nom
pels camins del món,
és la mà grabada en pedra
un punyal immens que talla el fort vent
quan porta la raó.
Mentre sonen les espases
enmig d´aquell infem etern.

Català

Pàgina 1802 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Sangtraït

la festa

SANGTRAÏT - LA FESTA

MI RE DO LA x3 LA SOL LA

MI
Ja comença a clarejar
i la festa va ser gran
"tot déu" anava colocat
i tot just ha començat.
LA
La nevera en un racó
i en el centre rock and roll
MI
els col•legues molt passats
no paraven de "liar".
Tornada:

DO x4  RE DO LA x3 LA
Passa´m la botella
fuma més depressa.

Ja comença el festival
i els llums s´han apagat
el "Jack Daniel´s" s´ha acabat
aixecava Ia moral.
Ara entren en acció
las guitarres i els timbals
una fresa celestial
s´apodera del local.

Català

la reina del gel

Mim Re	 parlen els vells d´una història d´amor
Mim Re	 d´un caballer enfrontat a un drac cec
Mim Re	 llança a la mà, sobre un cavall d´acer
Mim Re	 lluiten els dos per tenir el dret
Lam Mim	 a l´amor de la serina, reina del gel

	 talla l´acer la carn dura del drac
	 crema el seu foc la mà del cavaller
	 lluiten a mort, monés un serà el rei
	 d´aquell castel, on s´amaga un tresor,
	 és l´amor de la serina, reina del gel

Sol Re	 per un instant, els estels,
Lam Mim	 són testics d´una lluita mortal
	 dins el castell, ombres sobre el cos,
	 tremolors d´una reina plorant

Sol Re	 i quan la vall s´ha tenyit de sang,
Lam Mim	 l´últim crit de la nit, posa fi al combat
Mim Re	 res es mou, res es mou,
Mim Re	 res es mou, només el vent,
Lam Mim	 que s´emporta les paraules del cavaller

Català

Lluna negra

Quan bufa el vent, no saps que et parla?
duu el gust del meu alè fins els teus llavis.

Quan bufa el vent jo et vinc a veure,
no puc sentir el que dius però sé el que sents.

Em dones la ma, com temps abans.

La teva olor puc recordar
com cada nit que et vull somiar.

Anglès

Però el somni és temps, no passa en va,
va fent forats que es tornen pou.

Somiar, per a mi, és morir d'amor.

Lluna negra, forat d'absències,
porteu-me fins el pou fred d'un mirall.

Llums i tenebres, ombres que es besen,
sento el soroll del mar suau dins la pell.
-----------------------------------------------------------

[Mim]Quan bufa el [Lam]vent, [Mim]no saps que et [Lam]parla?
[Sim]duu el gust del [Lam7]meu alè [Sim7]fins els teus [Mim]llavis.
[Mim]Quan bufa el [Lam]vent [Mim]jo et vinc a [Lam]veure,
[Sim]no puc sen[Lam7]tir el que dius [Sim7]però sé el que [Mim]sents.

[Do]Em dones la ma, com temps a[Sol]bans.
La teva olor puc recor[Do]dar
com cada nit que et vull somi[Sol]a[Re]aaa[Do]ar.
[Do]Però el somni és temps, no passa en [Sol]va,
va fent forats que es tornen [Do]pou.
Somiar, per a mi, és morir d'am[Sol]o[Re]ooo[Mim]r.

[Mim]Lluna [La]negra, [Mim]forat d'ab[La]sències,
[Sim]porteu-me [Lam]fins el pou [Sim]fred d'un mi[Mim]rall.

[Mim]Llums i [La]tenebres, [Mim]ombres que es [La]besen,
[Sim]sento el so[Lam]roll del mar [Sim]suau dins la [Mim]pell.

Mar de verí

#------------------------------------------------------------------------------------#
#Aquest fitxer és fruit del treball del seu autor i representa la seva interpretació #
#de la cançó. Només podeu usar aquest fitxer per estudi o recerca.                   #
#------------------------------------------------------------------------------------#

----

      SANGTRAÏT:   Mar de verí    (4:42)
                   Pista 9 de 'Noctambulus' (1996)
----
      Transcrita per Pau Canal i Oliver (p___a__u@hotmail.com) (Barcelona)
      Afinació guitarra: 5a corda (La) a 440 Hz (Afinació normal)

----

La cançó fa així:

Introducció A
[Són dues guitarres que, juntes, més o menys fan aquesta melodia]
   jugant amb lam  Lasus2                                  mim
e:---------------------------|---------------------------|-0-------0-0---0-|
B:-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-0---0---0-0---0-|
G:----------2------------2---|----------2------------2---|-0---0---0-0---0-|
D:---2-------2-2-----------2-|---2-------2-2-----------2-|-2-------2-2---2-|
A:-0----------0--------------|-0----------0--------------|-2-------------2-|
E:---------------------------|---------------------------|-0---------------|

Estrofa 1A
[Altre cop dues guitarres que, més o menys, fan:]
   jugant amb lam  Lasus2                                  Resus2

Català
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e:---------------------------|---------------------------|-------0-------0-------0-----|
B:-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-----3---3-------3-------3---|
G:----------2------------2---|----------2------------2---|---2-------2-------2-------2-|
D:---2-------2-2-----------2-|---2-------2-2-----------2-|-0-----------0-------0-------|
A:-0----------0--------------|-0----------0--------------|-----------------------------|
E:---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
   Em mira. Tremolo.           La cara em bull plena de    foc.

   jugant amb lam  Lasus2
e:---------------------------|---------------------------|
B:-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-----1-0-1-----0-1-0-1-----|
G:----------2------------2---|----------2------------2---|
D:---2-------2-2-----------2-|---2-------2-2-----------2-|
A:-0----------0--------------|-0----------0--------------|
E:---------------------------|---------------------------|
   L'estimo. Ho sento.         No mano jo dins el meu

[i ara ja distorsionant:]
Mi(P)(5a c)    Do4(4a c)  Si4(4a c) Si(P)          Do(P)     La(P)
cor.           Si         po   -    gués perdre el seny fredament...

Estrofa 2A
Es moren els dies
i amb ells em moro també jo.
Les hores s'empassen
hores d'amor que no tindré.
Si pogués guanyar al temps fredament...

Estrofa 3B
[Una guitarra fa el mateix que en l'estrofa A, però tot un to més amunt.
Mentrestant l'altra guitarra distorsiona com segueix:]
Si(P)
      Somnio manyagues
Si(P)                                   Mi(P)(5a c)
      que amb els meus dits jo no em sé fer,
Si(P)                     Si(P)                              Fa#(P)(5a c)
      paraules, callades,      que amb els meus llavis mai diré.
Re4(4a c)  Do#4(4a c) Do#(P)       Re(P)     Si(P)
Si         po    -    gués   besa'l vent fredament...

Tornada 1
Sol(P)        Sol(P)          Si(P)  Si(P) La(P)
      La nit amaga els somnis que jo sé.
Sol(P)           Sol(P)            Si(P)  Si(P) La(P)
      Quan penso no, sempre és que sí.
Sol(P)          Sol(P)       Si(P)    Si(P) La(P)
      El seu somriure dorm sovint amb mi.
Sol(P)                     La(P)
      La seva veu em fa sentir
          Sol(P)     La(P)
com si jo fos el seu amor.
             Sol(P)
Sols dins el llit...

Solo
[sobre fons de tornada]
[Crec que una pentatònica major de Re queda bé]

Tornada 2
[amb frases de guitarra]
Per art de màgia es converteix
en "algo" bo que guardo dins.
Ballem plegats sobre d'un mar immens,
fet de dolor, ple de verí...

Com si no fos el meu amor
se'n va de mi quan surt el sol.

Tornada 3
[també amb arrenjaments de guitarra]
La nit amaga els somnis que jo sé,
la llum del dia els fa morir.
Secrets d'amor guardats a dintre del meu pit,
ple de dolor, ple de verí...
Com si no fos el meu amor [i aquí s'interromp]

Coda
[unes veus repetint] el meu amor

-------

Acords acústics
   lam    Lasus2  Resus2 mim
e:--0-------0-------0-----0---|
B:--1-------0-------3-----0---|
G:--2-------2-------2-----0---|
D:--2-------2-------0-----2---|
A:--0-------0-------------2---|
E:--0-------0-------------0---|

Acords de potència
    La(P) Si(P)  Do(P) Do#(P) Re(P) Mi(P)(5a c) Fa#(P)(5a c) Sol(P)
e:---ó-----ó---------------------------------------------------------|
B:---bé----bé--------------------------------------------------------|
G:--2-----4-------5------6------7--------9----------11---------------|
D:--2--7--4--9----5------6------7--------9----------11---------5-----|
A:--0--7--2--9----3------4------5--------7-----------9---------5-----|
E:-----5-----7-------------------------------------------------3-----|

Acords de quarta
     Si4(4a c) Do4(4a c) Do#4(4a c) Re4(4a c)
e:--------------------------------------------|
B:--------------------------------------------|
G:-------9--------10-------11----------12-----|
D:-------9--------10-------11----------12-----|
A:--------------------------------------------|
E:--------------------------------------------|

Mercader d´il·lucions

Dolor, dins meu és el que hi ha,
enyor d´un temps de sorra i mar,
temps d´il·lucions que jo vaig fer malbé,
temps que tots dos no podrem tindre més.

Quina inmensa buidor hi ha aixecada dins meu,
entre quatre parets, sense un perquè,
aparcan la vida,
com un cotxe vell, deixan que les dies l´omplin tot de rovell.

Qui em ven il·lusions.

La mort pot ser sigui el remei,
marxar ven lluny no veure´t més,
que les manyagues que tu em fas no són per mi,
paraules crues,
el meu nom proscret.

Quina inmensa ...

Qui em ven il·lusions, qui tindra resposta al perque, mercaders de somnis confusos,
cara sense nom, ulls ni cor.

He pogut fe l´amor amb la reina fortuna,
he pogut fer l´amor amb la llum de la lluna,
pero no,
no se,
el lloc on seras tu,
pero no,
no se,

Català
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fa temps que te perdut.

He pogut fer l´amor dins palaus, entre runes,
he pogut fer l´amor amb mil dones, amb una,
pero no,
no se,
el lloc on seras tu,
pero no,
no se,
fa temps que te perdut,
pero si ja no ets amb mi.

Mirall de silenci

Tinc un somni cada nit,
les foscors somplen de llum,
i en silenci cada nit,
puc volar fins on ets tu,
entre nuvols de colors,
com si fos un nuvol més, més.

Tinc un somni cada nit,
d´ilusions que aixequem junts,
fent un món de colors clars,
lluny del mal i lluny del bé.

Sempre junts farcits d´amor,
és el nostre un somni més,
no tinc temps per ser el millor,
si em donés temps pot ser ho sere,
cavalcant el vent dalt de l´horitzó donem vida per portar la teva pell.

Tinc un somni cada nit,
tant aprop peró sempre lluny,
quan l´ahí marxa pel sol,
tu també te´n vas amb ell,
calvalcant el vent fins l´horitzó.

Català

No recordo

No recordo si et vaig veure
perque anava molt passat
deu "cubates" i una "estrella"
vint canutos i un "ying-yang".
tot el món anava de festa,
tot el món menys en Joan,
que venia de l´església
de resar pel seu germà.

Tornada:

Ja no sé seguir la historia
la memòria se me´n va,
miro el terra com s´acosta
mentre el món se´n va girant

M´he passat la nit sentera
bellugant-me dins del bar,
perseguint dones per terra,
però totes m´han trepitjat.
N´he trobat una de tendra
m´he adormit sota el seu braç.
Que dures sòn les pedres
de la plaça del mertat

Tornada

Són les dotze del migdia
d´un diumenge sufocant
posa´m un "cubata-wisky"

Català

vull que em pari el mal de cap,
En Joan entra de pressa
i s´asseu al meu cosat,
dues llaunes de cerversa
i comença a plorar.

Tornada

Només sé que eren les dotze
i jo ja estava plorant.

Noctàmbulus

Vaig pels carrers, la llum desperta dolçament,
l´ombra em segueix com si fos part de mi mateix.
El destí es el meu punyal, fa tant temps,
ja no se quantes vides dure,
i aquest dolor que cada dia creix més sed de mort, on sera el pou del plaer.

Cerco l´aler de paraules a prop meu,
queda poc temps surt el sol i moriré,
com la nit mort cada matí, amb la llum,
jo també sere una ombra al carrer,
i aquest dolor ...

L´últim carrer, sento veus cantant en vers,
belles cançons que jo mai no cantare,
són cançons que parlen d´amor, de pasions,
sensacions, ja per mi no són res,
i aquest dolor ...
un dia més baixo camí a l´infern

Català

Ploro per tu

El vent em duu records
llunyans perduts fa temps,
i crido al cel,
demanant perque vull plorar.

Va seguint per sota un cel rogent entre ombres i furtivament ens lliuravem a tots els plaers
sols tu i jo.

El temps s´en duu els records
deixan buidor en el cor,
no se perque ja no puc parla del passat,
demà el sol vindra, també com sempre ho fa
i jo sere un altre cop un nen inocent.

Va seguint ...
Va seguint ...
Va seguint ...

Català

Revelacions

Quan la llum il·lumina el riu de la vall
les muntanyes es tornen a obrir
comença la lluita anem a matar
que els somnis no em deixen dormir.
Obre la porta veste´n d´aqui
la batalla és a punt d´esclatar
la foscor dóna voltes dins el meu cap
estic preparat per morir.

Tornada:
Quan consegueixi les claus de l´infern          la meva força es podrà alliberar
i podré veure a l´angel caigut
després les flames m´envoltaran...

Pot semblar que és mentida
però sé que és veritat

Català
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els esperits s´han tornat contra mi
s´enfosqueixen imatges comencen els cants
la ment ja comença a volar.
Veig mil estrelles i llums de colors
estic estirat a l´herba
el meu cos està immòbil dins l´univers
tot dins de mi està girant.

Tornada

Quan la llum il·lumina la sang de la vall
el cel es comença a aclarir
s´acaba la lluita el foc s´ha apagat
ara ja es tot conquerit.
Tanco la porta surto al carrer
un nou dia està començant
me´n recordo del somni, estic molt confós
mai no sabré el què ha passat.

Tornada

Sang

Arribes cada dia, bé si vols ho deixes.
Veuret com camines, riures de la gent.
Aigua per cervesa, mai ho has fet ni ho faras mai
vinga el cor, veure molt, vine aquí i acompanyam fins a dalt, t´arrosegues fins al llit.

Sexe, sexe droga Rock n´ roll, sexe i alcohol sempre l´alcohol, l´alcohol.
Sexe ... i alcohol sempre més alcohol.

Tens la cara humida, Whisky vols qeu veguis, el món dóna voltes, tu has perdut el nord.
Envoltat de reixes, amb gust de Vodka has nat buidant.
Vinga el cor, veure molt, vina aquí i acompanyam fins a dalt,
t´arrosegues fins al llit.

Sexe ...

Català

Sang en el fang

Sento com disparen
sobre el cos d´en sam
s´ha carregat el poli del costat
veig el cos a terra
com va perdent sang
i la gent com crida "Criminals".

Un vell s´aparta
aixecant el seu bastó
un tret li ha travessat el cor.
La gent s´amaga
ningú no vol ser el segon
i el vell la palma amb el bastó.

Una dona crida
és la seva amant
té una criatura de tres anys,
els veïns la insulten,
ja li ho havien dit,
no és pot ser l´amant d´un assassi.

Ja ve la pasma
i s´emporta el cos d´en Sam,
tot déu es fica dins del bar,
l´amant se´ls mira
i els troba repugnants,
veïns que sempre l´han odiat

Se´n va dolguda

Català

els seus ulls no ploraran
l´amor es queda al mig del fang
la sang s´eixuga,
els gossos la lleparan,

la nit a tots se´ls menjarà.

Sèntencies d´amor

Vull que sigui el temps
el que em digui que t´has mort
junt amb el dolor que em vas deixar
i les llagrimes d´uns ulls que van plorar.
Vull que sigui el temps
el que esborri el teu record
amb els anys dolents que em vas robar,
aquells anys que ja mai mes no tornaran.
JA SE QUE EM VAS DIR QUE ERA MOLT AVIAT
PER SENTIR TAN DINS DE MI UN COP D´AMOR
PER SENTIR LA TREMOLOR DE LA RABIA D´UN ADEU
PER SENTIR TAN DINS DE MI LA TRAICIO!
Vull que sigui el temps
el que esborri el teu olor
que se m´ha enganxat sobre la pell
i m´ofega lentament
a mans del vent.
JA SE QUE EM VAS DIR QUE ERA MOLT AVIAT
PER SENTIR TAN DINS DE MI UN COP D´AMOR
PER SENTIR LA TREMOLOR DE LA RABIA D´UN ADEU
PER SENTIR TAN DINS DE MI LA TRAICIO!
Deixam plorar per el teu amor
un crit ple de dolor,
per tu l´unic amor
punyal dins del meu cor.

Català

Sentiments de paper

Deu del vespre, tot avui nevant
les finestres són vidres gelats, sento el riure
d´alguns nens jugant
a la plaça on la neu no es fang.
No es miren a la gent, estan somiant en un món ple d´amor.
Porta trenes, i els cabells mullats, el cos tendre nomes té 12 anys.
Juga a nines amb els del veinat, a la plaça on hi ha llums de gas.
No es miren a la gent, estan somiant, en un món ple de llum.
Peró creixeran i amb el temps al llarg seran juguets a oblidar,
seran pocs anys pot ser molt pocs anys i canviaran a pitjor.
No seran tant nens seran, més humans, els seus somnis blancs moriran.
Tindran gust d´amor, sera un gust present, va cap al món i l´infern.
Veuran de les pors i dels plaers sabran que es plorar, morir d´amor,
sabran de pasions de traicions mortals,
sabran que es dolor i cridar, estar amb tu, morir a mans d´un germa,
aquella buidor dins del cor.
Compactar vells amics i esborrar del tot,
somnis que avui no son res.
Vells records, el primer que s´enfonsa,
sentiments de paper full a full.

Català

Serina

L´altre dia vaig buscar el teu nom
en el tronc d´aquell roure tan vell,
testimoni del desig dels dos,
silenciós confident entre els arbres.

Però d´aquell roure ja res quedava, tot era estrany, diferent.

Serina, Serina... m´han robat els records.

Serina, Serina... un vell somni d´amor.

Català
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Els grans arbres ja no hi eren pas,
dels petits no en quedaven ni branques.

En aquell bosc ara és tot ciment,
silenciós confident d´ombres blanques.

I d´aquell roure ja res quedava, tot era estrany, diferent.

Sé que algú els va tallar per a poder-ne fer fulles de paper
on la gent ara escriu, jo que sé, paraules d´amor o de fe.

Serina, Serina... m´han robat els records.

Serina, Serina... un vell somni d´amor.

Diu la gent que és absurd, mai el trobaré, tot serà per res.

Ningú sap que aquell dia tu i jo vam fer l´amor als seus peus.

Sobre el ciment jo hi vaig gravar un nou cor
amb el teu nom, el meu nom i una data.

Potser en mil anys hi creixerà un nou bosc
i entre els seus troncs aquest cor serà un altre.

somnis entre boires

SANGTRAÏT
=========

Somnis entre boires
-------------------

LAm DO SOL   LAm
Somnis entre boires
LAm DO SOL       LAm
boires entre els dos.
LAm  DO  SOL    LAm
Tu i jo, pell a pell
LAm DO SOL     LAm
ombres dins el cel.

LAm DO SOL     LAm
Torna´m a somriure
LAm DO SOL     LAm
nena, sota el meu cor.
LAm DO SOL     LAm
I guanya´m amb mirades
LAm DO SOL     LAm
tendres com el son.

Do     Sol    Fa             Do
I t´obriré un camí enmig del mar
Sol   Lam     Do
ple de llums, ple de plaers
Sol       Fa
i ocults, secrets

Do     Sol    Fa             Do
I t´obriré un camí enmig del mar
Sol   Lam     Do
ple de llums, ple de plaers
Sol       Fa
i ocults, secrets

Lliga´t les mans fredes
al voltant del meu coll
i dona´m la tendressa
que et surt del fons del cor.

I t´obriré un camí enmig del mar
ple de llums, ple de plaers

Català

i ocults, secrets

I t´obriré un camí enmig del mar
ple de llums, ple de plaers
i ocults, secrets

Timidesa

Qui sap quants de somnis
has perdut aquesta tarda
Qui sap les paraules
que dels llavis no t´han sortit
Paret de pedres enfilades amb silenci
que tu has pujat al voltant teu

Tornada:
Jo et vull dir col·lega
Som aquí
Deixa una porta oberta
i entrarem

Qui sap per què plores
amargant-te sota l´ala
Qui sap els motius
que tu tindras per no parlar-ne
Només la paret es veu més alta
Potser no veus la llum del del sol

Tornada:

Qui sap cuan de temps
podrá esperar la matinada
Qui sap si cun tornis
Joencara hi seré
Voltant pels carrers de llums trencades
Potser mai més t´esperaré

Català

T´estimaré sempre

No puc suportar
que te´a vagis lluny de mi
tu em vas deixar
sense voler-me dir res
sempre insinuant-te
però mai vas dir "amor"
t´estimaré sempre
pels teus ulls tendres de veritat.
A poc a poc te´n vas anar
i aqui sol em vas deixar
sempre penso en aquell dia
en que tots dos vam xerrar
i recordo tanmateix
cada mot que tu em vas dir
tu has estat per mi
com l´estel del meu camí.
Un cop em vas dir
que jo era el millor
però sembla ser que
tu ja no recordes bé
no puc suportar
que te´n vagis lluny de mi
tu has estat per mi
un estel que em dóna llum.

Català
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El Camí

mi fa#m sol#m la
Un dia un home em va dir “si agafes aquest camí arribaràs on vols arribar”.
(sol#) la si do#m do#m si la
I jo li vaig fer cas, anava caminant, però el camí es nava enverdissant.
(sol#) la si sol# la
Vaig poder sortir ben esgarrinxat, però almenys per fi vaig poder reposar.
(sol#) la si la
Tot reflexionant sobre el que havia passat vaig decidir tornar a començar.

De bon començament, amb els ànims renovats i amb una gran finalitat.
Anava decidit, corria sens parar, frisava per arribar!
De tant mirar endavant vaig empassegar amb una arrel de pi molt gran.
Sort d’una noia que passava per allà i les farides em va curar.

I ens vàrem fer amics, i caminàvem plegats, i és que estàvem enamorats!
Tot era tan bonic, miràvem les flors fèiem l’amor al mig del bosc.
De sobte ens vam mirar i vam al.lucinar! I és que havíem arribat!
I és que sembla extrany quan vas acompanyat el camí es fa molt menys llarg.

nota: tots els acords es fan amb segeta.
L'últim LA de cada estrofa es fa al 5è trast però es va jugant amb la segeta, treient i
posant-la.

Català

Sant Gatxo

Apatia

Tota la meua passió s´ha quedat en el llençol
el que creia una il.lusió a la brossa amb el condó
val la pena callar, si no tens de què parlar.
Cada dia l´apatia s´apodera del meu cor,
sexe per necessitat intentant-me motivar per evitar
sentir la soledat de tenir algú al costat.
No em busques sentiments no és el millor moment
cada dia l´apatia s´apodera del meu cor
com contar-te que estimar-te és donar-li gust al cos.

Català

Buscant el moment

Si estic ací per res, si tinc una missió
Qui s´encarrega de dir-m´ho
o ho he de descobrir jo
Com omplir aquest buit
que pesa en el meu cor
Com decir si quedar-me
o fugir un altre cop

Alguna cosa hem de fer
Si no no canviarà res

Esperant un senyal, un llum al firmament
Immers en un mar de dubtes
deixe passar el temps

Català

Si no puc evitar sentir-me malament
Quan veig tot el que m´envolta
I jo no estic fent res

Sempre buscant el moment
I ara s´apaga la veu

Si pense en tu és més fàcil motivar-me
No puc abandonar i oblidar-me
Si tanque els ulls no hi ha futur
Quin demà puc demanar per tu.

Contracorrent

Alça la mà i deixa fugir l´ànsia que apreta el teu pit.
Alça la veu per insistir que has decidit viure per fi.
Obre la ment a poc a poc i tria el que et demane el cor
actua sempre amb convicció que ningú parle en el teu nom,
ja has perdut prou il.lusions el teu desig és més fort
que cap escala de valors!
Aprén a anar contra corrent veuràs que no ets el primer,
no acceptes mai un perquè sí que et faça sentir-te submís.
Obre la ment a poc a poc i tria el que et demane el cor
actua sempre amb convicció que ningú parle en el teu nom,
ja has perdut prou il.lusions el teu desig és més fort
que cap escala de valors!
Afronta la vida amb imaginació perquè mai et falte una motivació,
deixa sempre espai a la improvització, que no et domestiquen mai,
ens necessitem tots.

Català

Cor encès

Només t’has tornat a alçar amb l’ànima cremada per haver despertat
no entens per què la vida t’ha tractat mal
i ara sol tens ganes d’acabar-ho tot ja
no val la pena parar-se a recordar els bons moments que fa temps havies passat
i vols posar el punt i final a tanta misèria que t’està arrossegant

estàs bevent suor, estàs menjant-te el fum
d’aquesta societat de la que sobres tu

un altre dia que per tu és igual
passaran les hores i no et decidiràs
no entens perquè vivint aquest infern
encara hi ha alguna cosa que et pot aturar

i has decidit que l’hauràs de buscar,
hi ha tantes coses que no has arribat a provar
fins que eixe que no aguante el teu cap
que saps que serà prompte i hauràs de reventar

estàs bevent suor, estàs menjant-te el fum
d’aquesta societat de la que sobres tu

i el meu cos està cremant
i és que tinc el cor encès
ràbia i por em fan plorar
i la mort per què no ve?
(x3)

Català

Demà

Que bé recordo aquella nit
Quant de temps he deixat passar
Jo et feia el meu millor amic
Com em vaig deixar enganyar
I en aquesta presó que sempre guardes tu
Sola blinde el meu cor, ací no entra la llum
Pense en com he arribat ací
Les coses que he hagut de callar
I en cada marca del meu cos
Però això acaba ja

Català
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I serà el teu final
Vine i adorm-te amb mi
Que no despertaràs

Demà tornaré a començar
No seré un altre titular
Demà ja tot acabarà
No seré un altre titular

Diferent

Sempre m´he preguntat
què vol dir ser "normal"
em van diagnosticar
per no saber ser fals
i no és fàcil ser diferent
en un món tant uniformat
vaig haver d´assumir
que havia de ser jo
i l´amargura va anar enverinant-me la sang
fins que al final no ho vaig soportar
vaig voler acabar

Però apareixes tu
i sense preguntar
pots entendre el meu món i m´has obert el teu
he tornat a somiar
i és la presència de la mort
la que em fa senir-me més viu
i oblidar totes els mals, totes les obsessions
per concentrar-me en estimar-te
i en robar el temps
que m´han negat, que m´han segrestat
no has arribat tan tard

si muir al teu costat.

Català

Donant què fer

Per fi se’ns està ocurrint alçar-nos, i ara per fi, se’ns està ocurrint parlar. Són ja molts anys
que portem d´indiferència sense saber o sense voler pensar, està molt clar que si no ens
acollonen si ningú mou el cul per ningú, no sé que voleu, jo tinc la butxaca plena, no et
preocupes, també anirem per tu.
Sabem qui és qui ens està putejant, i a què esperem a eixir tots al carrer? No sé si així la
cosa canviarà però que vegen que seguirem donant que fer.
Són moltes coses per les que lluitar, ja va sent hora de canviar els papers i anem a vore
que tal et sentarà una aixaeta i un duro a final de mes. Que fàcil és opinar amb la panxa
plena de tot allò que veus a la televisió te’m convençut que res no és culpa teua que hi
haurà algú que li trobe solució.
Sabem qui és qui ens està putejant, i a què esperem a eixir tots al carrer? No sé si així la
cosa canviarà però que vegen que seguirem donant que fer.
Per fi se’ns està ocurrint alçar-nos, i ara per fi, se’ns està ocurrint parlar. Són ja molts anys
que portem d´indiferència sense saber o sense voler pensar, no em de callar si
empresonen un col·lega o si s´unix a les forces d´un estat, que tortura i assassina
d´amagades, que no deixa viure a un poble en llibertat.
Sabem qui és qui ens està putejant, i a què esperem a eixir tots al carrer? No sé si així la
cosa canviarà però que vegen que seguirem donant que fer.
Sabem qui és qui ens està putejant, i a què esperem a eixir tots al carrer? No sé si així la
cosa canviarà però que vegen que seguirem donant que fer.

Català

El gran germà

Tota la vida intentant desmarcar-te
tu fent-te el notes i sense amagar-te
sempre nerviós quan està mirant-te
penses que estant sol pots escapar-te

El gran germà encara et vigila
i viu en forma de policia
per si no ho saps et sorprendria
que saben teu en comissaria

(Tornada):

Quina utopia
creure en ser lliure
en un estrat on no et deixen viure

Quina utopia
creure en ser lliure
fes bona cara intenta somriure

En les targetes o en el carnet
en el telèfon o en la Internet
no calen cameres al carrer
perquè controlen el que estàs fent

El gran germà pertany al CSID
i en el temps lliure és guàrdia civil
El gran germà pertany al CSID
i en el temps lliure és guàrdia civil

TORNADA

Català

Fet un vell

Quant de temps ha de passar per poder sentir-te bé,
ni les drogues ni l´alcohol poden fer ja eixe paper.
Despertar tot suat i no saber ni on estàs,
sentir por, por de què? de tornar a ser el mateix.
Només tens 22 anys, però et trobes fet un vell,
no fas més que recordar coses que han passat fa temps.
Notes que el teu cor es mor, que s´està acabant el temps
i tornes a despertar, no pots més!
Encén els llums i posa´t dret, hi ha tantes coses que pots fer,
deixa´t estar de patiments, qui mira enrere perd el temps!

Català

Fosc

Fosc, així és com vas recordant-ho tot
Frases inspirades per l´alcohol
Paraules que dites des del cor
Obriren totes les portes

I ara de matinada vols justificar-te, disculpar-te
Davant de la mirada d´algú que t´importa i
que no vols fer mal

Mal, un sentiment ja prou habitual
Fals penediment de l´endemà
Maleeixes tot el que ha passat
Però saps que això no basta

I ara de matinada vols justificar-te, disculpar-te
Davant de la mirada d´algú que t´importa i
que no vols fer mal

Català
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Hafida

Note com tot s’acaba
Llàgrimes en la cara
No puc creure què està passant
Anellat a Hafida
A punt de la partida
I ací no cap més soledat

I tants pensaments
Creuen pel meu cap
Quantes il•lusions
Quanta falsedat
I el motor s’engega

Me’n recorde tant de tu
Dels teus ulls color de mel
Com vaig haver d’abraçar-te
Aferrats contra el cristall
Quatre braços cap al cel
Recorde com em miraves

Hafida tan sols crida
Se li escapa la vida
I és que només té 17 anys.

Català

Intentant recordar

Que poc t´he conegut amb tot el què hem passat,
Per què estava tant lluny tenin-te al meu costat.
Vaig deixar córrer el temps fins que ha sigut ja tard,
i ara no puc fer res més que intentar recordar!
Vaig deixar córrer el temps fins que ha sigut ja tard,
i ara no puc fer més, no puc fer més que intentar recordar!
Ja se que et porte a dins, que tinc la teua sang,
que em parles per les nits, com et trobe a faltar.
Vaig deixar córrer el temps fins que ha sigut ja tard,
i ara no puc fer res més que intentar recordar!
Vaig deixar córrer el temps fins que ha sigut ja tard,
i ara no puc fer més, no puc fer més que intentar recordar!
La llum que havia en els teus ulls poc abans de marxar,
i tots els bons moments que tu, que tu em vas regalar!
La llum que havia en els teus ulls poc abans de marxar,
i tots els bons moments que tu, que tu em vas regalar!

Català

Mentides

Hi ha qui s´amaga i no ix mai més
Quan la vida l´ha colpejat
Hi ha qui es condemna a si mateix
A una perpètua soledat
Hi ha qui fa veure que està bé
Per no fer llàstima a ningú
Tragant saliva i assecant
La llàgrima que cau de l´ull

Disfressant la melangia en l´ànima ferida
Refugiant-se cada dia en les pròpies mentides

Hi ha qui no vol alçar el cap
Per no afrontar la realitat
Tancant-se qualsevol opció
Negant-se la felicitat
Hi ha qui s´amaga i no ix mai més
Quan la vida l´ha colpejat
Ofegant-se en el record
D´un amor que no tornarà

Català

Disfressant la melangia en l´ànima ferida
Refugiant-se cada dia en les pròpies mentides

Mina

Jo vaig en una direcció dificil d´explicar
I encara que ho intente m´és impossible canviar
No puc perdre res i molt poc puc guanyar
Ni amb mil mentides puc contar la meua veritat

No penses que estic bé
Si ja no em veus plorar
Que tan sols per les nits
s´allunya aquesta soledat
i si quan ix el sol
comprove que no estàs
i no córre a per tu
no veig el final

vaig perdre l´ànima per tu
a tot vaig renunciar
i he navegat pel temps esperant l´oportunitat
però ara estic ací
ara no em pots parar
ja se´n va el sol
és el moment que estàvem esperant

Català

Només és por

Obris els ulls en la foscor i esperes
Que no sone el despertador, i penses
Prompte serà de dia, el sol marca l´eixida
I un calfred recorre el teu cos
Uns minuts de vacil·lació, reflexionant
Intentant véncer el terror que et cega
No sabries explicar-te
Què és el que està passant-te
I sents que ja has tocat el fons

Por, només és por, la por de qui no veu l´eixida
Si no em deixes sol acabarem junts la partida

Avui has sigut un poc més fort i t´has alçat
Avui has plantat cara al teu món i l´has guanyat
Només ha estat un dia, demà hi haurà partida
I no pots evitar els plors

Por, només és por, la por de qui no veu l´eixida
Si no em deixes sol acabarem junts la partida.

Català

Per tal d´amagar

Una nova notícia per als titulars, les xifres parlen ja de milions
d´exiliats,
números que utilitzen per tal d´amagar que es tracta de la vida d´un ésser
humà.
Vull apagar la tele i no pensar-hi més, però sé que ignorar no em fa sentir
més bé.
Qui es pot creure innocent vivint en uns estats que els envien almoïnes quan
ja és tard,
Què més els ha de passar? Quants morts hauran de plorar? Què més els heu
preparat?
Ja que jugueu a ser déus no amagueu la vostra bíblia!
Un altre genocidi més guerres racials, atemptats terroristes proves
nuclears,
el negoci funciona i no s´ha d´aturar i ens veiem els diumenges en missa.
Què més els ha de passar? Quants morts hauran de plorar? Què més els heu

Català
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preparat?
Ja que jugueu a ser déus no amagueu la vostra bíblia!

Quan no tingues ningú

Ja fa dies que m’ix tot molt malament
sempre m’he de fotre quan m’ho passe bé
passen les hores i no sé què fer
no estic bé a casa i tampoc al carrer
i és que una altra volta m’has deixat tirat
i no és la primera i jo ja n’estic fart
entre a un bar i torne a beure per a oblidar
unes hores més i ja estaré acabat

no em trec del cap que estic així per tu
és que no veus que em tens ací fotut?
no em trec del cap que estic així per tu

jo no fume i ara porte dos paquets
estic nerviós entre aquestes quatre parets
no puc vore ties, estic molt calent
tinc molt fret i sue, i tot al mateix temps
i és que al vore’t m’ha pujat l’alcohol al cap
i no sé si és fàstic el que m’ha agarrat
he pensat en tu després de la bossà
no sé si estimar-te o si et vull matar

no em trec del cap que estic així per tu
és que no veus que em tens ací fotut?
no em trec del cap que estic així per tu

no em trec del cap que estic així per tu
és que no veus que em tens ací fotut?
i no intentes tornar quan no tingues ningú
que jo ja m’ensenyaré a passar de tu

no em trec del cap que estic així per tu
és que no veus que em tens ací fotut?
i no intentes tornar quan no tingues ningú

Català

Qui serà?

Les teues il•lusions, les meues ansietats
omplen l´habitació on m´esperes fa dos anys.
La meua frustració, les teves ganes de lluitar,
tu no ho vols acceptar, jo no puc evitar!
Pense en el teu futur i encara que no és just
ho intente i no puc deixar d´imaginar-me,
qui serà qui vegen els teus ulls quan
apagues la llum i jo ja estiga lluny per
estimar-te se´m fa dur saber que no et
podré abraçar quan jo ja estiga lluny
per estimar-te tot el temps que
voldria recuperar.
Estic llest per marxar, no vull fer-me esperar,
no cal fer-ho més llarg, vaig cap a l´eternitat
no sé si em podriré o si em reencarnaré,
no vull pensar en res, tan sols em ve a la ment
què t´he deixat a tu, i encara que no és just
ho intente i no puc deixar d´imaginar-me
qui serà qui vegen els teus ulls
quan apagues la llum i jo ja estiga lluny.

Català

Si no és com tu

Per què he deixat passar tant de temps per decidir que hem de parlar?
Com he viscut tots aquests anys el ventre pres per l´ansietat?
Sentir-me afortunat sols per saber que sóc com tu
sentir-me ofegat per no saber eixir de tu.
M´estava resignant del tot que no podria veure´t mai més
amb tantes nits que t´he trobat i he despertat i ja no hi ets
Pero ara sé que et puc contar tot el que he estat portant a dins.
Vull que em dónes el teu suport perquè tot tinga algun sentit!
Si no és així...No puc canviar, no sé canviar!
Sentir-me bé se´m dóna mal, sempre he estat el teu substitut.
No sé ser jo si no és com tu.
Voldria fer-te arribar que t´estaré sempre agraït.
Que sàpigues quan que t´he estimat encara que mai no t´ho he dit!
Però és moment de començar, d´encetar el meu nou camí.
I m´has d´ajudar, per mi encara ets viu!
I si no és així...No puc canviar, no sé canviar!
Sentir-me bé se´m dóna mal, sempre he estat el teu substitut.
No sé ser jo si no és com tu.
I deixa´m treure del meu cap remordiments si t´he fet mal,
parlar-te em fa perdre la por, sé que mai més estaré sol!

Català

Somni

Hui m´he trobat un bon amic i m´ha dit que ja tenia lloc per a dormir,
he encès la televisió i no he vist fam ni misèria en el tercer món.
No quedaven estats que torturaven ni empreses maltractant els treballadors,
no hi havia incendis provocats ni gent matant-se per la religió.
Hui he vist com els magrebis ja no necessiten pastera per a vindre ací,
que ja no queden presons i la terra és repartida entre els camperols.
Que la premsa ja no distorsionava i el govern no tancava cap redacció,
ja no olia en cap lloc a policia ni a nazis ni a integriste de cap color.
Hui he tingut el somni més bonic, llàstima que ja no puga continuar dormint
i qui sap si també podré demà despertar-me amb tantes ganes de seguir
lluitant.

Català

Tantes vegades

M´he concentrat en oblidar,
sempre he cregut que mai no es tard,
he fet l´esforç de no pensar,
que no seré el mateix d´abans
i m´he quedat sense paraules
tampoc tinc qui em vulga sentir,
he tingut por moltes vegades
i no puc acostumar-me, he tornat a caure
i ara ja no em puc alçar, i veig que els dies passen

i cada vegada se’m fan més llargs
i ara ja no em puc alçar i veig que els dies passen
i cada vegada se’m fan més llargs

açò ja havia quedat clar
no em tornaria a passar
però jo mai he confiat,
sembla que ja no puc canviar

m’agradaria que pensares
que no sempre ha sigut així,
m’he sentit sol tantes vegades
que ja estic acostumant-me, comença a agradar-me

i ara tot em sembla igual, i veig que els dies passen
i no sé si els vull acompanyar
i ara tot em sembla igual, i veig que els dies passen
i no sé si els vull acompanyar

Català
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Tornaràs

Un dia més has despertat
sense ningú al teu costat
ell ja fa temps que va marxar
i tu no has deixat de plorar.
Penses que res no té sentit,
penses que viure és un delit

Tornada:
I tornaràs a ser com eres
el temps borrarà les penes
pensaves sempre al despertar
Que la vida no s´acaba
pero perquè és tan amarga
mentre els dies van passant...

Ell treballava a l´estació
vivia sols pel teu amor
un dia entraren a robar
i ell no es va poder controlar.
El tio es va posar nerviós
i en un segon ho vas perdre tot.

Tornada

Ara tens ja setanta anys,
no saps com has aguantat tant,
no vols tornar a despertar,
estàs cansada de plorar.
I tota sola en un racó
esperes que vinga la mort.

Ja no tornaràs a ser com eres,
el temps no ha esborrat les penes,
aquella bala et va enfonsar,
i la vida ja s´acaba,
arrossegant-te l´has passada,
i ara vols creure en el més enllà.
En el més enllà... en el més enllà...

Català

Una i mil voltes

No és fàcil assumir que ja no et queda res,
només ho veus ben clar quan et trobes al carrer.
I a tu no et fa sentir-te bé que et vaja a demanar,
preguntat qui és ací lhumiliat!
Qui abaixa el cap quan sen va tot amagant la mà,
que se li ha negat una i mil voltes
mal duna societat que prefereix mirar a un altre costat,
per no acceptar del tot que està podrida i que caurà!
No he tingut massa sort, no estic ací per gust,
si visc de caritat és perquè estic ben fotut!
I a tu no et fa sentir-te bé trobar-me demanant,
penses que és molt millor no mirar!
Girat i mira els meus ulls quan allargue la mà
que se mha negat una i mil voltes
mal duna societat que prefereix mirar a un altre costat,
Per no acceptar del tot que està podrida i que caurà!

Català

Vigila

Obris els ulls i la ràbia et menja, apreta els punys prompte passarà!
I fins a deu comptes amb paciència fins que ell et treu de sobre la mà.
Un dia darrere un altre els seus dits et van cremant
ja no et queda més saliva per tragar!
Tranquila que ací no acaba tot, no et penses que estàs sola en açò,
i tu vigila comença a estar nerviós que aquesta vida ens fa pagar a tots.
I hui has dit prou, s´ha acabat la festa, l´has denunciat, has tingut valor
i t´han fotut, t´has quedat sense feina.
Però estàs contenta ell ho pagarà tot, però davant l´audiència diu que està
desconsolat
que t´estima i que no t´ha fet cap mal!
Tranquila que ací no acaba tot, no et penses que estàs sola en açò,
i tu vigila comença a estar nerviós que aquesta vida ens fa pagar a tots.
I veus la imatge dels teus fills a casa i sents com una llàgrima et va
brollant,
quan aquell Déu vestit amb bata negra diu que no és delit sentir-se
enamorat.
Diu que no tens cap marca que demostre el seu pecat i per dins la ferida
t´està matant!
Tranquila que ací no acaba tot, no et penses que estàs sola en açò,
i tu vigila comença a estar nerviós que aquesta vida ens fa pagar a tots.

Català

Santa justa klan

A TODA MECHA

Tengo un pantalon enloquecido
Tengo un par de botas que rebotan solas
Tengo un ordenata desteñido
Que se me mete en internet cuando le mola.

Tengo cuatro ligues a la vista
i un montón de pivas que no me dan bola
Soy el castigado de la lista
haciendo surf pero sin olas.

A TODA MECHA
A TODA MECHA
VOY A TODA MECHA,
A TODA MECHA
A TODA TODA MECHA
TU NO TE HAGAS LA ESTRECHA
A TODA MECHA A TODA TODA MECHA
SI NO TE PARAS ME ESTRELLO,
CASI TE ETROPELLO PORQUE IO ESTOY POR TI
SI SI SI

Tengo un movil casi vagabundo
i una foto tuya con tarifa plana
Yo pienso en ti cada segundo
yo pienso en ti porque me da la gana.

A TODA MECHA....

Castellà
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Con NAgelina Jolie se me va la olla

Con Angelina Jolie se me va la olla

Un héroe al estilo John Wayne,
Un vampiro, un gánster sin ley,
Al Capone, Tarzán, Terminator y E.T.,
Destrozándome el coco otra vez...

Cuál será mi papel,
Con los buenos o con los malos,
Celuloide en la piel,
Persiguiendo el sueño americano... imposible...

Quien pudiera ser Brad Pitt,
Y ligar como James Bond,
Con Angelina Jolie Se me vá la olla...

Quien pudiera ser James Dean,
Al Pacino, Indiana Jones,
Atracándome a maiz Como un gilipollas...

Swarzenneger, Van Damme y Stallone,
viven colgados en mi habitación,
por la novia de Chuky morimos de amor,
Jasón, Hannibal Lecter y yo...

Y en la sesión de las diez,
El mundo vuelve a estar en peligro,
Si los marcianos me ven,
Me dejan más tieso que al abrigo de El Padrino...

Quien pudiera ser Brad Pitt...

Quien pudiera ser James Dean...

Si yo fuera Will Smith me lo haría a mogollón,
Con Angelina Jolie se me va la olla...
Con Torrente soy feliz,
El brazo tonto me enganchó,
Palomitas de maiz para gilipollas...

Castellà

Sanz, Alejandro

A LA PRIMERA PERSONA

A la primera persona que me ayude a comprender
pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe,
yo no pido que las cosas me salgan siempre bien,
pero es que ya estoy harto de perderte sin querer (querer).

A la primera persona que me ayude a salir
de este infierno en el que yo mismo decidí vivir
le regalo cualquier tarde pa´ los dos,
lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.

El oro pa´ quien lo quiera pero si hablamos de ayer:
es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed,
al menos tú lo sabías, al menos no te decía
que las cosas no eran como parecían.

Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez
pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe,
aunque si no eres la persona que soñaba para qué
(¿qué voy a hacer? nada).

Castellà

¿Qué voy a hacer de los sueños?
¿qué voy a hacer con aquellos besos?
¿qué puedo hacer con todo aquello que soñamos?
dime dónde lo metemos.

¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez?
¿dónde guardo las promesas, dónde guardo el ayer?
¿dónde guardo, niña, tu manera de tocarme?
¿dónde guardo mi fe?

Aunque lo diga la gente yo no lo quiero escuchar,
no hay más miedo que el que se siente cuando ya no sientes nada,
niña, tú lo ves tan fácil, ¡ay amor!
pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace.

A la primera persona que me ayude a caminar
pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar,
yo no digo que sea fácil, pero, niña,
ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.

A la primera persona que no me quiera juzgar
pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas,
yo no pido que las cosas me salgan siempre bien
pero es que ya estoy harto de perderte.

Y a la primera persona que me lleve a la verdad
pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más,
yo no te entiendo cuando me hablas ¡qué mala suerte!
y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes.

Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro,
yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego,
y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo
donde no existe ni Dios, donde no existen verdades.

Es todo tan relativo, como que estamos aquí,
no sabemos, pero, amor, dame sangre pa´ vivir,
al menos tú lo sabías, al menos no te decía
que las cosas no eran como parecían.

Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar
pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas,
niña, tú lo ves tan fácil, ¡ay amor!
pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace.

A la primera persona que no me quiera juzgar
pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas,
yo no digo que sea fácil, pero, niña,
ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.
ni siquiera dónde estar.

Amiga mia

Amiga mia, lo se, solo vives por el, que lo sabe tambien, pero el no te ve como yo
suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con
quien sueña de noche y que enloquece con cada boton que te desabrochas pensando en
sus manos, el no te ve como yo suspirando, con los ojitos abiertos de par en par,
escucharme nombrale, ¡ay, amiga mia! lo se y el tambien.

Amiga mia, no se que decir, ni que hacer para verte feliz, ojala pudiera mandar en el alma
o en la libertad, que es lo que a el le hace falta; llenarte los bolsills de guerras ganadas,
de sueños e ilusiones renovadas, yo quieroregalarte una poesia; tu piensas que estoy
dando las noticias.

Castellà
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Se le apagó la luz

     C         G     Am
	Yo no siento nada
     Fm
	pero presiento que a chorros se escapa
     G
	la magia de mi alma gastada.
     C              G       Am
	Ella en la calle tirada,
     Fm
	algunas sirenas lejanas
     G                                C
	resuenan en la noche olvidada.
                 G        Am
	Veloz caballo de acero,
     Fm
	tu gasolina mi sangre y su cuerpo
     G
	se mezclaron en el suelo.
     C             G       Am
	El gris de la carretera,
      C       C7         G
	dibujado en su melena.

     C        F            G  F
	Y la luz se le apagó,
     C        F            G  F-G
	y su voz se le apagó.

                 C      G       Am
	Se le apagó la luz, tembló,
                    Em
	y no llega la camilla,
                  F           G
	luché buscando una salida
                        C      G   Am
	para ir a escuchar su corazón
                       Em
	con las manos confundidas
                  F
	no me mantengo en pie
                          G
	no llego hasta la niña de mi vida.

     C             G         Am
	Porque no habla no entiendo
     Fm
	hace un momento me iba diciendo
     G
	no corras tan toque tengo miedo.
     C          G       Am
	La ambulancia volaba,
     Fm
	entre la vida y la muerte pensaba
     G
	que echaba tanto de menos su casa.
     C          G          Am
	Amarga risa en la cama,
     Fm
	imagina que es una Diana
     G
	con todas esas agujas clavadas.
     C          G        Am
	Bromea sobre su suerte,
       C         C7           F
	le hace sentirse más fuerte.
     C            G         Am
	Entre la vida y la muerte
       C           C7        F
	se piensa tan diferente.

     C        F            G  F
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	Y la luz se le apagó,
     C        F            G  F-G
	y su voz se le apagó.

                 C      G       Am
	Se le apagó la luz, tembló,
                     Em
	le cerraron las cortinas,
               F            G
	y escuchó pasar la vida.
                      C         G  Am
	Y el suave latir de un corazón,
                      Em
	la indirecta comprendida.
            F           C
	Una torpe despedida de
            F            G
	la niña de su vida.

                 C      G       Am
	Se le apagó la luz, tembló,
                     Em
	le cerraron las cortinas,
               F            G
	y escuchó pasar la vida.
                      C         G  Am
	Y el suave latir de un corazón,
                      Em
	la indirecta comprendida.
            F           C
	Una torpe despedida de
            F            G
	la niña de su vida.

Saratoga

A morir

Aires de grandeza, fuego en la piel
Alas de un destino, que aún no llegó
Mentes solitarias, cuero y sudor
Ojos que no brillan, luz sin calor
Ser inmortal

Quieren sentir
el viento en la cara.
Sobre el motor
se funde un solo corazón.

Sobran las palabras, tienen su ley
Ruedan sobre asfalto, no hay ningún rey
Oyes que se acercan, todo tembló
Es el fin del mundo, tu salvación
Ser inmortal

Judas abrió
Las puertas del infierno
Y pronto surgió
Como un ciclón devastador

A morir, y a resistir
A explotar, la libertad
Arrasar, la gran ciudad
Los buenos tiempos volverán

Castellà
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Las puertas del cielo

Sentir la libertad
Como un ave que regresa
Hacia su hogar
Buscar dentro de ti
Es poder darle a la vida otro color

Abriré las puertas del cielo
Arderé por ti
Quemaré con fuego tu hielo
Te daré la paz

Poder expresar el silencio
Que se escribe en un papel
Poder adivinar cuando
Simplemente debes de callar

Abriré las puertas del cielo
Arderé por ti
Quemaré con fuego tu hielo
Te daré la paz

Sentir dónde vas
Congelaste mi corazón

Abriré las puertas del cielo
Arderé por ti
Quemaré con fuego tu hielo
Te daré la paz

Castellà

Más de mil años

Es difícil saber
Como te encuentras
Si la niebla se fue
Si todo va bien
Vivo a tu alrededor
Siempre observando
Como vas a engañar
A tu corazón
Si yo no valgo nada para ti
No necesito compasión
El dinero no es
Objeto de tu ambición
Si no lo quieres tu
Me lo quedo yo
Deja de predicar
Exijo una solución
Hoy me dices que sí
Mañana que no
Tanto decir que todo iba mal
Que al final me lo creí
Basta ya de llorar no quiero oír tus historias
Yo no estoy así, sigo dispuesto a ganar
Aún tengo ilusión, llevo aquí más de mil años
Yo no estoy así, sólo y contra la pared.
No estás ciego, mírate
Tu trono está
Aislado de mí, te encierras aquí
En tu cárcel de cristal.
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Parte de mi

Recorrió largo tiempo en su reloj
Peleo para ser lo que es hoy
Luchador, testarudo y como no
Cariñoso y tierno como yo

Sin pensar me enseñaba a reaccionar
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Al calor de su lumbre y su voz
Un bastón le ayudaba a caminar
Pero él era duro como yo

Y el camino acabó
Su mirada dulce y gris voló
Y su luz se apagó como la llama
Del candil que hace tanto tiempo ardió
Y su voz susurraba y susurraba
Liberadme de todo el dolor

Una vez de pequeño me cantó
La canción que de niño aprendió
Carcajadas comenzaron a sonar
Porque él era alegre como yo

Él nos dijo adiós
Va a reunirse pronto con su dios
Y su luz se apagó como la llama
Del candil que hace tanto tiempo ardió
Y su voz susurraba y susurraba
Liberadme de todo el dolor

Él nos dijo adiós
Va a reunirse pronto con su dios
Y su luz se apagó como la llama
Del candil que hace tanto tiempo ardió
Y su voz susurraba y susurraba
Liberadme de todo el dolor

Y su luz se apagó como la llama
Del candil que hace tanto tiempo ardió
Y su voz susurraba y susurraba
Liberadme de todo el dolor

Quiero terminar con el dolor
Liberadme de todo el dolor
Quiero terminar con el dolor

perro traidor

no quiero hacer canciones sobre amor i paz
no hay razon,me siento incapaz de volver a engañar
dentro de mi hay algo que no se explicar
es mortal
como un desgarro de rabia interior
tengo una espina en el corazon

fuiste tu quien mentia
despreciando mi amistad
convirtiendo el cielo en el infierno
i ahora todo acabo

perro traidor no vales nada
siembras veneno al andar
reventaras i tus entrañas
para los buitres seran

solo hay que hacer promesas en television
y ganar
somos borregos creemos en ti
los jefes de la guerra te veteraran
sin dudar
i cada dia aprietas aun mas
la ultima gota de sangre caera

fuiste tu quien mentia
despreciando mi amistad
conviertiendo el cielo en el infierno
y ahora todo acabo

perro traidor no vales nada
siembras veneno al andar
reventaras i tus entrañas
para los buitres sera

Castellà
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si amaneciera

ahora que mi voz se ha convertido
en apenas un suspiro
debo descansar
hoy que en la mitad de mi camino
la evidencia me ha vencido i me ha hecho llorar

se que el tiempo curara
aunque nada siga igual
no me quiero resignar
no olvidare

yo que hasta el momento ignoraba
en el punto en que se hallaba esa enfermedad
siento que la vida es como un hilo
que se corta de improviso
y sin avisar

y en la oscura habitacion
necesito oir tu voz
ahora duermes junto a mi
esperare

si amaneciera sin ti
yo no se que seria de mi
hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas
i no entiendo la jugada
trato de salir
no quiero admitir mi soledad

duerme apenas cinco seis minutos
suficientes para hundirme en la tempestad
los demonios que hay bajo mi cama
esta noche no se callan
no me dejaran

el reloj marca las seis
lo mas duro es el final
y la luz se posara
en un cristal

huyo aveces pienso en otra cosa
mi cerebro reacciona no me deja en paz
y de nuevo vuelve a sacudirme
ese frio incontenible
es la realidad

el primer rayo de sol
me ilumina el corazon
te distingo junto a mi
mi salvacion

si amaneciera sin ti
yo no se que seria de mi
hoy la muerte me han enseñado ya sus cartas
y no entiendo la jugada
trato de salir
no quiero admitir
mi soledad

y en la oscura habitacion
necesito oir tu voz
ahora duermes junto a mi
esperare

el primer rayo de sol
me ilumina el corazon
te distingo junto a mi
mi salvacion

(estribillo )

Català

siento que no estas

llorando en la noche cantando sin ti
recuerdo momentos que añoro vivir
me faltan tus manos tu paso al andar
no encuentro el camino siento que no estas
no quiero que el mundo nos separe mas
jura que a mi lado siempre vas a estar
no quiero el destino ni verte marchar
tan solo te pido que mires atras

llorando en la noxe cantando sin ti
recuerdo momentos tan lejos de ti
si vienes conmigo el tiempo curara
las viejas heridas que nos hizo andar
te encuentro perdido sin sentido estas
tan solo te pido que mires atras

di que conmigo de nuevo reiras
di que a tu pecho aun puedo llorar
no es tan dificil volver a soñar
rompes el muro que un dia nos supo alejar
volvamos a sitios lejanos que en tiempo pasados
vivimos los dos
vayamos en busca del lago porque aun no seco
dejemos orgullos mundanos sabes que arrimado siempre estare yo
luchemos juntos contra el tiempo
que nos separo

di que conmigo de nuevo reira
di que a tu pecho aun puedo llorar
no es tan dificil volver a soñar
rompes el muro que un dia nos supo alejar
volvamos a sitios lejanos que en tiempos pasados vivimos los dos
vayamos en busca del logo porque aun no seco

llorando el la noxe cantando sin ti
recuerdo momentos que añoro vivir
no quiero que el mundo nos separe mas
jura que a mi lado siempre vas a estar
no quiero el destino ni verte marxar
tan solo te pido que mires atras

rio si tu eres feliz
lloro si triste es tu fin
sangro si sangro por ti
vamos amigo hacia ti

Castellà

Sardanes

Barcelona (Sardana) composta per Luis Aguilé a l´any 1976

Barcelona, Barcelona,
si tu hi véns a treballar sempre és bona,
Barcelona, Barcelona,
tant si sona com si no, sempre és bona.

L´ambient que hi ha a les rambles,
el Liceu a Canaletes,
i la dolça Moreneta a Montserrat,
formen part d´un bell rosari,
de records incomparables,
que qui ve i et coneix,
no t´oblida mai més.

Barcelona...

Monuments d´arts d´en Gaudí,
amb el geni de Dalí,
els poemes tradicionals de Verdaguer.

Català
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Canarit a la Garriga,
on Picasso dibuixava,
moltes mans diu que s´estrenyen
quan hom diu som catalans.

Ignasi Ferrer (...un kumba com n´hi ha pocs!)

EL SALTIRÓ DE LA CARDINA

Pageseta moreneta vull cantar-te una cançó
vull dir-te d´una vegada que també t´estimo jo
com es mimen i s´estimen per les branques els ocells
per què no hem d´amanyagar-nos tu i jo com fan ells

No sents com refila la cardina
que en le niu s´enyora tota sola
el company volgut de ploma refila
alçat al vol, de cara al sol i no tornar
i a secar-lo ell ha volat

Ja de retorn el gai ocell refila entre les fulles
fent saltirons va la femella nem ocell

Per què has trigar així
que manca el niu de nostre anor l´encís
i ell li respon ocella petita i bella
seguim els saltirons de nostres il.lusions l´estrella
i tot saltironant per la versos canta l´amor la.la la, la

Veig pageseta que et tornes roja
tos ulls en diuen ben clar que sí
com l´ocella a son ocell tu m´estimaras a mi

Dels teus llavis un petó voldria jo
Tu m´has pres amb tos ulls negres el meu cor
ets ma vida, ets ma joia i mon tresor
com el cant de la cardina nostre cant
serà dolç, serà amorós i triomfant.

Català

HIMNE A L´EMPORDÀ

De ma pàtria ben aimada jo conec un bell racó
Empordà plana encisada
qui et coneix t´ha d´estinar
n´ets bressol de la sardana
de la terra catalana fern bastió

De ta dansa sobirana a la pàtria has fet llegat
germanor feta rotllana
símbol bell de llibertat
per això Catalunya canta recordant aquell passat

Salut, salut noble Empordà
Cel ventejat terra neta
Així el poeta el jorn lloà
les exel·lències d´eixa terra
Que el mite es torni realitat
d´aquell pastor i una sirena
i units tots per un sol anhel
del Pirineu fins al riu Ebre

Emporà terra galana nina mimada del clos pairal
del Canigó fins la mar blava
un cant de tenores ressona l´espai

Una gran plaça sembla aquesta plana
tota voltada de turons gegants
que per ballar una gentil sardana
van allargant-se com amics les mans.

Català

L'empordà -sardana

Cap a la part del Pirineu
vora els serrats i arran del mar
s'obra una plana riallera,
és l'Empordà!

Digueu companys per on hi aneu,
digueu companys per on s'hi va.
Tot és camí, tot és drecera
Si ens dem la mà.

Salut! Noble Empordà
Salut! Palau del vent!
Portem el cor content i una cançó.

Pels aires s'alçarà
Pels cors penetrarà
Penyora's nirà fent de germanor: Una cançó!

(llargs)

A dalt de la muntanya hi ha un pastor,
A dintre de la mar hi ha una sirena,
ell canta al dematí que el sol hi és bo,
ella canta la nit de lluna plena ...

Ella canta: - Pastor me fas neguit.
Canta el pastor: - Me fas neguit sirena.
la, la-la, la, la-la, la ...

- Si sabesses el mar com n'és bonic!
- Si sabesses la llum de la carena!
- Si baixesses series mon marit!
- Si hi pujasses ma joia fora plena!

- Si sabesses el mar com n'és bonic!
- Si sabesses la llum de la carena!

La sirena se feu un xic ençà,
i un xic ençà el pastor de la montanya.
Fins que es trobraren al bell mig del pla,
i de l'amor plantaren la cabanya: Fou l'Empordà!

Català

Satriani, Joe

I Believe

I've been out walking for hours.
I've got something on my mind.
How did we get here? Where are we going?
And why is life so hard?

I read the stories, see the photographs.
World's in a crazy space.
I've got to hold on to my dreams;
There's just no other place.
There's just no other place.

CHORUS:
I believe
We can change anything.
I believe
We can rise above this.
I believe
There's a reason for everything.
I believe
In my dream.

Anglès
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I've seen the shadows of the living.
Seen them turn and walk away.
And I keep searching for the right words
To send these thoughts away.

There's a picture I like to look at,
A picture of a beautiful face.
And I see something in her eyes,
Sends me to a better place.
Sends me to a better place.

CHORUS

I believe
We can change anything.
I believe
In my dream.

Sau

A prendre pel cul

A PRENDRE PEL CUL

Cada cop que et truco em diuen que no hi ets

cada cop que et truco em penges

A prendre pel cul

A partir d´ara ja no et trucaré més

a partir d´ara ja no et trucaré mai més

Cada cop que vinc em diuen que has marxat

cada cop que vinc ets fora

Cada cop que et trobo fas veure que no em veus

cada cop que et miro et gires

A prendre pel cul

Català

A prop del mar

Si no vas molt de pressa
pels voltants del meu carrer,
veuràs les cases blanques
i un bar que està sempre obert.

Bicicletes que van amunt i avall,
que travessen tot el parc,
una església molt a prop del mar
i carrers amb nom de sant.

Si no vas molt de pressa
i mires al teu voltant,
veuràs portes obertes
que et conviden a passar.

Digue´m si el carrer fa olor de mar,
si fan soroll els finestrons,

Català

si les sirenes sonen cap al tard,
si a les terrasses hi ha coloms.

Si vas a prop del mar,
si veus a la meva gent,
si vas a prop del mar,
digue´ls-hi que penso en ells.

Si no vas molt de pressa
i et pots aturar,
mira´m les seves cares,
si hi veus el temps passar.

Si en els seus ulls hi ha felicitat
i en la pell el seu treball,
si la vida segueix endavant,
com jo la puc recordar.

Si vas a prop del mar,
si veus a la meva gent,
si vas a prop del mar,
digue´ls-hi que penso en ells.

Si vas a prop del mar,
si vas a prop del meu carrer,
si vas a prop del mar,
veuràs la meva gent

Això es pot salvar

						SolM mim
						SolM mim
Poder viure a prop d'aquest camí,		SolM mim
poder beure l'aigua d'aquest riu,		SolM mim
sentir la pluja com cau i ens mulla		lam  ReM lam ReM
i tenir-te al meu costat			sim  DoM
agafant-me de la ma,				lam  ReM
per si no ho podem fer demà.			SolM FaM SolM

Veure els arbres créixer cap al cel
i saber que res no els pararà,
voldria escriure que això canvia
i aquest món es pot salvar,
però em temo que tot això se'n va.		lam ReM DoM sim lam

Obro els ulls, miro al meu voltant		SolM FaM DoM ReM
i veig com tot això s'acaba,			SolM FaM DoM ReM
si algú em vulgués explicar per què?		SolM FaM DoM ReM
Ningú no ho vol intentar,			SolM FaM DoM ReM
que això es pot salvar!				SolM
						mim
						SolM mim
Si algú em vulgués explicar
per què els rius estan contaminats,
per què el mar és un abocador,
quantes espècies ja s'han carregat
i el fill de puta que cremi aquests boscos,
que li tallin les mans,
potser així no els cremarà.

Obro els ulls, miro al meu voltant
i veig com tot això s'acaba,
si algú em vulgués explicar per què?
Ningú no ho vol intentar,
que això es pot salvar!

					Lletra: C.Sabater i P.Sala
					Música: P.Sala

Català

Això es pot salvar

Poder viure a prop d´aquest camí
           poder beure l´aigua d´aquest riu
           sentir la pluja com cau i ens mulla
           i tenir-te al meu costat
           agafant-te de la mà

Català
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           per si no ho podem fer demà.
           Veure els arbres créixer cap el cel
           i saber que res no els pararà.
           Voldria escriure que això canvia
           i aquest món es pot salvar
           però em temo que tot això se´n va.
           Obro els ulls, miro al meu voltant
           i veig com tot això s´acaba.
           Si algú em volgués explicar per què
           ningú no ho vol intentar.
           Però això es pot salvar.
           Si algú em pogués explicar
           per què els rius estan contaminats
           per què la mar és un abocador
           quantes espècies ja s´han carregat
           i el fill de puta que cremi aquests boscos
           que li tallin les mans
           potser així no els cremaran.
           Obro els ulls, miro al meu voltant
           i veig com tot això s´acaba.
           Si algú em volgués explicar per què
           ningú no ho vol intentar.
           Però això es pot salvar.

Al final del carrer

AL FINAL DEL CARRER

M´he tirat tota la meva vida

en aquest carrer

cada nit preparant la fugida

d´aquestes quatre parets

Com vols que visqui en aquesta ciutat

si em tracta tan malament

assentat a terra amb els braços creuats

em sento sol entre tanta gent

Hi ha estrelles que mai s´apaguen

a dins el meu cap

Hi ha estrelles que mai s´apaguen

que brillen sobre un llac

tota la vida estarem esperant

preparats perquè no vingui res

Hi ha estrelles que mai s´apaguen

t´espero al final del carrer

M´he perdut en una illa de cases

nàufrag de ciutat

He trencat l´ampolla dels missatges

contra aquest mar d´asfalt

Com vols que visqui en aquesta ciutat

mirant al cel cada nit

assentat a terra amb els braços creuats

Català

jo no vull morir aquí

Al teu costat

Tantes paraules,
tantes imatges que se´n van.
La nit s´acaba,
la mà a la porta i te´n vas.
Si tan sols pogués,
si tan sols pogués tornar
al teu costat.

Sonen dos vasos,
en la penombra d´un bar.
Tornen nits fredes
i solitàries sense tu.
Si tan sols pogués,
si tan sols pogués tornar
al teu costat,
al teu costat.
Restaré sempre present
fins que pugui tornar
al teu costat,
al teu costat.

Català

Amb la lluna a l´esquena

Ella passa i mira fora,
ho fa per costum.
són molts anys d´espera,
potser ha perdut el rumb.

Hi ha qui es gasta i prova
d´enllestir el seu futur
buscant una altra feina,
creuant els dits per tu.

Tu no perds la fe i creus
que tot arribarà,
batalles perdudes
qui les voldrà escoltar?

Volen veure el dia
en què tot sigui un tot
i no només presagi,
no tan sols un tros.

Hem vingut fins aquí
seguint les nostres vides,
fills del nostre destí.
Hem vingut fins aquí
seguint les nostres passes
creuant el vell promès paradís.

I mentre algú resi
per poder veure el sol
per trencar amb la tristesa
i oblidar de nou,
amb la lluna a l´esquena
seguirem donant-t´ho tot.
Demà és un altre dia,
potser una altra cançó.

Hem vingut fins aquí
seguint les nostres vides,
fills del nostre destí.
Hem vingut fins aquí
seguint les nostres passes
creuant el vell promès paradís.

Català
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Amb la meva ombra

Cementiri de paraules
és a estones el meu cap
el meu cor un muscle a la deriva
qui dels dos té la veritat.
I en les nits de plaer solitari
quan ja no us trobi a faltar
aniré sota la pal.lida lluna
amb la meva ombra sempre al meu costat

He malgastat set vides
buscant el que he anhelat
Vaig buscant una sortida
que encara no he trobat

Pujaré aquella muntanya amb tu
on el temps es pot parar
em perdré amb la mirada plena
en els llocs on m´he somniat.
La meva ombra sempre m'acompanya
és el fidel animal
que si li escupo mil cops a la cara
calla i accepta la nostra amistat.

He malgastat set vides
buscant el que he anhelat
Vaig buscant una sortida
que encara no he trobat

Em sento al mirall
de les vostres promeses
aquelles que encara ningú no ha trencat
i quan per fi perdi tota esperança
tindré la meva ombra  i la soledat.

Català

Amb la meva ombra

AMB LA MEVA OMBRA (sau)

Cementiri de paraules      és a estones el meu cap.	       La Mi Sim La Re Mi
El meu cor un muscle a la deriva, qui dels dos té la veritat?     La Mi Sim La Re Mi
I en les nits de plaer solitari, quan ja no us trobi a faltar         La Mi Sim La Re Mi
Aniré sota la pàl•lida lluna amb la meva ombra sempre al meu costat.    La Mi sim
 						      La Re Mi

He malgastat set vides buscant  el     que he a---nhe---lat	   La Re Mi Re do#m sim
                                                                                                              La Mi
Vaig buscant una sortida que enca---ra    no he tro---bat.   La Re Mi Re do#m sim
La Mi

Pujaré a aquella muntanya amb tu, on el temps es pot parar.  La Mi Sim La Re Mi
Em perdré amb la mirada plena en els llocs on m´he somiat.    La Mi Sim La Re Mi
La meva ombra sempre m´acompanya, és el fidel animal        La Mi Sim La Re Mi
Que si l´escupo mil cops a la cara calla i accepta la nostra amistat.  La Mi Sim La Re Mi

He malgastat set vides buscant el que he anhelat	La Re Mi Re do#m sim La Mi
Vaig buscant una sortida que encara no he trobat.	La Re Mi Re do#m sim La Mi

Em sento el mirall de les vostres promeses,		La Mi Sim La Re Mi

Català

aquelles que encara ningú no ha trencat,		La Mi Sim La Re Mi
i quan, per fi, perdi tota esperança		La Mi Sim La Re Mi
tindré la meva ombra i la soletat.			La Mi Sim La Re Mi

He malgastat set vides buscant el que he anhelat	La Re Mi Re do#m sim La Mi
Vaig buscant una sortida que encara no he trobat.	La Re Mi Re do#m sim La Mi

Amb un llibre mai estaras sol

Passejant per les paraules amb els ulls oberts,
pots ser príncep d´Equitània o encantador de serps.
Volar en un cavall alat, desenterrar un tresor,
o si vols pots fer en vuitanta dies tota la volta al món.

Capità en un mar de plata, gran espadatxí,
ser Romeu o un vell pirata, Quixot o bé Tintín.
Devorant molt lentament tot el que hi ha escrit,
passaràs en un parell de dies més de mil i una nits.

Si vols pots navegar en un món de paper,
si vols pots viatjar i no sortir al carrer.
Veure en Tisner i escoltar en Miquel Martí i Pol,
anar de copes amb en Monzó. Mai estaràs sol.

T´he buscat en un poema i no t´he trobat,
m´han dit que estaves en una novela allà enmig del mar.
Que Bovarie t´ha enamorat, que lluites amb els tzars,
que ja ets príncep a Dinamarca i poeta a Bergerac.

Si vols pots navegar en un món de paper,
si vols pots viatjar i no sortir al carrer.
Retrobar la Rodoreda i la Montserrat Roig
al costat de la Carme Riera, mai estaràs sol.

Català

Amor a fons perdut

Tu vens de molt endins
d´on les paraules s´escriuen per veure´t
en l´infern de l´oblit.
Sóc un viatger oblidat
sóc unes passes que vaguen per sempre
dins d´una sala de ball.
Quan intento fer-te meva no vols
ets un amor a fons perdut.
Sempre plou sobre els llocs humits
de la meva obscenitat
sempre plou sobre els llocs humits
quan intento fer-te meva no vols
ets un amor a fons perdut.
Et veig mirant un llac
i m´arrossego en la terra per veure´t
fins arribar-te a tocar.

T´ofegaré en la nit
en la que els rellotges s´aturin per veure
el meu somriure envellit.
Quan intento fer-te meva no vols
ets un amor perdut.
Sempre plou sobre els llocs humits
de la meva obscenitat.

Català
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Amor a fons perdut

Tu vens de molt endins
d´on les paraules s´aturen per veure´t
en l´infern de l´oblit.
Sóc un viatger oblidat
sóc unes passes que vaguen per sempre
dins d´una sala de ball.
Quan intento fer-te meva no vols
ets un amor a fons perdut.
Et veig mirant un llac
i m´arrossego en la terra per veure´t
fins arribar-te a tocar.

T´ofegaré en la nit
en la que els rellotges s´aturin per veure
el meu somriure envellit.
Quan intento fer-te meva no vols
ets un amor perdut.
Sempre plou sobre els llocs humits
de la meva obscenitat.

Català

Ara o Mai

6- Ara O Mai
 Sempre ho he desitjat
 però he hagut de renunciar.
 Sempre ho he imaginat
 però no he estat capaç.
 Potser ha arribat l´hora
 de canviar,
 potser ha arribat l´hora
 de la veritat,
 tu saps el que m´ha costat,
 ha de ser ara o mai.
 Ho tinc a les meves mans,
 no, no ho puc deixar escapar,
 serà un moment especial,
 ara ho tinc al meu davant.
 Ara o mai,
 deixa que sigui capaç.
 Ara o mai,
 deixa que sigui veritat.
 Vull que ara sigui el
 moment esperat,
 demà serà massa tard.
 Ara o mai.
 Potser és tan diferent,
 ara ho sento tan a prop,
 podria ser el moment
 de donar-ho tot.
 Potser han canviat
 els papers del joc,
 ha arribat l´hora de ser
 guanyador,
 deixar de ser un perdedor,
 ha de ser ara o mai.

Català

Balada 27 (El somni s´ha acabat)

Els llums s´han apagat
costa obrir els ulls després de despertar.
Ja no hi ha ningú
poso els peus a terra i veig la realitat.
Ara sí que el somni s´ha acabat
potser un dia torni a començar
Només ens cal collir
tot allò que ningú ha aprofitat

Català

només ens cal guardar
tot el foc que encara no ha cremat.

Boig per tu

            A la terra humida escric  			FaM SibM
            nena estic boig per tu, 			FaM SibM
            em passo els dies  				solm SibM
            esperant la nit.  				MibM SibM DoM

            Com et puc estimar
            si de mi estàs tan lluny;
            servil i acabat
            boig per tu.  				FaM

            Sé molt bé que des d'aquest bar  		DoM rem
            jo no puc arribar on ets tu,  		SibM FaM
            però dins la meva copa veig  		DoM rem
            reflexada la teva llum, me la beuré;  	SibM FaM mim rem
            servil i acabat boig per tu.  		solm SibM FaM

            Quan no hi siguis al matí,
            les llàgrimes es perdran
            entre la pluja
            que caurà avui.

            Em quedaré atrapat
            ebri d'aquesta llum
            servil i acabat
            boig per tu.

            Sé molt bé que des d'aquest bar
            jo no puc arribar on ets tu,
            però dins la meva copa veig
            reflexada la teva llum, me la beuré;
            servil i acabat boig per tu.

				Lletra: C.Sabater, P.Sala i J.Capdevila
				Música: P.Sala

Català

Boig per tu!

La terra humida escric
nena estic boig per tu,
em passo els dies
esperant la nit.

Com et puc estimar
si de mi estàs tan lluny;
servil i acabat
boig per tu.

Sé molt bé que des d´aquest bar
jo no puc arribar on ets tu,
però dins la meva copa
reflexada la teva llum, me la beuré;
servil i acabat boig per tu.

No hi siguis al matí,
les llàgrimes es perdran
entre la pluja
que caurà avui.

Em quedaré atrapat
ebri d´aquesta llum
servil i acabat
boig per tu.

Sé molt bé que des d´aquest bar
jo no puc arribar on ets tu,
però dins la meva copa veig
reflexada la teva llum, me la beuré;

Català
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servil i acabat boig per tu
servil i acabat boig per tu.

Sé molt bé que des d´aquest bar
jo no puc arribar on ets tu,
però dins la meva copa veig
reflexada la teva llum, me la beuré;
servil i acabat boig per tu
servil i acabat boig per tu.

Cançó de la noia de l´altre cantó de bar

BAR
Sense paraules i cansat
sense ningú a qui poder-les dir
cansat d´intentar-ho
de fer versos sense sentit
el piano no m´estimava
i vaig sortir de nit.
Estaves sentada a l´altre cantó del bar
jo vaig mirar-te amb un whisky entre les mans.

Els teus ulls eren tan màgics
el teu cos tan sensual
No podia evitar mirar-te
.em tenies atrapat.
estaves tan bonica
no semblaves de veritat.
Creia que esperaves a l´altre cantó del bar
no sé si al teu novio o que et vingués a buscar.

Tu també em vas mirar
a través del fum del bar
però el whisky no m´ajudava
a poder-ho intentar.
Avui la sort m´ha tornat a abandonar
un altre cop he tornat a fracassar.

Vaig tornar a casa
sentint-me fracassat
un cop més les muses
m´havien abandonat.
Més tard vaig poder acceptar
la realitat
"em quedaré a casa, em posaré
a composar
la cançó de la noia de l´altre cantó del bar".
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Cançó de Nadal

CANÇÓ DE NADAL

Mim
Quan la pluja fa remor de tren, quan la gent s’afanya pel carrer

ReM                                                                          Mim
quan s’encén un llum, sempre es fa més gran la tristesa

Vaig pintant somriures de paper, sospesant el temps entre les mans
l’aire s’ha enfosquit i la nova nit passa depressa

SolM                                   Lam
I l’hivern que ja arribat, em porta vora el foc

    DoM                                      ReM
el pensament d’altres temps millors.

SolM                                     Lam
I els carrers engalanats amb els llums de colors
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    DoM                                    ReM           Mim
et fan sorgir entre els meus records de Nadal.

Estirat sobre un jardí de neu faig dormir les mans dins de l’abric
miro cap al cel i el veig tremolar com un estel.

Tirem pedres a tots els fanals, caminant amb el pas imprecís
volem veure si hi ha darrera el núvol gris , la nostra estrella.

I l’hivern...

Mim                            ReM  Mim                         ReM
Tants desitjos de prosperitat la tendresa es fa provisional

SolM                    Lam       DoM                                     ReM       Mim
tan de bo tot això fos real i es quedés aquí molt més enllà de Nadal.

Cap on vas

Oh, cap on vas?
Vas de pressa,
no et vols aturar.

Oh, cap on vas?
Ets com sorra
entre les meves mans.

Espera´t un instant - abans de passar.
Dóna´m un segon - abans d´escapar.

Cap on vas
serè molt millor,
la nit només està per encetar.
No, no tanquis els ull,
encara falta molt per clarejar,
aquesta nit és per fer un viatge llarg.

Oh, cap on vas?
Quan et miro
tinc el temps comptat

Oh, cap on vas?
Dóna´m hores
que el dia se´n va.

Dóna´m un instant - abans d´acabar.
Espera´t un moment - abans de marxar.

Aquesta nit és per fer un viatge llarg,
però no esperis arribar.
Aquesta nit és per fer un viatge llarg,
estàs a punt per començar?

Català

CERCLES

-----------------------CERCLES----------------------------
"Tard o d´hora tot s´acaba però tornarà a començar
com la llum del dia que en deixa l´obscuritat.
El silenci del poeta i la pàgina en blanc
conviuran fins que el cercle es torni un altre cop a tancar.

Però avui sembla irrepetible, avui sembla diferent;
cada cop sembla l´últim cop, però aquesta nit la màgia ens ha agafat.
Cada esforç sembla el primer esforç,
però aquesta nit el cercle s´ha trencat.

Però la màgia del solstici avui ens ha captivat,
enmig del cercle ha entrat la llum
i res no tornarà a ser com abans.
Enmig del cicle, al mateix punt,
el món sembla haver-se aturat.

Català
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Música: Pep Sala. Lletra: Pep Sala i Carles Sabater.

Del disc: "JUNTS DE NOU PER PRIMER COP"

com la primera nit

Sempre s´esfuma en l´horitzó
la teva veu dient un nom
ets un perfil dibuixat
entre les ombres de la nit.

El so de la pluja al cel-obert
recorda el marc inexistent
d´una pintura al descobert
on no hi figuro.

Desfes-te els cabells com la primera nit
intenta enganyar-me has de fingir
quan saps que sabem que l´amor ha fugit
cap a un altre llit.

Sota la llum d´aquell hotel
llavis humits d´un llarg adeu
t´apartaré i et miraré
entre les ombres de la nit.

La teva imatge impersonal
es desfarà damunt l´asfalt
com la subtil satisfacció
d´una victòria falsa.
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Corre, corre´t, corre

A qui pertany aquest cabell
que he trobat dins el meu llit,
el seu perfum és tant sensual
i té un color que mai no he vist,
amb les inicials del meu nom
i un missatge imprès.

A qui pertany, qui és l´estrany
qui haurà passat la nit amb mi,
veig el balcó una mica obert
i en el cabell hi veig escrit
les inicials del meu nom
i un missatge imprès.

Corre, corre´t, corre, corre´t
aquesta nit.
Corre, corre´t, corre, corre´t
fes-ho per mi.
Corre, corre´t, corre, corre´t
fes-ho amb mi.
Corre, corre´t, corre, corre´t
aquesta nit.

No perdo el temps imaginant
la vull tenir al meu davant
faré l´amor amb el cabell
i em tornaré la seva pell,
amb les inicials del meu nom
i un missatge imprès.
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Deprimit

Una nit turmentosa
en la que plovia whisky
i en el vas tronava el gel
els focus llampegaven
i jo em deia no pots caure
i estan allà em trobava al cel.

Es molt dur haver de marxar
d'una festa quan tot s'ha acabat
quan la clau no et vol obrir
i l'alcohol et fa sentir...
Deprimit.

Les nenes es movien
d'una forma accelerada
i el pensament es deformava
els cossos s'enganxaven
els sexes palpitaven
i, les noies em deien vine, sí, vine.

Es molt dur haver de marxar
d'una festa quan tot s'ha acabat
quan la clau no et vol obrir
i l'alcohol et fa sentir...
Deprimit.

Sé que em buscaves
sé que em volies parlar
sé que em buscaves
sé que em volies trobar.

I és molt dur haver de marxar
d'una festa quan tot s'ha acabat
quan la clau no et vol obrir
i l'alcohol et fa sentir deprimit.
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DEPRIMIT V

Em sento consumit, completament cremat,
em sento sense flitre i succionat,
he estat trepitjat i calcinat,
em sento com un cigarro apagat...

I és que ahir a la nit hi vam tornar,
estava tan tranquil no et puc fer cas,
em vas trucar a casa i s´em vas emportar
ahir aquella fetsa em va destrossar.

Entre la boira que hi havia allà,
i la boira que portàvem ja,
tota la carretera es va encongir,
tot aquest món s´em va fer petit!

I enmig d´aquella bogeria,
vam anar a parar a la policia,
sense apssar per cap sortida,
ni cobrar les vint mil lliures!

* ja saps que és molt dur haver de marxar,
de cualsevol feta cuan s´ha acabat,
maleida clau no et vol obrir,
i sempre lalcohol et fa sentir...
DEPRIMIT

cada nit que sortim de bar en bar,
acabo resseguitn el terra amb el nas,
i a més a més tu semopre cuan t´en vas em deixes sol borratxo i tirat,
en una farola abraçat,
dient "testimo" i no em fa cas..
i cuan cap a casa men vull anar, aquell meu carrer no s´acaba mai...

* ja saps que és molt dur haver de marxar,
de cualsevol feta cuan s´ha acabat,
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Pàgina 1823 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Sau

maleida clau no et vol obrir,
i sempre lalcohol et fa sentir...
DEPRIMIT

* ja saps que és molt dur haver de marxar,
de cualsevol feta cuan s´ha acabat,
maleida clau no et vol obrir,
i sempre lalcohol et fa sentir...

* ja saps que és molt dur haver de marxar,
de cualsevol feta cuan s´ha acabat,
maleida clau no et vol obrir,
i sempre lalcohol et fa sentir...
DEPRIMIT!!!!!!

Deu mil anys i un dia

Una cita a les fosques
en un carrer tancat
i quan per fi et toco
sento bullir la sang
Cauen les petjades
damunt la meva pell
les teves mans càlides
oscil·lant per sobre meu
Oh no, he fracassat
continuo sent un somniador
oh no, he fracassat
ja no hi ets

S´amaga dins el meu cos
un pensament llunyà
una mà imaginària
indicant-me on haig d´anar
El dia mou les coses
el temps es fa expectant
l´aire porta en l´aroma
la teva veu distant

Oh no, he fracassat
continuo sent un somniador
oh no, he fracassat
ja no hi ets
Deu mil anys i un dia, sempre
esperaré que puguis tornar amb mi

Em conformo amb la mirada
que m´estàs robant
una carta poc pensada
des d´un lloc molt estrany
Espero en el silenci
d´una vella estació
una nota, un misteri
que em porti el teu retorn
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El teu estiu

Treu la pols de la maleta,
Avui pots creure en tu.
Omple-la de mil promeses,,
Recupera el què has perdut.
Sigues tu el teu equipatge
I el vent el teu escut,
Que comenci el teu viatge
El que sempre tu has volgut.

No el pots deixar escapar,
Ha arribat el teu estiu.

Lliga el temps a les sabates
I deixa´l pel camí,
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Surt d´aquí amb la llum de l´alba
Fins que caigui la nit.
Perquè el sol ja no perdona,
Ja no perdona res,
Saps molt bé que hauràs de fer-ho
Abans no arribi el fred;
La calor és cosa d´hores
I el fred és molt intens.

No el pots deixar escapar,
És el teu estiu.
No el pots abandonar,
És el teu estiu.
Tira´t la vida a l´esquena,
No perdis més el fil,
No el deixis escapar,
Ha arribat el teu estiu.

Si creus que això s´acaba,
Sigues qui vols ser.
Treu-te el sol de la butxaca
I posa-te´l a la pell.
Mai veuràs l´última tarda
Ni mai l´últim adéu,
Si és cert que són quatre dies
Digue´m què penses fer;
La vida t´està esperant
Molt lluny del teu carrer.

El teu nom

Por, de caure al teu costat
i sentir que és buit l´espai davant teu.
Por, de no poder ser millor
que la pitjor soledat d´un desert.

Les angoixes em duran
el millor dels teus amors
i potser, en algun tros de mi,
podré reconèixer el teu nom.

Allunyat,
recordat,
on comença el misteri.
Amagat,
oblidat,
he robat en silenci
el teu nom.

Por, de veure´m sol, tot sol,
però tan mal acompanyat
per mi mateix.
Por, de bategar tan lentament,
d´aturar-me per un moment.

Les angoixes tornaran
amb totes les meves pors,
però potser,
en algun tros de mi,
podré reconèixer el teu nom.
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el tren de mitja nit

sovint em sento atrapat
pel meu propi malson
i tinc ganes de cridar
cada dia en algun lloc
surt el tren de mitjanit.
hi ha poetes pintant graffities en les seves parets
molta gent que es ttroba sola
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit
Sovint em sento enganyat
quan em veig en el mirall
no en tinc prou amb somiar
necessito desfer-me d´aquest pes
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que em lliga el cor
Hi ha sirenes que estan cantant
la llegenda d´un vell mariner
Molta gen que es troba sola
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.
N´he conegut molts com tu i com jo
és bo saber que no estem sols,
això és bo.
No sempre s´està de sort
no sempre trobaras el mar darrera el port.
Hi ha julietes buscant Romeus
hi ha princeses que busquen dolor
si tens el cor solitari
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

El tren de Mitja Nit

Sovint em sento atrapat
pel meu propi malson
i tinc ganes de cridar
cada dia en algun lloc
surt el tren de mitjanit.

Hi ha poetes que san perdut pintant graffitis en les seves parets
molta gent que es troba sola
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitja nit.

Sovint em sento enganyat
quan em veig en el mirall
no en tinc prou amb somiar
necessito desfer-me d´aquest pes
que em lliga el cor.

Hi ha sirenes que estan cantant
la llegenda d´un vell mariner
Molta gent que es troba sola
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

Si ets llunàtic i estàs espantat
Si veus els núvols i estàs deprimit
Si la boira ja t´acompanyat
cada dia en algun lloc
pots pujar al tren de mitja nit.

N´he conegut molts com tu i com jo
és bo saber que no estem sols,
això és bo.
No sempre s´està de sort
no sempre trobaras el mar darrera el port.
Hi ha julietes buscant Romeus
hi ha princeses que busquen dolor
si tens el cor solitari
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

Si ets llunàtic i estàs espantat
Si veus els núvols i estàs deprimit
Si la boira ja t´acompanyat
cada dia en algun lloc
pots pujar al tren de mitja nit.

Si ets llunàtic i estàs espantat
Si veus els núvols i estàs deprimit
Si la boira ja t´acompanyat
cada dia en algun lloc
surt el tren de mitja nit.

Si ets llunàtic i estàs espantat
Si la boira sempre t´acompanya
Si veus els núvols i estàs deprimit
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Cada dia en algun lloc
Pots pujar al tren de mitja nit

El tren de mitjanit

Sovint em sento atrapat
pel meu propi malson
i tinc ganes de cridar
cada dia en algun lloc
surt el tren de mitjanit

Hi ha poetes que s´han perdut
pintant graffitis a les seves parets
molta gent que es troba sola
cada dia en algun lloc puja al tren de mitjanit

Sovint em sento enganyat
Quan em veig en el mirall
No en tinc prou amb somiar
Necessito desfer-me d´aquest pes que em lliga el cor

Hi ha sirenes que estan cantant
la llegenda d´un vell mariner
molta gent que es troba sola
cada dia en algun lloc puja al tren de mitjanit!

si ets llunàtic i estàs espantat
si vius als núvols i estàs deprimit
si la boira ja t´ha acompanyat
cada dia en algun lloc pots pujar
al tren de mitjanit

N´he conegut molts com tu i jo
és bo saber que no estem sols
aixo es bo
No sempre s´està de sort
no sempre trobaras el mar darrera el port.

Hi ha julietes buscant Romeos
hi ha princeses que busquen dolor
si tens el cor solitari
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

si ets llunàtic i estàs espantat
si vius als núvols i estàs deprimit
si la boira ja t´ha acompanyat
cada dia en algun lloc pots pujar
al tren de mitjanit

si ets llunàtic i estàs espantat
si vius als núvols i estàs deprimit
si la boira ja t´ha acompanyat
cada dia en algun lloc surt el tren de mitjanit

si ets llunàtic i estàs espantat
si la boira sempre t´acompanya
si vius als núvols i estàs deprimit
cada dia en algun lloc pots pujar
al tren de mitjanit
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El tren de mitjanit

Entrada: La Re/La Mi/La Re/La La Re/La Mi/La Re/La

La               Re          Mi      Re
Sovint em sento atrapat

La             Re          Mi      Re
Pel meu propi malson

La           Re          Mi

Català
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I tinc ganes de cridar.

         Re                  La
Cada dia en algun lloc

             Re              Mi     Re
Surt el tren de mitjanit.

Fa#m     Do#m Fa#m       Do#m
Hi ha poetes que s´han perdut

Fa#m           Do#m     Fa#m       Do#m
Pintant "graffities" en les seves parets.

            Sim
Molta gent que estroba sola

Re                          Mi                               La       Re/La
Cada dia en algun lloc puja al tren de mitjanit.

Sovint em sento enganyat
Quan em veig en el mirall
No en tinc prou amb somniar,
Necessito desfer-me d´aquest pes
Que em lliga el cor.

Hi ha sirenes que estan cantant
La llegenda d´un vell mariner.
Molta gent que es troba sola
Cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

               Mi              Re      Mi
Si ets llunàtic i estàs espantat

La               Mi              Re       Mi
Si vius als núvols i estàs deprimit

La      Mi            Re       Mi
Si la boira ja t´acompanyat

      Fa#m                              Mi
Cada dia en algun lloc pots pujar

                       La
Al tren de mitjanit.

N´he conegut molts com tu i jo
És bo saber que no estem sols,
Això és bo.
No sempre s´està de sort
No sempre trobaràs el mar darrere el port.

Hi ha Julietes buscant Romeus
Hi ha princeses que busquen dolors.
Si tens el cor solitari
Cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

Els dies de cada dia

Qui, qui té el secret,
	qui pot provar
	d´aturar el
	món.
	Qui pot evitar que cada
	moment es torni un record.
	El temps s´emporta els nostres
	amants,
	i els herois d´infància que ens
	han oblidat.
	Tan sols ens queden tots els
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	records que trobem a faltar.
	Tu ens fas sentir part
	del teu món,
	només amb els dies
	de cada dia.
	Tu ens fas sentir feliços amb poc,
	i el valor dels dies de cada dia.
	Tu ens fas sentir.
	Podem deixar-ho tot enrera,
	i agafar el que volem.
	Podem parar i mirar enrera
	i veure el que deixem.
	El temps va de pressa,
	segon a segon,
	i anem nosaltres tan a poc a poc.
	Només ens queda poder conservar
	els nostres records.

Els dies passen

Tot passa tan lent,
res no ha canviat des d´aquell dia.
Avui recordava aquells moments que estavem sols,
i no calia dir-nos cap paraula,
tot hoenteniem només mirant-nos als ulls.
La seva mirada estava plena de misteri,
de la seva vida no en podia saber res.
Dels dies feliços, queda la tristesa,
només era per dir-nos que no hi ha res etern.

Els dies passen... no hi ha res etern...

Deixant caure la mà sobre la meva mà gelada,
rient-nos de tothom que anava entrant al cafè bar,
res no sabia, res no esperava,
només volia compartir la soletat.

Els dies passen... no hi ha res etern...

Ningú sap d´on va arribar,
la gent murmurava al seu voltant.
Ningú sap on va marxar,
ella només ens va deixar records de tristesa,
i avui tothom la troba a faltar.

Com podia dir-li que a vegades en silenci
he llegit les cartes que jo mai li vaig enviar.
La mirada trista plena de misteri,
jo sóc com ella i la vaig deixar escapar.

Els dies passen... no hi ha res etern... (x2)

Català

Els millors anys

Volíem que allò
fos per sempre,
volíem que fos diferent;
agafats al mig de la Rambla
veient com passa la gent.

Passant fulls al calendari
ens vam donar els millors anys;
em semblava que eren
quatre dies,
com passa a tots els amants.

Però cada cop una nit trista,
la lluna deixa de brillar.
Tard o d´hora l´amor s´acaba,
un dia o altre tot se´n va.
Tard o d´hora el foc s´apaga
i tot queda fumejant.

Ara toco de peus a terra,
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ara tot és diferent.
Tu ja saps que els anys tot ho curen,
però ho dibuixen a la pell.

De cop sento que algú em crida,
és millor que ho deixi estar.
Però mail oblidaré el seu somriure,
quan em veia arribar.

Els temps estan canviant

Tothom en parla,
ho he sentit dir;
va molt de pressa,
tothom ho diu.
Era normal que això passés,
corre com líaigua,
està present.

Tothom és al carrer
i res no els pot parar.
La gent està cridant,
els temps estan canviant.

Si surts a fora,
ho veuràs de prop.
No vols que el dia
se´t faci fosc.

El que fins ara ens
oprimia, acabarà.
S´han de trencar les regles
per tornar a jugar.

Tu, què fas aquí parat?
Tu, no ho pots deixar escapar.
Vés de pressa o potser faràs tard.

Perquè el món està canviant
i ningú ho podrà evitar
perquè els temps estan
canviant.

Vine amb nosaltres
i res no ens podrà aturar.
Vine amb nosaltres
perquè els temps estan
canviant.

Quan les paraules
no diuen res,
quan són promeses
que s´endú el vent,
quan l´aire costa respirar,
hi ha cadenes
per deslligar,
hem de trencar-les
per poder-ne escapar.
hem de trencar-les
per poder veure-hi més clar.

Tu, no te n´has adonat?
Tu, què hi fas aquí parat?
Vés de pressa o potser faràs tard
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Encara que siguin de bar

Sembla que no ho vas entendre
quan vaig mirar-te els ulls
la teva carta em va sorprendre
no esperava menys de tu

No m´agrada seguir lleis
que em resolguin el futur
només faig sempre el que vull

Saps política estimada
més val que t´ho muntis bé
el teu paper és tan miserable
que t´amagues en el temps

No em facis seguir el teu joc
que no vull prendre partit
els discursos sempre m´han avorrit
jo no crec en el poder
jo no crec en l´orgull
jo no vull parlar per ningú

Vull quatre barres
encara que siguin de bar
M´agrada la gent que et mira els ulls
Mira´m els ulls!

No t´he vist mai cap paraula
que no enganyi a ningú
sempre m´omple de promeses
d´hipocresia, de joc brut
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Entrarem al Cel per la porta de servei

això no pot ser s´ha d´acabar,
fa massa temps que no surt res bé
però jo se que canviarà.

Fas mala cara sembles cansat
avui la vida t´ha castigat
però no pateixis que no pot durar
tu i jo hem nascut per triomfar.

Una llum ens guiarà.
Una llum ens guiarà

Entrarem al cel per la porta de servei
ens obrirà la fama i els diners.

Entrarem al cel per la porta de servei
i ens quedarem tranquils per sempre més.

Rebentats de treballar,
no tens ningú quant mes falta et fa
les histories tenen un final,
i jo he nascut per ser immortal.

Una llum ens guiarà.
Una llum ens guiarà

Entrarem al cel per la porta de servei
ens obrirà la fama i els diners.

Entrarem al cel per la porta de servei
i ens quedarem tranquils per sempre més
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Envia'm un àngel

			ENVIA'M UN ÀNGEL

Veig caure la tarda, el teu record calla,			SolM FaM SolM FaM
les hombres de casa, perfils de dolor, m'ataquen el cos.	SolM FaM rem  DoM rem DoM
								FaM
Respiro en l'aire, l'hivern que s'acaba,			SolM FaM SolM FaM
la nit delicada, deixa en el meu cor deliris d'amor.		SolM FaM rem  DoM rem DoM
 								FaM
Aniré com quan anàvem junts, 					SolM FaM
darrera les teves passes, d'esquena al futur.			SolM FaM DoM
Envia'm un àngel que sigui com tu.				SolM FaM SolM
Envia'm un àngel que s'assembli a tu.				DoM SolM FaM SolM
Envia'm un àngel que em recordi a tu.				DoM SolM FaM SolM
Caminaré d'esquena al futur.					lam SolM

Amiga nostàlgia, no puc oblidar-te,
cabells a la cara, deliris d'amor, flagel·len el cos.

Aniré com quan anàvem junts,
darrera les teves passes, d'esquena al futur.
Envia'm un àngel que sigui com tu.
Envia'm un àngel que s'assembli a tu.
Envia'm un àngel que em recordi a tu.
Caminaré d'esquena al futur.
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És inutil continuar

Hores que passen com sempre
esperant-te una vegada més
de la nit d'ahir em turmenta
el teu cos blanc, jove i calent
sempre suplicant
sempre demanant
sempre maltractant-me
és inútil continuar.
Dies que passen com sempre
allunyant-te de mi un cop més
on estaves ahir al vespre
quan tenir-te era tan urgent
sempre suplicant
sempre demanant
sempre maltractant-me.

Cansat d'esperar-te,
tu vols destrossar-me
és inútil continuar
no sóc més que un joc per a tu
et segueixo allà on vas
sóc com un gos perdut.

A les nits que estic calent
et necessito i no hi ets
un dia d'aquests et deixaré.

Mesos que passen com sempre
dies de vital necessitat
si et pogués tenir calenta
ofegant-te entre les meves mans.

Català

És inutil continuar

SOL DO RE Mim RE
SOL DO RE Mim RE DO

DO                                                  SOL  DO RE Mim RE

Català

Hores que passen com sempre, esperant-te una vegada més.
DO                                                      SOL  DO RE
De la nit d´ahir em tormenta el teu cos blanc, jove i calent.
Sim        DO    Sim           DO  Sim        DO
Sempre suplicant, sempre demanant, sempre maltractant-me,
RE DO Sim Lam     SOL  DO RE Mim RE
És i-nú--til continuar.

DO                                                    SOL DO RE Mim RE
Dies que passen com sempre, allunyant-te de mi un poc més.
DO                                                   SOL DO RE
¿On estaves ahir al vespre, quan tenir-te era tan urgent?
Sim        DO    Sim           DO  Sim        DO
Sempre suplicant, sempre demanant, sempre maltractant-me,
RE
Cansat d´esperar-te, tu vols destrossar-me...

SOL       DO        RE                 DO
És inútil continuar, no soc més que un joc per tu,
SOL           DO         RE                 MiM  RE DO
Et segueixo allà on vas, sóc com un gos perdut.
DO                RE                 MiM    Sim DO
A les nits que estic calent et necessito i no hi ets,
DO           RE          SOL
Un dia d´aquests et deixaré.

DO                                                SOL DO RE Mim RE
Mesos que passen com sempre, dies de vital necessitat.
DO                                                     SOL  DO RE
Si et pogués tenir calenta, ofegant-te entre les meves mans.

Sim        DO    Sim           DO  Sim        DO
Sempre suplicant, sempre demanant, sempre maltractant-me,
RE
Cansat d´esperar-te, tu vols destrossar-me...

SOL       DO        RE                 DO
És inútil continuar, no soc més que un joc per tu,
SOL           DO         RE                 MiM  RE DO
Et segueixo allà on vas, sóc com un gos perdut.
DO                RE                 MiM    Sim DO
A les nits que estic calent et necessito i no hi ets,
DO           RE          SOL
Un dia d´aquests et deixaré

-edu-

Et trobes sola

ET TROBES SOLA

Et trobes sola

la nit ja s´ha acabat

ara comença

la dura realitat

tornes a casa

creuant els bruts carrers

entre promeses

de marits infidels

Mai no haguessis arribat

a pensar en aquest final

tota la nit entre estranys

et trobes sola

Et trobes sola

la nit ja s´ha acabat

Català
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sota els braços

d´algun desesperat

entre el fum

i la olor de suat

tot et fa fàstic

no saps com escapar

Et trobes sola

la nit ja s´ha acabat

tan sols et queden

les imatges del passat

que et fan veure

que el temps no passa en va

ja no recordes

si algú mai t´ha estimat.

Fa molt temps que no sé res de tu

Fa molt temps que no sé res de tu
el teu rastre se l´ha emportat
un vent fred vingut d´Escòcia
el mateix que un dia ens va fer trobar.
T´has endut amb tu moltes cançons
que amb el temps s´han convertit
en melodies del silenci
que has deixat per sempre més aquí
Ara dorms entre ombres
d´un somni del que mai despertaràs

Quan el sol surt després de la pluja
i deixa en la terra olor d´humitat
l´herba brilla plena d´espurnes
aixeco el cap al cel i et trobo a faltar.

Fa molt temps que no sé res de tu
la teva música ha callat
però ben segur que la teva guitarra
en silenci no deixa de plorar.
Sé molt bé que les meves paraules
no arriben mai al més enllà
però si mai sé d´alguna pregària
pregaré per tu si em vols escoltar.
Ara dorms entre ombres
d´un somni del que mai despertaràs.

Quan el sol surt després de la pluja
i deixa en la terra olor d´humitat
l´herba brilla plena d´espurnes
aixeco el cap al cel i et trobo a faltar.
Fa molt temps que no sé res de tu.

Català

Fa molt temps que no ser res de tu

LAm                     RE             X3
Fa molt temps que no sé res de tu
el teu rastre se l´ha emportat
un vent fred vingut d´Escòcia
      SOL                RE          DO
el mateix que un dia ens va fer trobar.
LAm                 RE             X3
T´has endut amb tu moltes cançons
que amb el temps s´han convertit
en melodies del silenci
            SOL     RE            DO   X2
que has deixat per sempre més aquí
Ara dorms entre ombres
SOL  RE            DO            RE
d´un somni del que mai despertaràs

SOL            DO              RE      X3
Quan el sol surt després de la pluja
i deixa en la terra olor d´humitat
l´herba brilla plena d´espurnes
          MIm                         RE
aixeco el cap al cel i et trobo a faltar.

( la mateixa estructura d´acords anterior )

Fa molt temps que no sé res de tu
la teva música ha callat
però ben segur que la teva guitarra
en silenci no deixa de plorar.
Sé molt bé que les meves paraules
no arriben mai al més enllà
però si mai sé d´alguna pregària
pregaré per tu si em vols escoltar.
Ara dorms entre ombres
d´un somni del que mai despertaràs.

Quan el sol surt després de la pluja
i deixa en la terra olor d´humitat
l´herba brilla plena d´espurnes
aixeco el cap al cel i et trobo a faltar

Català

Fes el que vulguis

FES EL QUE VULGUIS

Deixa que parlin, no els facis cas
segueix el teu camí endavant;
tu fes i deixa que diguin
i no renunciïs a res,
la història és massa curta
per anar perdent el temps;
vagis allà on vagis
tothom et diu el que has de fer
però ningú dóna la cara
quan et surt malament.

No deixis que ningú parli per tu.
No deixis que ningú et digui mai el que has de fer.

Sense por, fes el que vulguis
sense por, fes-ho com vulguis,
només tu sabràs com fer-ho
només tu saps el que et convé.

Deixa que pensin malament,
no et preocupis, tu ves fent,
cadascú a casa seva és un món indiferent,
però tu saps la manera
de no ser com molta gent.
Sigues com tu vulguis
i no et venguis a cap preu,
tu ves fent la teva, no canviïs de carrer.

Català
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No deixis que ningú t´ompli de por.
No deixis que ningú mai te´n prengui un tros.

Sense por...

Fins al final

Dies i nits
junts i sense dormir
sobre el terra
fred i humit.
Coixins de paraules
fetes per compartit,
tot el que ens
quedava d´ahir.

Queda molt per caminar.
Queda molt per endavant.
Queda molt per recordar
abans no puguem oblidar,
perquè això ens ha de portar
fins al final.

El que tenim
és poc o molt, no ho sé,
el que sí sé,
és que ho hem fet junts.
Però la distància és
cada cop més gran,
quan més a prop
del cel, més lluny.

Català

Foc al cos

Oh, oh!
Oh, oh!
Et pots quedar al meu costat
si no parles de calor
oh, oh!
oh, oh, de calor!

Sensual i experta, estranya i perversa
portes el foc en el cos

Sé que tinc la nit guanyada
sé que en qualsevol racó
d´ara fins la matinada
lleparé la melmelada
del teu cos

M´has deixat el cos mullat
viciós i ple de suor
oh, oh!
oh, oh, de suor!

Sensual i experta, estranya i perversa
no vull que te´n vagis, vull menjar-te els llavis
vull viure de pressa abans que s´acabi
deixa córrer el foc pel cos.

Català

foc al cos

oh, oh!
oh, oh!
et pots quedar al meu costat
si no parles de calor
oh, oh!
oh, oh, de calor!

sensual i experta, estranya i perversa
portes el foc en el cos

sé que tinc la nit guanyada
sé que en qualsevol racó
d´ara fins la matinada
lleparé la melmelada
del teu cos

m´has deixat el cos mullat
viciós i ple de suor
oh, oh!
oh, oh, de suor!

sensual i experta, estranya i perversa
no vull que te´n vagis, vull menjar-te els llavis
vull viure de pressa abans que s´acabi
deixa córrer el foc pel cos.

Català

Glòria

Tu que m´has vist caure a terra
tu que sempre m´has trobat
en les nits de lluna plena
dormint en el teu sofà

Tu m´ajudes sense presses
si cal deixes el que tens
m´obres sempre casa teva
perquè no em quedi al carrer

Ens fem vells però no hi ha pressa,
entre copes em vas dir,
col·locats quasi com sempre
sense un duro però amb estil

No desitjo una altra cosa
el meu món, els meus amics
i la vida no em fa nosa
mentre tingui un ros als dits

Entre mig de vells poemes
de la glòria del passat
he trobat aquesta història
per la nostra amistat
que potser havies oblidat.

Català

Glòria

GLÒRIA (Sau)

Tu que m´has vist caure a terra 	La, dom#, Sim
tu que sempre m´has trobat 		La, dom#, Sim
en les nits de lluna plena 		Re, Mi
dormint en el teu sofà 			Re, Mi

Tu m´ajudes sense presses 		Lam, Do, Fa
si cal deixes el que tens 		Lam, Do, Fa
m´obres sempre casa teva 		Do, Sol, Fa
perquè no em quedi al carrer 		Do, Sol, Fa (Sol,Do)

Ens fem vells però no hi ha pressa, La, dom#, Sim
entre copes em vas dir, 		La, dom#, Sim

Català
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col&#8226;locats quasi com sempre 		Re, Mi
sense un duro però amb estil 		Re, Mi

No desitjo una altra cosa 		Lam, Do, Fa
el meu món, els meus amics 		Lam, Do, Fa
i la vida no em fa nosa 		Do, Sol, Fa
mentre tingui un ros als dits 	Do, Sol, Fa

Entre mig de vells poemes 		Do, Rem, Fa
de la glòria del passat 		Do, Rem, Fa
he trobat aquesta història 		Do, Rem, Sib
per la nostra amistat 			Do, Rem, Fa
que potser havies oblidat.		Do, Rem, Fa
						(Fa, Sol, La)

Gloria per tu

Tu que m'has vist caure a terra
tu que penses m'has trobat
en les nits de lluna plena
dormint en el teu sofà

Tu m'ajudes sense presses
si cal deixes el que tens
m'obres sempre casa teva
perquè no em quedi al carrer

Glòria, glòria per tu!
Tots els anys que hem viscut els he guardat
amagats al meu calaix
sempre tindré un lloc on anar-te a buscar
si mai et trobo a faltar

Ens fem vells però no hi ha pressa,
entre copes em vas dir,
col·locats quasi com sempre
sense un duro però amb estil

No desitjo una altra cosa
el meu món, els meus amics
i la vida no em fa nosa
mentre tingui un ros als dits

Glòria, glòria per tu!
Tots els anys que hem viscut els he guardat
amagats al meu calaix
sempre tindré un lloc on anar-te a buscar
si mai et trobo a faltar.

Català

Has perdut

Tu somreies veient-me passar pel carrer
mirant a terra, fumant
esbrinant raons de pes
Tot el que feies et sortia molt bé
jo ho intentava, però era tant dolent
Vaig arribar a creure que no era ningú
la veritat és que per mi allò era molt dur.
Però avui has perdut
avui he vençut.
Avui has perdut

Totes les nenes estaven sempre al teu costat
jo les mirava, però no les podia tocar
i en els exàmens de final de mes
tu notable, jo havia suspès.
Tu feies tennis, jo em feia il·lusions
em quedava a casa penjat amb les meves cançons.
Però avui has perdut (avui has perdut)
avui he vençut.
Avui has perdut

Català

Ara ets un home de catorze pagues a l´any
dels fills, la dona i la sogra no en pots escapar
I mentre jo em jugo la vida aquí dalt
potser m´escoltis sentat al sofà
donant voltes sobre el teu futur
amb tot el que podries ser
però  mai no has sigut.
Però avui has perdut (avui has perdut)
avui he vençut.
Avui has perdut

Em sap molt greu per tu.
Avui has perdut
Això és collonut.

Jo ho espero tot de tu

Ja ho has vist, això és tot el que tinc
no t´amago res
En una estona, però, hem compartit
tot el que hem après.
Tu ho esperes tot de mi
jo ho espero tot de tu
Tu volies que jo et fes feliç
t´he donat més del que puc.
Tornarem a coincidir
i en un instant el món
podrà convertir-se en un paradís
només podem canviar-lo tu i jo.

Recordo el dia en que em vas dir
si et podia escoltar
jo tenia els ulls cansats
m´acabava de llevar.
No ho sabies tot de mi
jo no sé res de tu
amb el temps m´has anat captivant
ara sé tot el que vull.
Potser un altre dia
podrem tornar a estar junts
una altra estona al teu costat
això és tot el que vull.

Podrem aconseguir el que vulguis
tu pots desitjar-ho tot.
Podrem arribar allà on vulguis
només cal imaginació.
Seré tot el que tu vulguis
pots imaginar-t´ho tot.
El món serà com tu vulguis
només podem canviar-lo tu i jo.

Tu ets la cançó
que potser escriuré demà
serà el nostre petit secret
ningú la podrà escoltar, només tu i jo.

Català

Junts de nou per primer cop

Junts de nou
per primer cop,
poder continuar
o tornar a començar;
però tan se val
avui pot ser demà
i el riure pot ser plorar.

Junts de nou,
passem lentament
les hores que encara ens quedaran
per compartir

Català
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moltes nits plegats
que mai no es perdran.

No sé fins quan
haurem de ser valents.
No sé fins quan, si per sempre més.
Per si demà ja no puc somiar
o no puc seguir, fes-ho per mi.

Junts de nou,
tornar a navegar
lluny del temporal
sense port on tornar.
Però tan se val,
el vent ens portarà,
qui sap on ens durà?

L'11 de setembre

Era l´11 de setembre de 1977
el pare treia la senyera
amb ulls plorosos cap al cel

Va dir mira aquestes barres representen tot el que tu ets
no li sortien les paraules però no calia dir res més

Temps era temps quan jo era un vailet i el pare em va ensenyar d´on sóc
i ara el guardaré, agafaré aquest sentiment i el tindré sempre dins el meu cor
seré fort seré fort
dins el meu cor

Eren temps de protesta
però ara tot és diferent
la vida sembla més tranquil·la
podem viure amb el present

Aquella gent que ens oprimia ja fa molt temps que van marxar
el pare em va dir no pateixis
que tard o d´hora tornarà

Temps era temps quan jo era un vailet i el pare em va ensenyar d´on sóc
i ara el guardaré, agafaré aquest sentiment i el tindré sempre dins el meu cor
seré fort seré fort
dins el meu cor

Temps era temps...

Català

L'onze de Setembre

Era l´onze de setembre de 1977
el pare treia la senyera amb els ulls plorosos cap al cel.
Em va dir: mira aquestes barres
representen tot el què tu ets.

No li sortien les paraules,
però no calia dir res més.
Temps era temps
que jo era un vailet,
i el pare em va
ensenyar d´on sóc.

I ara el guardaré,
agafaré aquest sentiment
i el tindré sempre
dins el meu cor.
Seré fort, seré fort
dins del meu cor.

Català

Eren temps de protesta,
però ara tot és diferent.
La vida sembla més tranquil•la,
podem viure amb el present.
Aquella gent que ens oprimia
ja fa molt temps
que van marxar,
però el pare em deia
no pateixis,
que tard o d´hora tornaràn.

la força de les armes

LA FORÇA DE LES ARMES (Sau)

Escolta, mare, 						Mi
hi ha una gent que truca a la porta.				La, Mi, La, Mi
van vestits de verd 						La
amb fusells a les seves mans.				Mi,    La-Mi

Les seves intencions						La
no semblen ser bones, 					sol#m, La
crec que m’han vingut a buscar, 				sol#m, La
perquè vagi a fer el soldat					sol#m, La
jo que mai havia cregut 					sol#m, La
en la força de les armes.					Si

		--------						La, Mi, La, Mi

El pare és fora						Mi
caçant a les muntanyes					La, Mi, La, Mi
el meu germà, està bevent					La
des de que ella el va deixar.					Mi,    La-Mi

Així que no hi havia ningú					La
per poder ajudar-me						sol#m, La
n’acabava de fer dinou					sol#m, La
i jo estava allà tot sol						sol#m, La
no sabia ben bé què fer					sol#m, La
només volia escapar-me.					Si

		--------						La, Mi, La, Mi

Aquella gent							Mi
havien vingut a buscar-me					La, Mi, La, Mi
vaig arrencar a córrer						La
sense saber on anar.						Mi,    La-Mi

Quan vaig sentir el primer tret				La
que em va tocar a la cama					sol#m, La
tot de cop es va fer fosc					sol#m, La
em va caure a sobre el món					sol#m, La
jo plorava de dolor						sol#m, La
o potser de ràbia						Si

								La, Mi, La, Mi

Protegiu-vos 							Mi
de la força de les armes					La, Mi, La, Mi
allunyeu-vos de tot allò 					La
que té un gatell.						Mi,     La-Mi

Jo sortiré d’aquí						La
quan algú vulgui alliberar-me					sol#m, La
digueu a casa que estic bé					sol#m, La
que algun dia tornaré						sol#m, La
i envieu petons a la meva estimada.				Si

Català
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La lluna i jo

LA LLUNA I JO

Tot està per endreçar

el meu món per aquí tirat

fa dies que dormo sol

hi ha qui diu que jo estic boig

La Lluna i jo compartim les nits, d´amor

Des d´aquí veig el carrer

no hi ha ningú, està plovent

tot té un breu matís de gris

és per això que em sento trist

Si de cop s´acabés la mala sort

Si de cop em trobés la roda de la fortuna

Diré a la Lluna que et vingui a buscar

sap on et puc trobar

Diré a la Lluna que et digui, que vingui,

que em digui on puc trobar

un boig com jo no està bé que estigui sol

Un cop més tedi d´amor

ancorat al mateix port

esperant-te eternament

preparat per si tu véns.

Català

La mar de bé

Diuen que hi ha tanta crisi
que no ens en sortim.
Diuen que hi ha tant de trànsit,
a fora aquesta nit.

Que si els preus estan pujant,
que tot és molt car;
i un sabó per roba blanca
que renta més blanc.

I jo aquí tancat a casa,
aquí s´hi està calent,
ho faré si no em fa mandra.
Avui no sortiré.  Estic la mar de bé.

La meva nòvia em telefona,
diu que es vol casar, diu que vol fer
una família pel dia de demà.
Que si jo no vull casar-m´hi,
un altre en trobarà.
Diu que els anys van molt de pressa,
que passen volant.

Català

La noia de l´altre cantó del bar

Sense paraules i cansat, sense ningú a qui poguer-les dir
cansat d´intentar-ho, de fer versos sense sentit
el piano no m´estimava i vaig sortir de nit.

Estaves sentada a l´altre cantó del bar,
jo vaig mirar-te amb un whisky entre les mans.

Els seus ulls eren tan màgics, el seu cos tan sensual,
no podia evitar mirar-te, em tenies atrapat:
estaves tan bonica, no semblaves de veritat.

Creia que esperaves a l´altre cantó del bar,
no sé si el teu nòvio o qui et vingués a buscar... (Uh!)

Tu també em vas mirar, a través del fum del bar,
el whisky no m´ajudava a poder-ho intentar...

Avui la sort m´ha tornat a abandonar,
un altre cop he tornat a fracassar. (x2)

Vaig tornar a casa sentint-me fracassat,
un cop més les muses m´havien abandonat,
més tard vaig poder acceptar la realitat.
Em quedaré a casa, em posaré a composar
la cançó de la noia de l´altre cantó del bar... (Uh!)

Tu també em vas mirar...
Avui la sort... (x2)

Català

La vida per segons

Vas arribar com un àngel caigut
volies tocar el cel, volar més amunt.
Anaves molt de pressa, però
avui has arribat massa lluny.

Darrera una agulla t´he vist amagar-te
esquivant promeses que tens oblidades
Mentre busques les raons
vas perdent la vida per segons.

Oh, no! Oh, no! Per què àngel caigut
Oh, no! Oh, no! N´hi ha molts que s´hi ha quedat
Espero que per tu no sigui massa tard

Has venut la teva anima
a un pobre diable.
Camines de pressa
no et pots aturar.
En mig del suburbi sents
que el "mono" et crida com un animal.

Oh, no! Oh, no! Per què àngel caigut.
Oh, no! Oh, no! No em diguis que te´n vas
Que tinguis bon viatge, però
no t´oblidis de tornar.
Oh, no! Oh, no! N´hi ha molts que s´hi ha quedat
Espero que per tu no sigui massa tard

En mig de les roses et claves espines
la sang no surt de les teves ferides
La teva agulla d´or
és el teu talismà de la mort.

Català

Laia

Vols deixar pares i pàtria
veure on s’acaba el món
vols acabar la teva història
i diguem quí no.
Tot el que es diu en paraules

Català
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pot semblar-te un desert.
Prens el vent de matinada
com ho fa un ocell, com fa un ocell.
Tot el món dóna voltes
sense pressa al teu voltant
i tu de cop vols sortir a fora
no saps on anar.
Amb un bitllet tan sols d’anada
mai vas pensar en tornar.
Amb un bitllet sense tarnada
per volar ben alt, volar ben alt.
I tu et preguntes en silenci
“digue’m què faig jo aquí”.
No seré jo qui trenqui un dia
amb tots els somnis de la nit.
Tots et miren en silenci
 mentre tu aixeques el vol
i jo et miro en silenci
i et desitjo bona sort.
I tu et preguntes en silenci
“digue’m què faig jo aquí”.
No seré jo qui trenqui un dia
amb tots els somnis de la nit.
Tots miren en silenci
mentre tu aixeques el vol
i jo et miro en silenci
i et desitjo bona sort.

Laia

Vols deixar pares i pàtria
veure on s&#8217;acaba el món
vols cambiar la teva història
i diguem quí no.

Tot el que es diu en paraules
pot semblar-te un desert,
pren el vent de matinada
com ho fa un ocell, com fa un ocell.

Tot el món dóna voltes
sense pressa al teu voltant
tu de cop vols sortir a fora
no saps on anar.

Un bitllet tan sols d&#8217;anada
mai vas pensar en tornar.
Un bitllet sense tornada
per volar ben alt, volar ben alt.

I tu et preguntes en silenci
&#8220;digue&#8217;m què faig jo aquí&#8221;?.
No seré jo qui trenqui un dia
amb tots els somnis de la nit.

Tots et miren en silenci
mentre tu aixeques el vol
i jo et miro en silenci
i et desitjo bona sort.
I tu et preguntes en silenci
&#8220;digue&#8217;m què faig jo aquí&#8221;.
No seré jo qui trenqui un dia
amb tots els somnis de la nit.

Tots miren en silenci
mentre tu aixeques el vol
i jo et miro en silenci
i et desitjo bona sort.

Català

Lluny de tot

Un llum verd
	quasi d´esperança
	em diu que puc passar.
	Aquesta nit, la lluna,
	darrera el fum se´ns ha amagat.
	Hi ha la Llei amb uniforme
	que em mira malament,
	sota unprisma personal
	que em sembla impertinent.
	Tot el dia fent cua
	només per anar a comprar.
	Avui l´amor està d´oferta,
	no el puc deixar escapar.
	Al telèfon hi ha una noia
	que diu que em vol estimar,
	trenta "peles" el minut
	i tot serà real.
	Vull viure molt lluny
	de tot això
	i no haver de tornar.
	Vull viure molt lluny
	de tot això
	i poder-ho oblidar.
	Tenir-te molt a prop,
	aquí al meu costat.
	Sentir la calor d´un cos,
	saber que sóc humà,
	i no haver de tornar.
	Mad Max de cap de setmana
	porten pizzes per sopar,
	en un circ que està ple de gent
	aparentment normal.
	Construïm parets al cel
	per no veure-hi més lluny,
	i creiem que la veritat
	pot cabre dins d´un puny

Català

L´11 de setembre

Era l´11 de setembre de 1977
el pare treia la senyera
amb ulls plorosos cap al cel

Va dir mira aquestes barres representen tot el que tu ets
no li sortien les paraules però no calia dir res més

Temps era temps quan jo era un vailet i el pare em va ensenyar d´on sóc
i ara el guardaré, agafaré aquest sentiment i el tindré sempre dins el meu cor
seré fort seré fort
dins el meu cor

Eren temps de protesta
però ara tot és diferent
la vida sembla més tranquil·la
podem viure amb el present

Aquella gent que ens oprimia ja fa molt temps que van marxar
el pare em va dir no pateixis
que tard o d´hora tornarà

Temps era temps quan jo era un vailet i el pare em va ensenyar d´on sóc
i ara el guardaré, agafaré aquest sentiment i el tindré sempre dins el meu cor
seré fort seré fort
dins el meu cor

Temps era temps...

Català
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l´onze de setembre

Onze de Setembre

Era l´onze de Setembre   Sol Re
de mil nou-cents setanta-set.   Sim La
El pare treia la senyera   Sol Re
amb els ulls plorosos cap al cel.   Sim La
Em va dir: mira aquestes barres,   Sol Re
representen tot el que tu ets.   Sim La
No li sortien les paraules,    Sol Re
pero no calia dir res més.   Sim La

Temps era temps quan jo era un vailet   Re Sim
i el pare em va ensenyar d´on sóc.   Sol Re
I ara el guardaré, agafaré aquest sentiment   Re Sim
i el tindré sempre dins el meu cor.   Sol Re
Seré fort, seré fort, dins el meu cor.   La Sol Re

Eren temps de protestes   Sol Re
però ara tot és diferent.   Sim La
La vida em sembla més tranquila,   Sol Re
podem viure en el present   Sim La
Aquella gent que ens oprimia   Sol Re
ja fa molt temps que va marxar   Sim La
Pero el pare em deia: no pateixis   Sol Re
que tard o d´hora tornaran.   Sim La

Temps era temps quan jo era un vailet   Re Sim
i el pare em va ensenyar d´on sóc.   Sol Re
I ara el guardaré, agafaré aquest sentiment   Re Sim
i el tindré sempre dins el meu cor.   Sol Re
Seré fort, seré fort, dins el meu cor.   La Sol Re

Català

l´onze de setembre

L´ONZE DE SETEMBRE -

Era l´11 de setembre de 1977
el pare treia la senyera
amb ulls plorosos cap al cel

Va dir mira aquestes barres representen tot el que tu ets
no li sortien les paraules però no calia dir res més

Temps era temps quan jo era un vailet i el pare em va ensenyar d´on sóc
i ara el guardaré, agafaré aquest sentiment i el tindré sempre dins el meu cor
seré fort seré fort
dins el meu cor

Eren temps de protesta
però ara tot és diferent
la vida sembla més tranquil·la
podem viure amb el present

Aquella gent que ens oprimia ja fa molt temps que van marxar
el pare em va dir no pateixis
que tard o d´hora tornarà

Temps era temps quan jo era un vailet i el pare em va ensenyar d´on sóc
i ara el guardaré, agafaré aquest sentiment i el tindré sempre dins el meu cor
seré fort seré fort
dins el meu cor

Català

Temps era temps quan jo era un vailet i el pare em va ensenyar d´on sóc
i ara el guardaré, agafaré aquest sentiment i el tindré sempre dins el meu cor
seré fort seré fort
dins el meu cor

màgic whisky

Quan et lleves un estrany matí
i veus que tot ha canviat
no hi ha cap cosa en el seu lloc
no saps ben bé que ha passat
només recordes la mitjanit
quan vam entrar en aquell bar.
La boca seca,
la nit serena, la lluna plena
i tu i jo morint
ens hem vegut l’enteniment
i tu i jo ballant
enmig d’una pista d’asfalt.
Màgic Whisky que ens has destil·lat
parlant distrets a les barres de bar
màgic whisky que ens has destil·lat
gota a gota, licor embruixat.
Caient a terra molt lentament
venut a la gravetat
embriagat anaves molt calent
tenyit de líquid daurat.
Et vas beure tota la nit
en aquell bar de cartró
amb fantasíes plenes de whisky
penjant la imaginació.

----------------------------------------------------

	SAU - MÀGIC WHISKY
	------------------
	by P.Sala, C.Sabater, J.Capdevila
	(Disc: SAU, Per la porta de servei, 1989, i SAU, Bàsic, 1997)

G#         A#       C#m        G#         A#         C#m
Quan et lleves un estrany matí i veus que tot ha canviat

G#           A#       C#m         G#          A#           C#m
No hi ha cap cosa en el seu lloc, no saps ben bé què ha passat.

G#       A#      C#m        G#         A#            C#m
Només recordes la mitjanit quan vam entrar en aquell bar.

G#      A#    G#       A#    G#       A#
La boca seca, la nit serena, la lluna plena,

C            Eb             F            C
I tu i jo morint, ens hem begut l'enteniment,

C          Eb           F            C   G
tu i jo ballant enmig d'una pista d'asfalt.

C     Eb             F            C
Màgic whisky que ens has destil·lat

C            Eb        F           C
Parlant distrets a les barres del bar,

C     Eb             F          C
Màgic whisky que ens has destil·lat

C      Eb        F        C   Eb  F
Gota a gota, licor embruixat
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Caient a terra molt lentament, venut a la gravetat,
Embriagat 'naves molt calent, tenyit de liquid daurat.
I et vas beure tota la nit en aquell bar de cartró,
Amb fantasies plenes de whisky, penjant la imaginació.

Tu i jo morint, ens hem begut l'enteniment,
tu i jo ballant enmig d'una pista d'asfalt.
Màgic whisky que ens has destil·lat
Parlant distrets a les barres del bar,
Màgic whisky que ens has destil·lat
Gota a gota, licor embruixat.
Ooh, Ooh, Ooh, ...
Només recordes la mitjanit quan vam entrar en aquell bar.
La boca seca, la nit serena, la lluna plena,
I tu i jo morint, ens hem begut l'enteniment,
tu i jo ballant enmig d'una pista d'asfalt.
Màgic whisky que ens has destil·lat
Parlant distrets a les barres del bar,
Màgic whisky que ens has destil·lat
Gota a gota, licor embruixat...

... ... ...

ACORDS

G#:     4 6 6 5 4 4
A#:     6 8 8 7 6 6
C#m:    3 3 5 5 4 3
C:      0 3 2 0 1 0
Eb:     x x 5 3 4 3
F:      1 3 3 2 1 1
G:      3 2 0 0 0 3

Transcripció i acords: Manuel Monleón Pradas (mmonleon@upvnet.upv.es)

--------------------------------------------------------------------
L'autor de la transcripció és el Manuel Monleón Pradas de l'iraultza
Email mmonleon@upvnet.upv.es
--------------------------------------------------------------------
________________________________________________________
l'iraultza político-musical
	http2://www.iraultza.ct
	http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/2391

Mai sabràs per què

Tu m´escoltes però no saps el que dic
quan arribo tard, no saps mai d´on vinc
quan et parlo, et quedes indiferent
no t´importa que estigui malament.
Penso en tu i no trobo un final feliç
maleeixo el dia en què te vaig escollir.

Aniré en busca del temps perdut
deixaré de ser fidel per tu.
Entraré de nit a la ciutat
em refugiaré en qualsevol bar.
Penso en tu i no trobo un final feliç
maleeixo el dia en què te vaig escollir.

És millor callar quan no pots dir res
és millor marxar quan no queda res
és millor fugir quan no et vol algú
és millor morir que acabar com tu.
Mai, mai sabràs per què.

Aquest món no para mai de girar
segur que un dia ens tornarem a trobar
i si em dius que torni al teu costat
et diré que per sort t´he oblidat.

Català

Mai seré prou bo per tu

	Si us plau, deixa de fer de tot
	una carrera. Em costa
	decidir per on
	haig de tirar,
	un pas endavant
	i dos passos enrera;
	tot es torna tan confús...
	No puc, deixa´m estar.
	Mai seré prou bo per tu.
	No sóc el més fornit, ni tinc un
	cos d´atleta, només sé fer
	cançons, això és el meu tresor.
	Cançons d´amor, cançons que
	no t´interessen;
	no esperis que ara jo et
	comenci a tirar flors.
	Mai seré prou bo per tu.
	Quants cops en aquesta vida
	ho he provat i he fracassat.
	Quants cops he caigut per terra,
	però m´he tornat a aixecar.
	Però mai seré prou bo per tu.
	Tu esperes tot de mi allò que no
	m´interessa, no sóc ni alt ni fort,
	ni visc en un gimnàs.
	Ara és massa tard, ara ja no val
	la pena: jo sóc tal com sóc
	i tu no em canviaràs.
	Mai seré prou bo per tu...

Català

Me'n torno a sau

La paciència se m'està acabant
ja començo a estar amargat
la gent es torna boja
els nens no paren de plorar
els vells se senten oblidats
en aquesta gran ciutat.
No puc viure més aquí
el soroll és infernal
les ambulàncies corren recordant
que tothom la pot palmar.
Tot el que hi ha al meu voltant
em fa sentir un estrany.

Me'n vaig, me'n torno a casa
me'n vaig me'n torno a Sau.
Me'n vaig, me'n torno a casa
me'n vaig me'n torno a Sau.

No hi ha ampolles per fer-me oblidar
aquesta història i on va començar.
Hem anat tirant, aquí i allà
uns quants anys sense parar.
Necessito descansar
és hora de tornar.
De camí no pararé
vull tornar a veure la meva gent
els que m'han cuidat i m'han donat
el que cabia en les seves mans.
Tot el que hi ha al meu voltant
em fa sentir un estrany.

Me'n vaig, me'n torno a casa
me'n vaig me'n torno a Sau.
Me'n vaig, me'n torno a casa
me'n vaig me'n torno a Sau.

Recordo aquell campanar trist
emergint de l'aigua amb orgull
on les gavines criden fent el seu niu
en algun lloc perdut.
Aquí no hi faig res, me'n vull anar

Català
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a casa meva a Sau.

Me'n vaig, me'n torno a casa
me'n vaig me'n torno a Sau.

Me´n torno a Sau

[Do]La paciència se m´està acabant
ja començo a estar a[Do7]margat
la gent es [Fa]torna boja
els nens no paren de plo[Do]rar
[Rem]els vells se senten [Fa]oblidats
en aquesta gran ciu[Sol]tat.
[Do]No puc viure més aquí
el soroll és in[Do7]fernal
les ambu[Fa]làncies corren recordant
que tothom la pot pal[Do]mar.
[Rem]Tot el que hi ha al [Fa]meu voltant
em fa sentir un es[Sol]trany.

[Do]Me´n vaig, me´n torno a casa
me´n [Do7]vaig me´n torno a [Fa]Sau.
[Do]Me´n vaig, me´n torno a casa
me´n [Do7]vaig me´n torno a [Fa]Sau. (La #-Do)

No hi ha ampolles per fer-me oblidar
aquesta història i on va començar.
Hem anat tirant, aquí i allà
uns quants anys sense parar.
Necessito descansar
és hora de tornar.
De camí no pararé
vull tornar a veure la meva gent
els que m´han cuidat i m´han donat
el que cabia en les seves mans.
Tot el que hi ha al meu voltant
em fa sentir un estrany.

Me´n vaig, me´n torno a casa
me´n vaig me´n torno a Sau.
Me´n vaig, me´n torno a casa
me´n vaig me´n torno a Sau.

Recordo aquell campanar trist
emergint de l´aigua amb orgull
on les gavines criden fent el seu niu
en algun lloc perdut.
Aquí no hi faig res, me´n vull anar
a casa meva a Sau.

Me´n vaig, me´n torno a casa

Català

Molt lluny de casa

Ja torna a casa, la gent cansada
farta de tant treballar
per un grapat de falsos propòsits
com ens deixem enganyar.
Tothom s'amaga darrera la finestra
dels cotxes que venen i van
sense pietat els neons enlluernen
el fum surt de terra l'asfalt.
És la vella història
la del somni americà
tothom sap quan arriba
ningú sap quan se'n va.

Sento el blues d'un juke-box metàl·lic
i el bar a punt de tancar
només quatre meuques buscant solitaris
que per un petó pagaran.

Català

Sense pietat els cossos malmesos
el desig passeja de nit
ofertes discretes d'un gram de coca
l'únic que et pot fer resistir.
Molt sovint oblides
que prop d'aquí tens el mar
pot ser una bona sortida
per si mai vols marxar.
Però ara és molt tard
i en travessar el pont de Brooklyn
Manhattan et sembla un gegant
em sento sol molt lluny de casa
on tu m'estàs esperant.
Però ara és molt tard.

Molt lluny de casa

Ja torna a casa , la gent cansada
farta de tan treballar,
per un grapat de propòsits
com ens deixem enganyar

Tothom s´amaga darrera les finestres
dels cotxes que venen i van,
sense pietat els neons enlluernen
el fum surt de l´asfalt

És la vella historia,
la del somni americà
tothom sap quan arriba
ningú sap quan se´n va

Sento el blues d´un juke-box metàl·lic
i el bar està a punt de tancar
només quatre meuques busquen solitaris
que per un petò pagaran .

Sense pietat en cossos malmesos
el desig passeja de nit,
ofertes discretes d´un gram de coca,
lúnic que et pot fer resistir.

Molt sovint oblides
que prop d´aquí tens el mar
pot ser una bona sortida
per si mai vos marxar
Però ara és molt tard

I en travessar el pont de Brooklin
Manhatan em sembla un gegant
em sento sol molt lluny de casa
on tu m´estàs esperant
Però ara és molt tard

Català

ningú ens mourà d´aquí

Potser caldrà oblidar-ho tot
per tornar a començar
les estones viscudes
són reflexes del passat
el temps ens dóna la raó
a tots aquells
que mai van creure en la derrota
i no van abandonar.
Arribarà algun dia,
començarem a enbellir
però ho farem en el puny enlaire
enfrontant el nostre destí.
Només crec en nosaltres
el que hem fet, el que hem escrit
que el temps passa de pressa
però les paraules no tenen fí.
Hem estat a dalt de tot
i hem tornat a baixar
des del primer dia
hem rigut i hem plorat

Català
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n’hem passat de totes
i això encara no ha acabat.
Tot el que hem fet
mai caurà en l’oblit
per més que ho intentin
ningú ens mourà d’aquí.
Potser caldrà oblidar-ho tot
per tornar-ho a intentar
les hores passades ja mai tornaran
he passat per tot arreu
sense poder descansar
per camins i dreceres
sense saber on hem anat.
Però si algun dia
creus que ja hem arribat
no deixis que t’enganyin
que això no és veritat
no hi ha terra promesa
no existeix el paradís
només la nostra terra
la que tu i jo hem compartit.
Hem estat a dalt de tot
i hem tornat a baixar
des del primer dia
hem rigut i hem plorat
n’hem passat de totes
i això encara no ha acabat.
Tot el que hem fet mai caurà en l’oblit
per més que ho intentin
ningú ens mourà d’aquí.

No et dire cap mentida (pero no et dire tota la veritat)

Digues-li a la mama, nena
que jo per tu em poso a treballar
Digues-li a la mama, nena
que per tu jo ho puc intentar
deixo la carretera
algunes dones, també l´alcohol.
Digues-li al teu pare, nena
tot això menys el Rock & Roll.
No et diré cap mentida
però no et diré tota la veritat.
Si creus que pots estimar-me
em quedaré al teu costat.
I quan les nits siguin fredes
amb els meus braços t´abrigaré.
Dormirem sota la lluna plena
no pateixis, s´hi dorm molt bé.
Un dia et faré una casa
on podrem viure tu, jo i el gos.
Però tots els caps de setmana
me n´aniré a tocar Rock & Roll.

Català

No he nascut per militar

Ja no sé quants dies fa que estic així
Callant la veu, les mans
He de dormir
Oh, les nits que mai s'acaben
Els dies són més curts
Quan estic tancat a casa
Sense projectes, sense tu.
El meu pols, com una espasa
Va tallant el meu passat
He quedat descalç, com únic futur
No em vaig en els miralls.
I m'han quedat els ulls en blanc de soledat
Sóc un covard però avui tindré cor de soldat.
Oh, els matins que mai s'acaben

Català

De nits pensaré en tu
Quan estigui lluny de casa
Sense projectes, sense tu.
Canviaran la meva roba,
El meu nom, el meu cabell
Em donaran una arma blanca, roba verda
I un fusell.
No em pegui, no he nascut per militar.
No em pegui, no vull anar a fer el soldat.

no he nascut per militar

Ja no sé quants dies fa que estic així Callant la veu, les mans He de dormir Oh, les nits
que mai s´acaben Els dies són més curts Quan estic tancat a casa Sense projectes,
sense tu. El meu pols, com una espasa Va tallant el meu passat He quedat descalç, com
únic futur No em vaig en els miralls. I m´han quedat els ulls en blanc de soledat Sóc un
covard però avui tindré cor de soldat. Oh, els matins que mai s´acaben De nits pensaré en
tu Quan estigui lluny de casa Sense projectes, sense tu. Canviaran la meva roba, El meu
nom, el meu cabell Em donaran una arma blanca, roba verda I un fusell. No em pegui, no
he nascut per militar. No em pegui, no vull anar a fer el soldat.

Català

no hi ha trapezistes

JA NO HI HA TRAPEZISTES
Sau
Am D Am D
Divuit mesos i un dia, es fa tan lent esperar,
Am D Am D
Ja no passen tramvies, no, ja no vaig ni a pescar.
C G F C G F
Ja no borden els gossos, i han plegat els del circ,
Am D Am D
Ja no hi ha trapezistes, no, tu no véns mai per aquí.
S´ha parat el rellotge vell de la nostra estació,
I els ocells de la via tres s´han rebel·lat contra tot.
I els diumenges a la tarda són encara tan avorrits,
Hi ha coses que no canvien mai, i tu no véns mai per aquí.
C G C G
Un avió creua un tros de cel, i jo em sento morir
Am Em G D
Aquests núvols no marxaran fins que arribi l´abril.
Am D
Tu ja no véns mai per aquí.

Ja no queden estrelles, no, tampoc passen els trens
Que ens portaven a casa als dos després d _anar a trencar el gel.
I ja res és com era abans, els avis diuen sovint
Les xafarderes van preguntant per què no véns mai per aquí.
I les nits, quan ja no fa fred, torno a pujar al meu terrat.
Des d ´aquí puc veure encara aquest cel ennuvolat
Tu ja no véns mai per aquí

Català

No puc deixar de fumar

Em sento destrossat
la gorja em fa olor de tabac
quan em llevo al matí
ja porto el cigar entre les mans.

Em faig creus del cops que ho he dit
i creu-me nena que
jo ja ho intento
ja ho intento
No puc deixar de fumar.

Porto el "mono" a la mà
sense ell em sento desgraciat.
Cada dia ho tinc més clar:
Has de deixar-ho o palmaràs.

Català
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Em faig creus dels cops que ho he dit
i creu-me nena que
jo ja ho intento
ja ho intento
No puc deixar de fumar.

No puc més

No puc sortir al carrer
em molesta la gent
estic tan agobiat
ja no ho resistiré.

Tot em surt malament
de petit ja era un cas
vaig tenir un accident
no em vaig pelar ni el nas.

Les parets se´m tiren al damunt
la cervesa em mira de reüll
la portera m´ha fet desgraciat
ja ho veus tu!

No puc més.
On hi ha el pont més proper
vull un pal travesser
dubto que em caigui un llamp
m´electrocutaré.

Vull fer l´amor amb la mort.
Vull que se m´endugui a l´hort.

Català

No sempre és fàcil

No sempre és fàcil
	quedar-se assentat
	i veure el temps passar.
	No hi ha esperança,
	aquí no hi ha res, tot passa
	molt lluny d´aquí.
	Creuar muntanyes, poder tocar
	el cel, sentir que la vida és per
	tu i és per mi. Per tu i per mi.
	Voldria oferir-te tot el què hem
	somniat, però tinc
	cansases les mans.
	Aquí vam néixer,
	aquí ens vam
	fer grans, però hem
	de deixar aquesta vall.

Català

No sóc capaç

Amb la mirada hem dius que no hi ha res entre tu i jo.
et tinc devant,
matant-me molt a poc a poc.
Et tinc present,
menjant-me el pensament.

NO SÓC CAPAÇ,
DE DESPLEGAR EL MEU COS,
DE PLANEJAR,
SORTIR AMB TU VEURE EL MóN

El meu vestit no amaga delictes,
sinó amor.
Tu creus que sóc de palla,

Català

que no tinc carn ni ós.

Aquí engaviat,
mullant la ploma al fons del cor,
que vaas deixar,
marxant sense dir rés.

NO SÓC CAPAÇ,
DE DESPLEGAR EL MEU COS,
DE PLANEJAR,
SORTIR AMB TU A VEURE EL MÓN.

Tota la gent hem deia que no tenies preu.
No vas voler parlar-me,
només hola i adeu.

Sorti el sol,
i amb la rosada del matí,
a buscar el nord per fora.
I el seu cos,
del color més fosc de la nit;
va trovar el lloc que tant volia i baixant del bosc.

Se´n va anar,
va obrir la porta i va volar.
No sé on serà,
no sé si mai voldra tornar.

Qui no corre, vola.(Com diu el meu vei)
La terra gira molt lentament, aquesta nit.

Se´n va anar,
va obrir la gàvia va volar.
Se´n va cansar,
d´estar tancada menjà grà.

Buscant perdut si trovo el perquè de tot plegat.
Perquè sóc jo que sempre es queda aquí tirat.

No volíem fer-nos grans

Desterrats a un paradís sense esperança,
exiliats de tota possibilitat
de tornar a veure com,
només per un instant,
tancant els ulls
el món brillava
al nostre voltant
i no teníem por.
Estàvem junts,
no volíem fer-nos grans,
érem amics.

Ni un adéu volíem  dir-nos sense creure
que mai més ens tornaríem a trobar,
ni que el vent d´altres terres
ens podria separar.
I, tancant els ulls,
el món girava
al nostre voltant
i ja en teníem prou,
ens era igual,
no volíem fer-nos grans,
érem amics,
jo i els meus amics.

Vàrem néixer amb l´incertesa dels
seixanta
i els he tornat a veure allà on els vam
deixar
Què n´hem fet d´aquells dies que,
només en un instant,
tancant els ulls
el món girava
al nostre voltant
i ja en teníem prou,
estàvem junts,
no volíem fer-nos grans,
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érem amics.
jo i els meus amics
ens hem fet grans.

No volíem fer-nos grans

SAU
===

NO VOLÍEM FER-NOS GRANS
---------------------

Transcrita per: Jordi Torres Montañez; Suggeriments: w_zell@hotmail.com

E   B    A    B x2

E         B             A             B
(1)Desterrats a un paradís sense esperança,
E     B       A           B
exiliats de tota possibilitat
      C#m          G#m
de tornar a veure com,
   C#m            G#m
només per un instant,
    A
tancant els ulls
F#m        G#m
el món brillava
F#m         G#m
al nostre voltant
F#m         G#m
i no teníem por.
   A               B             C#m
Estàvem junts,no volíem fer-nos grans,
   A                B
érem amics.

(1)Ni un adéu volíem dir-nos sense creure
que mai més ens tornaríem a trobar,
ni que el vent d´altres terres
ens podria separar.
I, tancant els ulls,
el món girava
al nostre voltant
i ja en teníem prou,
ens era igual, no volíem fer-nos grans,
   A                  B
érem amics, jo i els meus amics.

// Solo sobre aquesta acords
E   B   A   B  x2
C#m    G#m  x2
A
F#m    G#m  x3
A    B    C#m
A    B

(1)Vàrem nèixer amb l´incertesa dels
seixanta
i els he tornat a veure allà on els vam
deixar
Què n´hem fet d´aquells dies que,
només en un instant,
tancant els ulls
el món girava
al nostre voltant
i ja en teníem prou,
estàvem junts,
no volíem fer-nos grans,
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  A                  B              E
érem amics. Jo i els meus amics     ens hem fet grans.

E    B    A   B

Noia de Canyella

Voldria viure amb una noia com tu,
Pell de Canyella,
tota la vida amb una noia com tu.
Viure amb un somni, seria feliç
amb Pell de Canyella, a la llum de la lluna
a la mitjanit.

Té uns saxos de plata
i un baix anonal
tothom ja s´afanya que Pell de Canyella
estar a punt d´arribar.

Avui he rebut calés,
aquest cop ho faré
ho vull tornar a provar,
i veure com es posa a ballar
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Només ho faig per tu

Ja ho has vist, això és tot el que tinc
no t'amago res
En una estona, però, hem compartit
tot el que hem après.
Jo ho espero tot de tu
tu ho esperes tot de mi
Tu volies que jo et fes feliç
t'he donat més del que puc.
Potser un altre dia
podrem tornar a estar junts
una altra estona al teu costat
això és tot el que vull.

Podrem aconseguir el que vulguis
tu pots desitjar-ho tot.
Podrem arribar allà on vulguis
només cal imaginació.
Seré tot el que tu vulguis
pots imaginar-t'ho tot.
El món serà com tu vulguis
només podem canviar-lo tu i jo.

Tu ets la cançó
que potser escriuré demà
serà el nostre petit secret
ningú la podrà escoltar, només tu i jo.

Només ho faig per tu
Què m'escoltes? Què m'escoltes?
Només ho faig per tu.

Només ho faig per tu.
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Només ho faig per tu

Em dius que sóc
el teu amant amable
que no pots viure gaire temps sense mi
i quan m´escoltes
el temps se´t fa agradable
estirada en el teu llit
sense poder dormir.
T´has demanat
què he fet de la meva vida.
Imagina´t
tot el que he perseguit.

Català
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Ningú no sap
en quina nit escollida
cent ampolles vaig buidar
però avui estic aquí.
Només ho faig per tu
ara que et tinc aquí al meu davant
només ho faig per tu
ara que estàs aquí al meu costat.
Només ho faig per tu
que m´escoltes callada en silenci
només ho faig per tu.

Només ho faig per tu

Em dius que soc
el teu amant amable
que no pots viure sense mi
gaire temps sense mi
i quan m´escoltes
el temps se´t fa agradable
estirada en el teu llit
sense poder dormir.
t´has demant
què he fet de la meva vida
imagina´t
tot el que he perseguit
ningú no sap
en quina nit escollida
cent ampolles vaig buidar
però avui estic aquí.
Només ho faig per tu
ara que et tic aquí al meu davant
només ho faig per tu
ara qeu estás aquí el meu costat
només ho faig per tu
que m´escoltes callada en silenci
només ho faig per tu.
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On son els ocells

Jocs d´infantesa
	de primers amors,
	plens d´innocència
	en aquell bosc.
	Records de tendresa
	del primer petó,
	avui hi tornava, però no
	veig el bosc.
	Què n´ha quedat
	de tota una vida.
	Què n´ha quedat
	d´aquell indret,
	on són els ocells,
	si el bosc ja no hi és.
	Passo de pressa sobre el cristall,
	deixant que es vessin
	llàgrimes i sang.
	Negra és la terra que un dia
	vaig somniar.
	L´aigua que queda, passa tremolant.
	Què n´ha quedat de tota una vida.
	Què n´ha quedat d´aquell indret,
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	on són els ocells, si el riu està sec.

Paranoia

	Ella em mira,
	ella sap què té.
	Jo la miro i no entenc res.
	M´hipnotitza,
	ulls, presó, espiral;
	em vigila com un animal.
	Jocs de mirades per sentir-te bé,
	jocs de mirades per trobar el què no tens.
	Paranoia.
	Tu saps el que em fas mal.
	Paranoia.
	Deixa´m de mirar.
	Paranoia.
	M´estàs enfonsant.
	Ves-te´n, corre i deixa´m estar.
	Ja tremolo, ja estic pendolant.
	M´emociona, he perdut el cap.
	Paranoia.
	Ja no sé el què em dic.
	No tinc llengua, estic sec per dins.
	Jocs de mirades per no sentir-te malament,
	jocs de mirades que semblen innocents.
	Ella em mira, sap que està molt bé.
	Jo la miro i no sé qui és.
	Ella em mira i surto corrents.
	Jo la miro i no entenc res.
	Paranoia.
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Pare  (Serrat)

Pare, digueu-me què
li han fet al riu que ja no canta
Rellisca com un bar
mort sota un pam d´escuma blanca

Pare, el riu ja no és el riu,
Pare, abans que torni l´estiu
i amagui tot el que és viu

Pare digueu-me què
li han fet al bosc que no hi ha arbres
a l´hivern no tinfdrem no tindrem foc
ni a l´estiu lloc per aturar-nos

Pare que el bosc ja no és el bosc,
Pare, abans de que es faci fosc
ompliu de vida el rebost

Sense llengua i sense peixos
ens caldrà cremar la barca
hi haurà el plat entre les runes
i tancar amb tres panys la casa

Pare, si no hi ha pins
no es fan pinyons, ni cucs ni ocells
Pare, on no hi ha flors
no es fan abelles, cera ni mel

Pare, que el camp ja no és el camp
Pare, demà del cel plourà sang
el vent ho canta plorant

Pare, ja són aquí monstres de carn
amb cucs de ferro
Pare, no tingueu por, digueu que no
que jo us espero

Pare, que estan matant la terra
pare, deixeu de plorar
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que això es pot salvar
que ens han declarat la guerra

Percentatges

He marxat de tantes ciutats
on m'hagués pogut quedar
he deixat a tanta gent
que podria haver estimat.
No recordo quan vaig començar
s'ha fet llarg el camí.
Però avui s'ha acabat, estic cansat
no vull marxar mai més d'aquí.
Ja no tinc temps per somniar
ja no tinc forces per lluitar.

És que encara no he donat tot el que tinc
És que encara no he perdut tot el que tinc.
Aquesta nit vull sentir el batec d'algun cor
vull veure demà com surt el sol
vull sentir un alè de molt a prop
vull oblidar-ho tot.
Et donaré el deu per cent del meu
amor aquesta nit.

El que escric no té cap sentit
massa tard, massa sol
no tinc sort en aquesta nit
i aquest vers mor a poc a poc.
He llegit en algun lloc
que la vida és de veritat
no hem vingut aquí per somniar
això ho aprenem més tard.
Només fumo molt i dormo poc
però avui vull aturar-ho tot.

És que encara no he donat tot el que tinc
És que encara no he perdut tot el que tinc.
Aquesta nit vull sentir el batec d'algun cor
vull veure demà com surt el sol
vull sentir un alè de molt a prop
vull oblidar-ho tot.
Et donaré el deu per cent del meu
amor aquesta nit.

He sentit la mort de prop
viatjant contra la nit
la carretera em fa por
no puc morir així.

Gairebé no puc caminar
no puc mantenir-me dret.
En quin hotel he de naufragar
en quin llit acabaré.
Cada dia em sembla el mateix
jo et donc tot el que tinc.
Però demà hi haurà un altre concert
digueu-me què espereu de mi.
Fa temps que estic així
porto tantes nits sense dormir.

És que encara no he donat tot el que tinc
És que encara no he perdut tot el que tinc.
Aquesta nit vull sentir el batec d'algun cor
vull veure demà com surt el sol
vull sentir un alè de molt a prop
vull oblidar-ho tot.
Et donaré el deu per cent del meu
amor aquesta nit.
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Perestroika

Les notícies
diuen que ha arribat
de molt lluny aquest matí
el setembre sense pietat
Cau la pluja que mullarà
les paraules que t'escric
i fondrà la neu del teu país
Mentre jo t'escric cartes d'amor
Avui t'escriuré cartes d'amor
Mentrestant en la distància
hi ha qui vol canviar-ho tot
diuen que en la Rússia blanca
ens preparen un nou món
Jo omplo pàgines en blanc, en blanc
pàgines en blanc amb el teu nom
Potser un dia la teva veu
arribi de l'infinit
i sigui el vent del meu país
mentre jo t'escric cartes d'amor
avui t'escriuré cartes d'amor.
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Perestroika

LAm         SOL
Les notícies
LAm                SOL
diuen que ha arribat
FA       			SOL
de molt lluny aquest matí
FA				SOL
el setembre sense pietat
LAm	  SOL   LAm		SOL
Cau la pluja que mullarà
FA				SOL
les paraules que t´escric
FA				SOL         LAm SOL
i fondrà la neu del teu país
FA				SOL		LAm SOL
Mentre jo t´escric cartes d´amor
FA				SOL		LAm
Avui t´escriuré cartes d´amor
DO				SOL
Mentrestant en la distància
LAm				FA
hi ha qui vol canviar-ho tot
DO				SOL
diuen que en la Rússia blanca
LAm			  FA
ens preparen un nou món
SOL
Jo omplo pàgines en blanc, en blanc
                          SOL
pàgines en blanc amb el teu nom
LAm	     SOL LAm	SOL
Potser un dia la teva veu
FA			SOL
arribi de l´infinit
FA 				SOL		LAm SOL
i sigui el vent del meu país
FA				SOL		LAm SOL
mentre jo t´escric cartes d´amor
FA				SOL		LAm
avui t´escriuré cartes d´amor.
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Poemes i promeses

Ens hem cremat les mans
tants cops com ha calgut.
Hem mossegat la terra
sempre que hem caigut.
I si mai en algun dia
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he comès algun error,
ara tot el que puc dir-te
és que ho sento molt.
Però no hem de mirar enrera
per poder sentir-nos bé,
no hem de mirar enrera per saber
tot el que hem fet.

Ara tinc la cara cremada pel vent.
També tinc els teus poemes
escrits a la meva pell
i si un dia et fan falta
no pateixis, jo te'ls guardaré
i si un dia et fan falta
no pateixis, no els oblidaré,
els porto escrits a la pell
Però saps molt bé que cal que anem
de pressa,
que potser no hi som a temps.

Vam marxar de casa
ara fa molt temps
vam partir un dia
que no feia vent.
Les veles no es movien,
el mar estava quiet.
Anàvem a la deriva,
a l'horitzó no es veia res.
No hem de mirar enrera
per poder sentir-nos bé,
no hem de mirar enrera
per saber tot el que hem fet.

I  totes les promeses
que un dia ens vam fer
segellades amb la mirada
d'aquell que només té fe;
si un dia et fan falta
no pateixis, que jo les guardaré.
Si un dia et fan falta
no pateixis, no les oblidaré,
les tinc escrites a la pell.
Però saps molt bé que cal que anem
de pressa,
que potser no hi som a temps.

Poemes i promeses,
poemes i promeses escrites a la pell
escrites a la pell.

No hem de mirar enrera
per poder sentir-nos bé,
no hem de mirar enrera
per saber tot el que hem fet.

La tardor ha arribat,
començo a tenir fred,
les hores se'm fan curtes
i aquests temps són molt incerts;
que la vida va de pressa
i sento com se m'escapa de les mans,
Els poemes i les promeses
que aquell dia vam segellar
mai els oblidaré,
doncs cal que anem de pressa
que potser no hi som a temps.

Qüestió de "Knack"

Quantes nenes ha somniat
entre els llençols blancs i humits
quantes n´hauràs convidat
i no t´has endut al llit
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T´has preguntat mil cops
per què no et diu que sí
què tindrà ell quan jo he estat
anys sense dormir

Es qüestió de "Knack"
Oh, sí, és qüestió de "Knack"

Quants matins l´has vist passar
des del balcó del 28
quants dies has desitjat
que no arribi la nit

No saps com acabar amb la teva soledat
el llit és massa gran, és hora de canviar
T´has demanat mil cops
"per què no em dius que si?"
què tindrà ell quan jo he estat
anys esperant sense dormir

Records d´Irlanda

Recorda´m d´Irlanda
aquell vent tan blanc
una estona per veure´t
i parlar.

Recorda´m d´Irlanda
la neu en els camps
que amaga una terra
tacada de sang.

Ets tan lluny de mi
ets tan lluny de mi
perdut a Dublín.

Recorda´m d´Irlanda
el got a la mà
un crit de revolta
per brindar.

Recorda´m d´Irlanda
on et puc trobar
és tot el que vull
per poder-hi tornar.
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Res a perdre

Ell era lliure, no li calia res
caminava per l´aigua on el riu és transparent
Però no hi passava, no hi passava el temps,
sempre amb somriure, gairebé el mateix.
No creuava cap paraula,
tothom deia "ha perdut la raó"
Per company la seva estampa,
i d´equipatge una cançó..

No tinc res a perdre, no tinc res a guanyar,
no tinc cap problema.
qui menys necessita és qui te menys a envejar!

Anant d´un lloc a l´altre
temptant de nou la sort, seguint cada dia
els camins d´un rodamón
Cada ciutat nova vol menjar-se el món
ho porta tot a sobre, no deixa res enlloc
Un parell de sabates, una camisa i uns pantalons
Unes idees clares cantant només la seva cançó...

No tinc res a perdre, no tinc res a guanyar,
no tinc cap problema.
qui menys necessita és qui te menys a envejar!(x2)

qui menys necessita, és qui té més a guanyar!

Català
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res semblant a res

Vam fer-nos pas a pas on no hi havia cap camí, ens vam deixar portar per les cames del
destí.No volíem ser débils ni forts, ni valents ni covards, només érem com el vent fugaç,
no veníem a lluitar.Com la pluja cau sobre el matí, sota el vent de mestral.Vam veure com
la nit ens omplia el dolor d´estrelles sota un cel que es mirava en la tardor.I les hores que
passaven ens deixaven per escrit uns versos, uns records i el silenci per amic.No volíem
res semblant a res, portats llunys per el destí.No hi havia un lloc on parar ni on viure del
passat.No hi ha res a esperar, només pots seguir endavant.Només seguir endavant.
Vam aprendre a oblidar i a resistir-ho tot,viure la inseguretat i a ser feliç amb poc.A parlar
sense paraules i no haver d´entendre-ho tot, a assemblar-nos l´un a l´altre i no voler
arribar enlloc.Ens vam deixar portar per el destí.No volíem arribar.
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Restaurant xinès

RESTAURANT XINÈS

Quatre passes i un adéu

tot va caure en un instant

com un crit la teva veu

tinc la vida per davant

El teu nom era un caramel

dies d´hivern en el meu llit

ets un vent calent i fred

que em fa tremolar de nit

Ara tot entre tu i jo

quedarà com si no hagués passat res

i et segueixo recordant

del restaurant xinès

hi haurà una taula per dos

Quantes nits hauran passat

tinc por de llevar-me sol

temptacions de veure el teu somriure

He d´aprendre a viure

sense els teus llavis humits

en un món pensat per dos

com si tot ja s´hagués fos,

com un animal ferit.
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Sense estil

Ben aviat
t´envoltaré
el teu vestit
camines amb dificultat.

Reflexaràs
tan subtilment
de molt endins
la teva feminitat.

Sense estil
sota la pluja d´estiu
sempre aniràs passejant el record
de la teva identitat.

Sense estil
i et diràs
un altre nom
tret a l´atzar
quan et cridin
no et giraràs.

Coneixeràs
un altre estil
intentaràs
desfer-te de l´home d´abans.

Tu ets davant de Déu.
Tu ets davant del cel pecat.
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Si un dia he de tornar

La teva mirada em fa mal
tinc el cor ple de tantes que són com tu
no m'importa el que pensis
jo no vull tornar
m'està bé ser així
jo no puc canviar

Els teus ulls parlen per tu
intenta no caure, els dies t'han vençut
ja saps que el temps passa
i no pots fer-hi res
ja no estic bé aquí
me'n haig d'anar
me'n vull anar
no em puc quedar

Si un dia he de tornar no espereu res de mi
potser torni a començar demà quan sigui lluny d'aquí
i no puc oblidar-me dels anys que he perdut
ara és massa tard
me'n haig d'anar
me'n vull anar aquí
no vull prendre més partit
no més promeses que no es poden complir
ho he deixat tot a casa, no vull tenir res
res que em lligui aquí, res per recordar

Arribaré fins el mar
i en la distància les ombres de passat
es fondran on la terra trenca l'horitzó
i el vent del matí
m'arrossegarà
se m'endurà
em portarà.

Català
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Suposem per un moment

Suposem per un moment, que no és molt suposar,
que les bones intencions són les armes del món,
que la Terra és un paradís,
que el temps no passa en va,
que la història és un error i hi ha de tot per tothom.
Que l´enveja és un mal menor i la sort és això,
una sort per tots, no una combinació. Suposem.
Suposem per un moment, que no és molt suposar,
que l´experiència no és un grau, sinó un sac foradat.

A vegades crec que és veritat, tan de bó fos real.
Maleït despertar que em torna a la realitat.
Però jo vull creure, jo vull confiar
que potser un dia serà veritat.
Però jo vull creure, jo vull confiar
que hi haurà un dia tal com l´he somniat.
Suposem per un moment que les guerres d´ahir
són només contes de por, per aprendre a llegir
que en els ulls de la humanitat ja no hi quep més dolor.
Que la innocència és general, que ningú és més fort.
A vegades crec que és veritat, tan de bó fos real.
Maleït despertar que em torna a la realitat.
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Tanca els ulls

ULLS
La lluna surt
arriba la nit
tu ja saps que és l´hora
d´anar a dormir
així que tanca els ulls
tanca els ulls
tanca els ulls
ningú no pot venir a fer-te mal

Tu tens tanta por
de quedar-te sol
però ara no
jo estaré amb tu per sempre més
així que tanca els ulls
tanca els ulls
tanca els ulls
i dorm
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Tango amor, tango a mort

Viure amb por
només tu saps el que és això
viure amb por
al teu voltant només hi ha dol
Tango amor
tango a mort
Viure amb por
tens el passat tatuat al cos

Els teus fills són fills de la por
deixen un rastre pel camí
els has criat sense amor
travessats i malferits

Viure amb por
has vist néixer un altre sol
viure amb por
t'has vist morir en el teu record
Tango amor
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tango a mort
Viure amb por
tens la misèria impresa al cos

Els teus fills viuen sense llum
ja coneixen el seu destí
el teu encís m'aparta els ulls
travessats i malferits

Tango amor
tango a mort

Ara els teus fills encara tenen por
potser un dia tornin els botxins
i aquesta terra encara fa olor
de militars i malparits

Tango amor
tango a mort.

GLÒRIA PER TU

Temps difícils

El capvespre s´ens en va
ja tan sols ens queden
les llums de la ciutat

Una ràdio està parlant
el govern s´ha disculpat
una dona està plorant

Aquests són temps difícils

Qui pogués tornar al passat
entre danses de timbals
recordar el teu perfum
i agafar-te de la mà

Català

Tornar a començar

Tornar A Començar
	Com és que encara
	no hi puc veure,
	com és que encara parlo sol.
	Després de tant de temps,
	no m´he acostumat a trencar
	amb tot el meu passat.

Solitari és el meu pas
	i tothom m´és estrany,
	sóc el nou de la vella ciutat.
	Tot té un preu,
	tot té un adeu
	que no pots comprar.
	Juga fort i torna a començar.

Per què no tinc les coses clares?
	No vull la dura realitat.
	Les cartes que jo vull,
	no es poden donar;
	tot o res, pots perdre o guanyar.

Has d´aprendre a acceptar
	les regles del joc,
	no sempre ho tens tot a les mans.
	Sempre jugo de "farol",
	estic desesperat.
	És millor que torni a començar.

Només hi ha una via
	per on passa el tren.
	Ha arribat el dia d´anar cap a
	l´infern, o tornar a començar.

Català
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Tothom vol el que no té

He vist la llum de les estrelles,
he besat llavis de mel,
he volat per sobre els núvols,
he travessat tots els deserts,
he tocat amb els dits la lluna
i m´he sentit cremar la pell.

Però si tu no hi ets,
no tinc lloc on mirar-me,
tothom vol el que no té,
no sé res, però puc adonar-me:
no té sentit si tu ni hi ets.
Res té sentit si tu ni hi ets.

He pujat a les muntanyes,
he trobat la flor de neu,
he sobreviscut a tantes batalles,
he vist per dins el meu infern,
he fet pactes amb el diable
i un àngel m´ha ensenyat el cel.

Però si tu no hi ets,
no tinc lloc on mirar-me,
tothom vol el que no té,
no sé res, però puc adonar-me:
no té sentit si tu ni hi ets.
Res té sentit si tu ni hi ets

Català

Tren de mitja nit

Sovint em sento atrapat
pel meu propi malson
i tinc ganes de cridar.
Cada dia en algun lloc
surt el tren de mitjanit.
Hi ha poetes que s'han perdut
pintant "graffities" en les seves parets.
Molta gent que es troba sola
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

Sovint em sento enganyat
quan em veig en el mirall
no en tinc prou amb somniar
necessiti desfer-me d'aquest pes
que em lliga el cor.
Hi ha sirenes que estan cantant
la llegenda d'un vell mariner
Molta gent que es troba sola
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

Si ets llunàtic i estàs espantat
si vius als núvols i estàs deprimit
si la boira ja t'ha acompanyat
cada dia en algun lloc
pots pujar al tren de mitjanit.

N'he conegut molts com tu i jo
és bo saber que no estem sols, això és bo.
No sempre s'està de sort
no sempre trobaràs el mar darrera el port.

Hi ha Julietes buscant Romeos
hi ha princeses que busquen dolor.
Si tens el cor solitari
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit.

Català

Tren de mitjanit

LaM ReM MiM ReM
Sovint em sento atrapat		LaM ReM MiM ReM
pel meu propi malson			LaM ReM MiM
i tinc ganes de cridar,			ReM LaM
cada dia en algun lloc			ReM MiM ReM
surt el tren de mitjanit.

Hi ha poetes que s´han perdut		Fa#m do#m fa#m do#m
pintant "graffities" a les seves parets	fa#m do#m fa#m do#m
molta gent que es troba sola		sim
cada dia en algun lloc			ReM MiM
puja al tren de mitjanit.		LaM

Sovint em sento enganyat
quan em veig en el mirall
no en tinc prou amb somniar
necessito desfer-me d´aquest pes
que em lliga el cor.

Hi ha sirenes que estan cantant
la llegenda d´un vell mariner
molta gent que es troba sola
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit,

si ets llunàtic i estàs espantat		MiM ReM MiM
si vius als núvols i estàs deprimit		LaM MiM ReM MiM
si la boira ja t´ha acompanyat		LaM MiM ReM MiM
cada dia en algun lloc			fa#m
pots pujar al tren de mitjanit.		MiM LaM

N´he conegut molts com tu i jo
és bo saber que no estem sols,
això és bo.
No sempre s´està de sort
no sempre trobaràs el mar darrera el port.

Hi ha Julietes buscant Romeus
hi ha princeses que busquen dolor,
si tens el cor solitari
cada dia en algun lloc
puja al tren de mitjanit,

si ets llunàtic i estàs espantat
si vius als núvols i estàs deprimit
si la boira ja t´ha acompanyat
cada dia en algun lloc
pots pujar al tren de mitjanit.

Català

Tu encens el meu foc

I si em mires així
em faràs perdre de vista aquest món
i si mous el cos així
cauré de nou en la teva temptació.
No t'acostis
no t'acostis a mi.
És que no pots veure que ja no ho
puc resistir.
És que no te'n adones  que per tu jo
sóc capaç de fer-ho tot.
Tu em fas tornar el més gran dels pecadors
faràs que em torni boig a poc a poc.
No sé com dir-t'ho, no t'acostis
tu encens el meu foc.

Si em provoques més així
no podré més, em fas patir del cor.

Català
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Quan et sento tant a prop
només puc veure en mi la perversió.
No t'acostis
no t'acostis a mi.

Tu ho esperes tot de mi

Com algú que arriba a la teva ciutat
i no sap què hi trobarà
jo no vull sentir-me com un estrany
de peu aquí al teu davant.
To ho esperes tot de mi
jo ho espero tot de tu
tu em demanes que et faci feliç
i jo et donc més del que puc
Per fi hem coincidit
i en un instant el món
pot convertir-se en el paradís
només podem canviar-lo tu i jo.
Recordo el dia en que em vas dir
si et podia escoltar
jo tenia els ulls cansats
m'acabava de llevar.
Tu ho sabies tot de mi
jo no sabia res de tu
però amb el temps m'has anat captivant
ara sé tot el que vull.
Avui podrem estar junts
i perdre'ns al paradís
amb una estona al teu costat
vull que ho siguis tot per mi.

Seré tot el que tu vulguis
tu pots desitjar-ho tot.
El món serà com tu vulguis
només podem canviar-lo tu i jo.

Tu ets la cançó
que potser escriuré demà
serà el nostre petit secret
ningú la podrà escoltar, només tu i jo.

Podrem aconseguir el que vulguis
tu pots desitjar-ho tot.
Podrem arribar allà on vulguis
només cal imaginació.
Seré tot el que tu vulguis
pots imaginar-t'ho tot.
El món serà com tu vulguis
només podem canviar-lo tu i jo.

Català

T´han vist

VIST
Ja sé molt bé com vas tornar
tot satisfet i ple de sang
veient la sèrie de TV3
vas inspirar-te en el nou crim
S´et va creuar la mirada un moment
vas agafar el martell de la caixa d´eines
Vols escurçar-li la vida
vols ser l´actor principal
d´una sèrie televisiva
amb el seu crim setmanal

T´han vist, t´han vist...

No vas dubtar amb l´ATS
els cos model americà
vivia a prop de casa teva
primera pista policial
Vas despintar-li la boca amb la mà

Català

volies donar a l´homicidi un to sexual
Vols escurçar-li la vida
vols ser l´actor principal
d´una sèrie televisiva
amb el seu crim setmanal

T´han vist, t´han vist...

La policia a estones lliures
afeccionada als serials
havia vist també el delicte
per la cadena nacional

T´han vist, t´han vist...

Vespres de desembre

Vespres de desembre,
deixant la tardor,
les ombres es fan llargues
passejant pel port.

Trencant les onades
amb el peu descalç,
confonc el soroll del cor
amb el batec del mar.

Hi ha nits tan senceres,
hi ha nits sense estels,
hi ha nits que la boira
no et deixa veure el cel.
Hi ha nits sense lluna,
hi ha nits per l´amor,
hi ha nits que si esperes més
podràs veure el sol.

Vespres de desembre,
el terra és humit,
avui tinc tot el temps del món
i ningú per compartir.

Cançons a la lluna
- nenúfar estrany -,
veig Neptú mirant el mar
darrere un fanal.

Hi ha nits solitàries,
hi ha nits de concert,
nits d´hotel, d´una nit,
on mai passa el temps.
Hi ha nits de tendresa,
hi ha nits per somniar,
hi ha nits molt més fosques
i altres pels amants.

De nits pots posar-te
el món a les mans,
respirar de cop molt a fons
i veure-ho tot més clar.

Oh, vespres de desembre,
nits que no acaben mai,
nits que només voldria
estar al teu costat.

Català

Viatge llarg

Que no hi hagi penes,
ni dreceres ni paranys.
Que no et faltin bons amics,
que tinguis la ment en pau.

Que trobis tendresa
i amors a qui estimar
i aigües tranquil·les

Català
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on tu puguis fondejar.

Si la vida és injusta
i algun cop et fa dubtar,
no et falti la força mai
per poder continuar.

Que el camí et sigui fàcil
i no t´aturis mai,
la nit és un viatge llarg,
però s´hi ha de poder arribar.

Que no hi hagi penes,
ni promeses, ni enganys.
Que ningú et digui mai
per on has de passar.

Si el vent et ve en contra
quan els temps siguin durs,
que sempre hi hagi una mà
on et puguis agafar.

Quan les nits siguin fredes,
que et puguis abrigar.
Que no et faltin mai companys
amb qui poder conversar.

Quan el camí s´acabi
o creguis haver arribat,
sigui on sigui aquest lloc,
jo t´estaré esperant.

La nit és un viatge llarg,
però jo t´estaré esperant.

Vida moderna

Mira´m la cara,digues veritats.Tu saps com penso,jo sé que fas.Així que acosta´t,dona´m
amor, aquí no hi ha culpables, aquí no hi ha perdó.

Creus què haig de fer-ho? Ho llenço tot.Potser he d´ aprendre a dir que no. Aquest ritme
de vida em portarà a la mort.Traumes d´ infantesa i culte al teu cos.

Vida moderna, temps actual, tu estàs de moda i jo estic fatal.Tu vius el dia, jo visc de nit,la
vida moderna ens ha fet així.

Digue´m què passa, esperit fatal, vistosa escletxa, camí infernal. Mira´m la cara, no tinguis
por.Digue´m qui tu ets, digue´m qui sóc jo.

Fora mentides,anem a fons, tu saps que em trobo al fons d´ un pou.Treu-me´n i parlem-ne
i sigues clar,no cal enganyar-se, tu ets el meu mirall.

Puc ser egoista, puc ser brutal, puc ser tan tendre, puc ser animal.Tu sense mi, jo sense
tu, som ànimes en pena, estem perduts.

Català

Vine a veure´m

VINE A VEURE´M

Avui veig que a casa no hi ha gens de llum

l´escalfor de sempre s´ha adormit

fa massa estona que no hi ha res de tu

són les 10, fa fred i tot es troba buit

Desafortunat amor urbà

Català

ara qui em farà el llit si te´n vas

has marxat i no m´has dit que haig de fer

són les 10, fa fred i tot es troba buit

Vine a veure´m fes l´amor amb mi

vine a veure´m no m´he mogut d´aquí

Fes l´amor amb mi

Saps no et buscaré per la ciutat

a saber on has anat a parar

amor meu et trobaré molt a faltar

són les 10, fa fred i tot es troba buit

Algun dia sé que tornaràs

quan arribis pensa´m a trucar

obriré per tu la porta del carrer

són les 10, fa fred i tot es troba buit

Viure sense tu

He ajustat la porta lentament
 i he mirat els llums del teu carrer
 m´agrada molt, si la teva ciutat
 però ara no creguis
 que jo no me´n vull anar.
 Vaig arribar perdut
 i perseguint llocs desconneguts
 una visió em va captivar
 em va fer sentir
 perdut dins els teus ulls.
 He trepitjat la nit de bar en bar
 i he arribat a terres de ningú
 un sol ixent m´ha anat fent despertar
 amb la promesa de viure sense tu.

Català

Voler,poder

Voler esbrinar per a no resoldre,poder saber per fi el teu nom,tenir la teva veu callada,
sentir la teva olor quan dorm.

Voler oferir-te una promesa,poder embogir amb la teva pell,tenir de prop els teus
miratges,sentir al meu cor el teu batec.

Voler, poder tenir un tros de tu;voler, poder sentir-te un moment;voler, poder sentir-te a
prop;voler, poder sentir-me en el cel.

Voler que tot es dignifiqui, voler saber què hi ha dins teu, tenir passió i desbordar-se,sentir
com tot ja es va perdent.

Català

Scorpions
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Big city nights

When the daylight is falling down into the night
And the sharks try to cut a big piece out of life
It feels alright to go out to catch an outrageous thrill
But it's more like spinning wheels of fortune
Which never stand still

Big city, big city nights
You keep me burning
Big city, big city nights

When the sunlight is rising up in my eyes
And the long night has left me back at somebody's side
It teels alright for a long sweet minute like hours before
But it's more like looking out for something
I can't find anymore

Big city, big city nights
You keep me burning
Big city, big city nights

Always yearning
There is no drearn
That you can't make true, if you're looking for love
But there's no girl
Who's burning the ice away from my heart
Maybe tonight!

Big city, big city nights
You keep me burning
Big city, big city nights
Always yearning
Big city, big city nights
You keep me burning
Big city, big city nights
Always yearning

Anglès

Rock you like a hurricane

It's early morning
The sun comes out
Last night was shaking
And pretty loud
My cat is purring
And scratches my skin
So what is wrong
With another sin

The bitch is hungry
She needs to tell
So give her inches
And feed her well
More days to come
New places to go
l've got to leave
It's time for a show

Here I am, rock you like a hurricane
Here I am, rock ydu like a hurricane

My body is burning
It Starts to shout
Desire is coming
It breaks out loud
Lust is in cages
Till storm breaks loose
Just have to make it
With someone I choose

The night is calling

Anglès

I have to go
The wolf is hungry
He runs to show
He's licking his lips
He's ready to win
On the hunt tonight
For love at first sting

Here I am, rock you like a hurricane
Here I am, rock you like a hurricane
Here I am, rock you like a hurricane
Here I am, rock you like a hurricane

It's early morning
The sun comes out
Last night was shaking
And pretty loud
My cat is purring
And scratches my skin
So what is wrong
With another sin
PAGE I
The night is calling
I have to go
The wolf is hungry
He runs to show
He's licking his lips
He's ready to win
On the hunt tonight
For love at first sting

Here I am, rock you like a hurricane
Here I am, rock you like a hurricane
Here I am, rock you like a hurricane

send me an angel

Wise man said just walk this way
To the dawn of the light
The wind will blow into your face
As the years pass you by
Hear this voice from deep inside
It´s the call of your heart
Close your eyes and you will find
The passage out of the dark
Here I am
Will you send me an angel
Here I am
In the land of the morning star
Wise man said just find your place
In the eye of the storm
Seek the roses along the way
Just beware of the thorns
Here I am
Will you send me an angel
Here I am
In the land of the morning star
Wise man said just raise your hand
And reach out for the spell
Find the door to the promised land
Just believe in yourself
Hear this voice from deep inside
It´s the call of your heart
Close your eyes and you will find
The way out of the dark
Here I am
Will you send me an angel
Here I am
In the land of the morning star
Here I am
Will you send me an angel
Here I am
In the land of the morning star

Anglès
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Still loving you

Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there ...
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there ...
Fight, baby I fight
To win back your love again
I will be there, I will be there ...
Love, only love
Can break down the walls someday
I will be there, I will be there.

If we'd go again all the way from the start
I would try to change things that killed our love
Your pride has built the wall so strong that I can't get through!
Is there really no chance to start once again?
I'm loving you.

Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there ...
Love our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there, I will be there ...

If we'd go again all the way from the start
I would try to change things that killed our love
Your pride has built the wall so strong that I can't get through!
Is there really no chance to start once again

If we'd go again all the way from the start
I would try to change things that killed our love
Is now there your pride and a wall what you been through?
You shuld give me your chance, this couldn't be the end

I'm still loving you ...
I'm still loving you ...

Anglès

un crit a dins

sovint ens preguntem:
per què el món pateix
fam, set, soledat i odi?
qui permet que sigui així?
l´egoisme cruel!
que fa que l´amor s´esborri.
sento a dins un crit molt fort
que em remou el cor
i no puc deixar que es mori.
el crit per un món millor
que ara està plorant
demanant que jo em mogui.
fes present
l´alegria i la bondat
amb tots aquells que avui
déu ha posat al seu costat
i amb els qui trobaràs
en aquest nadal.
la mirada d´un infant
el somriure del més grans,
et fan ser feliç encara
ajudar a aquell que no pot,
escoltar a tothom
viure sempre a punt pels altres.

Català

Wind of change

Music :Klaus Meine
 Lyrics:Klaus Meine

 [Do]
 I folow the Mosk[rem]va
 Down to Gorky [Do]Park
 Listening to the [rem]wind of [lam]chan[Sol]ge
 [Do]An August summer [rem]night
 Soldiers passing [Do]by
 Listening to the [rem]wind of [lam]chan[Sol]ge

 The world is closing in
 Did you ever think
 That we could be so close, like brothers
 The future's in the air
 I can feel it everywhere
 Blowing with the wind of change

 [Do]
 Take [Sol]me to the [rem]magic of the [Sol]moment
 On a [Do]glory [Sol]night
 Where the [rem]children of to[sol]morrow dream a[lam]way [Fa]
 in the wind of [Sol]change

 Walking down the street
 Distant memories
 Are buried in the past forever
 I folow the Moskva
 Down to Gorky Park
 Listening to the wind of change

 Take me to the magic of the moment
 On a glory night
 Where the children of tomorrow share their dreams
 With you and me
 Take me to the magic of the moment
 On a glory night
 Where the children of tomorrow dream away
 in the wind of change

 [lam]
 The wind of change
 Blows [Sol]straight into the face of [lam]time
 Like a stormwind that will [Sol]ring the freedom bell
 For peace of [Do]mind
 Let your balalaika [Sol]sing
 What my guitar wants to [Mi]say

 Take me to the magic of the moment
 On a glory night
 Where the children of tomorrow share their dreams
 With you and me
 Take me to the magic of the moment
 On a glory night
 Where the children of tomorrow dream away
 in the wind of change

Anglès

wind of change

[Do]
I folow the Mosk[rem]va
Down to Gorky [Do]Park
Listening to the [rem]wind of [lam]chan[Sol]ge
[Do]An August summer [rem]night
Soldiers passing [Do]by
Listening to the [rem]wind of [lam]chan[Sol]ge

The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future´s in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Anglès
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[Do]
Take [Sol]me to the [rem]magic of the [Sol]moment
On a [Do]glory [Sol]night
Where the [rem]children of to[sol]morrow dream a[lam]way [Fa]
in the wind of [Sol]change

Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever
I folow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
in the wind of change

[lam]
The wind of change
Blows [Sol]straight into the face of [lam]time
Like a stormwind that will [Sol]ring the freedom bell
For peace of [Do]mind
Let your balalaika [Sol]sing
What my guitar wants to [Mi]say

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
in the wind of change

Seeger, Pete

Mai em casaré ( I never will marry )

Mai em casaré ( I never will marry )
Popular de Anglaterra
Adaptació al català : Joan Usart

L´amor diuen que es molt bonic
Peró em va donar molt dolor
Quan l´estimat vaig veure partir
Al tren de mitjanit

Jo no vull casar-me
No vull cap marit
Seguiré jo sola
De dia i de nit

El tren va fer un soroll molt gran
Xiulà i desprès partir
A dins anava el meu amor
Que em deixar sola aquí

Jo no vull......

Moltes coses van i van canviant
Al cor de un jove amor
Moltes coses van i van canviant

Català

També a dins del meu cor

Jo no vull......

Què se n'ha fet, d'aquelles flors?

[Do]
Què se n'ha fet, d'a[Lam]quelles flors?
[Fa]Fa tants [Sol]dies
[Do]Què se n'ha fet, d'a[Lam]quelles flors?
[Fa]Fa tant de [Sol]temps
[Sol]Què se n'ha fet, d'a[Lam]quelles flors?
[Fa]Les noies en [Sol]van fer un pom
[Fa]Qui sap si [Do]tornaran
[Fa]Qui sap si [Sol]mai torna[Do]ran

De les noies, què se n'ha fet?
Fa tants dies
De les noies, què se n'ha fet?
Fa tant de temps
De les noies, què se n'ha fet?
Han anat a buscar els nois
Qui sap si tornaran
Qui sap si mai tornaran

On han anat tots aquells nois?
Fa tants dies...
A la guerra a ser soldats
Qui sap si tornaran
Qui sap si mai tornaran

Què se n'ha fet, d'aquells soldats?
Fa tants dies...
Les tombes els han cobert
Ells ja no tornaran
Ells ja mai més tornaran

De les tombes, què se n'ha fet?...
Fa temps que hi van créixer flors...

Què se n'ha fet, d'aquelles flors...
Les noies en van fer un pom...

Català

Where have all the flowers gone

Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the young girls gone, long time passing?
Where have all the young girls gone, long time ago?
Where have all the young girls gone?
Gone for husbands everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the husbands gone, long time passing?
Where have all the husbands gone, long time ago?
Where have all the husbands gone?
Gone for soldiers everyone
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the soldiers gone, long time passing?
Where have all the soldiers gone, long time ago?
Where have all the soldiers gone?
Gone to graveyards, everyone.

Anglès
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Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the graveyards gone, long time passing?
Where have all the graveyards gone, long time ago?
Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them everyone.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Seguridad social

A tontas y a locas (pa que me provocas)

Pa que me provocas?
Pa que me provocas?
Yo siempre me digo a tontas y a locas,
a tontas y a locas y tu te equivocas
Pa que me provocas?
Pa que me provocas?

Qué pensarias si un dia tu amor digera:
"No se que quiero o no quiero verte vete pa fuera"
Y luego al dia siguiente te prometiera:
"Voy a seguirte hasta el fin del mundo o a donde fueras"

Pa que me provocas?
Yo siempre me digo a tontas y a locas,
a tontas y a locas y tu te equivocas
Pa que me provocas?
Pa que me provocas?

Que mala pata que tengo, que mala pata
Estoy artito de tus vaivenes, ay! de niñata
Que ahora me voy, que ahora vengo, que no te aclaras
Buscate un perro, alquila un piso, comprate bragas

Pa que me provocas?
Yo siempre me digo a tontas y a locas,
a tontas y a locas y tu te equivocas
Pa que me provocas?
Pa que me provocas?

Pon un canalla en tu vida, pon un canalla
Que tienes ganas de hacer la guerra y perder batallas
Pero no cuentes conmigo, no! que te he calado,
No voy a entrar en tu juego, ya lo he jugado

Pa que me provocas?
Yo siempre me digo a tontas y a locas
a tontas y a locas y tu te equivocas
Pa que me provocas?
Pa que me provocas?

Castellà

Chiquilla

Mi ____________________
Por la mañana yo me levanto
Fa ____________
y voy corriendo desde mi cama
___ Sol __________ Fa __________ Mi
para poder ver a esa chiquilla por mi ventana.
Porque yo llevo "toldía" sufriendo,
Fa _______
ya que la quiero con todo el alma,
__ Sol __________ Fa __________ Mi
y la persigo en mi pensamiento de madrugada.
Tengo una cosa que me arde dentro
que no me deja pensar en nada, ¡ay!
que no sea de esa chiquilla y de su mirada.

___ La _______________ Mi
Y yo la miro y ella no me dice nada,
Fa _________
pero sus dos ojos negros
Mi _________
se me clavan como espadas,
Fa _________
pero sus dos ojos negros
Mi _________
se me clavan como espadas.
¡Ay chiquilla!

Ese silencio que me desvive,
que me dice cosas que son tan claras
que yo no pueod, no puedo, no puedo dejar de mirarla.

Y yo le tengo que decir algo,
que estoy loquito de amor por ella
y que sus ojos llevan fuego de alguna estrella.

Que las palabras se quedan cortas
para decir todo lo que siento,
porque chiquilla es lo más bonito del firmamento.

La _____________ Mi
Y yo la quiero como el sol a la mañana,
Fa _________________ Mi _______
como los rayos de luz a mi ventana yo la quiero,
__ Fa _________________ Mi
como los rayos de luz a mi ventana.
¡Ay chiquilla!

Castellà

Comerranas

Comerranas, comerranas
Ana vive en el bosque,
y todas las mañanas
se adentra en el lago
en busca de ranas
se las come crudas
sin salsas ni aditivos
y mientras las devora
pierde los sentidos.

Comerranas, comerranas.

Puedes verla todos
los fines de semana
cuando invita a su madre
y a sus veinte hermanas
a unas hamburguesas
de ancas con esputos
y almorranas,
a unos sándwich de batracios con pulgas enanas.

Comerranas, comerranas
comerranas.

Castellà
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Yo me acerco a su nevera en sus reuniones
porque tiene congeladas ranas a millones
y en las noches
que no hay luna
se desliza entre las barcas, pone trampas
en las charcas, no se escapa una.

Comerranas, sapos, batracios, ranas
Comerranas, sapos, batracios, ranas

Después de cada comida se acerca a mi cama
y se enrolla por mi cuello como una serpiente
esto es evidente,
y ella lo celebra
Ana no es humana,
es una culebra

Comerranas, comerranas,comerranas,comerranas.

Sense Sal

Berlín

I a Berlín, la neu no es cansa mai
I el terra congelat, et pot fer caure
I a Berlín, el fred és infernal
I mentre espero el tren, el nas se’m glaça

Perquè has d’estar tan lluny?
Tinc sort quan penso amb tu

I a Berlín, el mur encara és alt
Si em parles de petons i d’abraçades
I a Berlín, la nit és de colors
I en mil racons perduts, busco trobar-te

Perquè has d’estar tan lluny?
Tinc sort quan penso amb tu

Català

D'aquí a cinc anys (5 years time - Noah & The Whale)

Oh, bé...d'aquí cinc anys potser anem al zoo
sent un dia blau ple de llum i sol
i els elefants i les nenes cantaran a l'amor
i et taparé els ulls, però sabràs qui sóc

i hi haurà
sol, sol, sol
els nostres cossos plens de
sol, sol, sol
podrem volar si som de
sol, sol, sol
som dependents del nostre
sol, sol, sol
i què collons!

perquè me'n riuré de les coses que em deies
i riurem plegats de tot el que fèiem
aquell fum estúpid i barreges amb vi
tot el que volíem per passar la nit

i és que era
tan, tan guai
beure a la gespa era

Català

tan, tan guai
dormir a la platja era
tan, tan guai
saltar fogueres era
tan, tan guai
oh, va ser guai.

i ara et miro i et dic mai he estat tan feliç
m'encanta sentir els teus ulls al matí
i tu em mires i em dius que et sents ben igual
quan em tens a mi dins del teu cap...

i és que
el teu cor
estarà boig..i és que
el teu cor
m’estimarà..perquè
el teu cor
serà dels dos
el teu cor
i el meu igual

I tot això que acostumo a somiar
quan sóc a casa avorrit al sofà
sé prou bé que pot no passar
però m'agrada pensar que pot ser real

I bé d'aquí cinc anys
potser ens creuem
i bé d'aquí cinc anys
ja ni em saludes
i d'aquí cinc anys
ja no em coneixes
i d'aquí cinc anys
potser veig que m'he equivocat.

Però sol, sol, sol
vagis on vagis hi haurà
sol, sol, sol
vagis on vagis hi haurà
sol, sol, sol
vagis on vagis hi haurà
sol, sol, sol
vagis on vagis hi haurà sol

El Far (Rocks and daggers - Noah and the Whale)

El far
sempre ens guiarà per la mar
el vent mai no se l'endurà
ni l'erosió li pendrà vida

I em sento tan tranquil..quan ell m'il·lumina

I tot
tot i que el vaixell va pla
una ens podria enfonsar
i podríem naufragar

Però esperaré pacient..la llum de la vida

I quan el far brilli sense encant
potser veus que estem naufragant
I quan el far brilli sense encant
potser veus que estem naufragant

Però m'encanta el teu cabell humit
les faldilles que et pugen..per aquí
el teu amor tan sincer i tan bonic

Em consola, em consola, em consola, em consola!

I m'encanta com vas inventant
1000 mentides que semblen veritats
com m'enganyes per si t'he enganyat

Em consola, em consola, em consola, em consola!

Català
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Però no cal que juguis
amb el meu cor
No cal que juguis
amb el meu cor...(x4)

El rebost d'un vell pescador

Pot ser un secret
Sota un cel cristal•lí
En el rebost d’un vell pescador
un licor mai vist
Que només coneixen els poetes.

Fosca immensitat
Saliva de quitrà
D’un mantell de solitud
Odiosa malatia,
Que no em deixa veure el mar
Que no em deixa veure el mar

Atrapat amb gust de sal
Bebent ron com un pirata
Que alimenta el meu plaer
Al voltant d’un vaixell imaginari
D’un vaixell imaginari

No sé pas qui sou
Però somio el vostre encant
i podré tornar navegar
en nits de lluna plena
En nits de lluna plena

Català

Fases

Ja fa temps que la claror
Batega fort dins del meu cor
Ja fa temps que hem oblidat
Les mentides que fan mal

La Lluna que creix de somriures
La Lluna plena de rams

Ja fa temps que la foscor
Batega dins del nostre cor
Ja fa temps que la veritat
Està amagada en un forat

La Lluna que decreix amb pressa
La Lluna nova de mal

Català

L'home Sol

He mirat a través
D’aquella cortina gris
Que transforma la meva història
I me la fa feliç

I he ballat abraçat
A l’estrella del veí
Que em recorda la teva cara
D’aquella nit d’estiu

He cantat d’amagat
Cançons que em fan sentir
que camino sobre l’aigua

Català

i els dofins neden amb mi

I he volgut atrapar
El soroll que fa un mosquit
Quan s’acosta a trenc d’alba
i tu te’n vas a dormir

I he somiat reprimit
Aquell eclipsi de nit
On per 10 minuts de vida
Et vaig tenir aquí
Tenir aquí

La caixa

Que els teus somnis
No s’acabin mai
Que el teu sol
Mai pari de brillar
Que la lluna
Giri al teu voltant
Que naveguis
Per 1000 prats daurats

A mi... només deixa’m la platja
El Sol, la sal i el cel gris.
A mi...només deixa’m la platja
Que un dia em va veure feliç

A mi...només torna’m la caixa
Que et vaig donar aquell matí
A mi...només torna’m la caixa
On hi ha les claus del meu pit.

Català

Maria

Com  que el temps del rellotge
va un ritme constant
Jugant a créixer
al final t'has fet gran

Has viscut mil històries
mil somriures, i enganys.
Mil records i alegries
mil llunes i rams.

I ara mira bé al teu voltant
tanca els ulls i viu cada instant
pensa en tu i amb el què vindrà
i segueix somiant

I recorda els que t'han estimat
i perdona els que t'hagin fallat
els que hi eren i els que vindran
al teu costat, volant.

Català

Oda a la fortalesa

Penses vençut que m podràs
Sortir volant del teu forat
La vida, camina sense tu.

Plores vençut pel teu fracàs
Penses que mai te’n sortiràs
La vida, no té sentit per tu.

No. No tinguis por.
I surt volant
Els cels blaus t’estan cridant
No. No tinguis por.
Dona’m la mà.

Català
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Tanca els ulls i ja veuràs.
Tanca els ulls i ja veuràs.
Tanca els ulls i ja veuràs.
Com tot canviarà.

Mires passar els núvols volant
Que amb formes rares et van cridant
I et diuen, què esperes? No tens ningú.

I passes corrents sense mirar
Les fulles cauen pel vent malvat
I odies que et parlin del futur.

I  no. Ja no tens por.
I surts volant
Navegant per cels daurats.
I no. Ja no tens por.
Dona’m la mà.
I Marxem els dos volant.
I marxem els dos volant
I marxem els dos volant.
Cap un nou demà.

Tramaran anar a Mart

L'estructura d'acords es repeteix en tota la cançó.

Do                       Sol
Tramaran anar a Mart
Do                         Fa
vells viatjants sense por
Do             Sol                Fa
enfilats en mil naus de cartró

Tramaran anar a Mart
estirats en llits blancs
fent sorolls de motors a vapor

I viatjaran tot volant
cap a móns exteriors
dominats per marcians amb cap d'ou

I faran amistat
amb els nanos d'allà
i apendran a apreciar al seu món

I tornaran tot plorant
cap a móns dominats
per humans fradulents amb cap d'ou

Tramaran anar a Mart
sabent molt bé que mai
sortiran de l'habitació

Català

Vals a su estrella

Los ojos abrirá
Y un pastel de estrellas
Danzando
Pintaran su cielo

De pronto oirá
Música estelar
Girando
Como giran sus sueños

Ella bajará
Él la abrazará
Llorando
Pasarán sus noches

Català

Pero el Sol llegará
Con su puntualidad
Matando
A su querida estrella

Varsòvia

Cantava abraçat al teu cos
a una platja durant una nit d'estiu
Parlàvem dels nostres països
asseguts al voltant d'un foc viu

I ens banyàvem mirant les estrelles
que quèien per tu i per mi

I anàvem amb bici i quèiem i rèiem
i mai s'acabava el camí
Corries i jo t'atrapava
i ens estiràvem en prats molt humits

Parlàvem dels nostres somnis
de veure'ns el maig a Berlín

Passàvem els dies fent coses
i jugant a jocs que aquí estan prohibits
Quan jo et mirava les cartes
tu reies i feies com qui no m'ha vist

Parlàvem amb anglès macarrònic
i rèiem del que havíem dit

Sabíem que el temps s'acabava
i que mai més podríem tornar estar junts
sabíem que al cap de quatre hores
els dos tornaríem al nostre païs

Recordo la teva última cara
darrera d'aquell vidre humit

Català

Vents hivernals (Winter Winds - Mumford & Sons)

Com que els vents d'hivern fan glaçar tot el que mou
i els teus ulls de foc em donen tanta escalfor
Ja no sé ben bé si era el fred o bé l'amor
El que aquella nit em va portar dins del teu cos

I el meu cor em diu
viu l'amor
però el meu cap em diu
Aquest cop no, aquest cop no

Com que aquells camins plens de pols i de records
m'han portat descalç a la terra de l'amor
Ja no sé ben bé si eres tu o bé les flors
el que aquella nit em va portar dins del teu cos

I el meu cor em diu
viu l'amor
però el meu cap em diu
Aquest cop no, aquest cop no

I quan veig marxar els ocells del meu costat
em recorden que el temps no para mai
i corro pel camp  amagant-me de triar
donant-me temps abans no sigui tard

Però la lluna cau i amb ella la son
i amb la son els somnis i amb els somnis el teu nom
Però la lluna cau i amb ella la son
i amb la son els somnis i amb els somnis el teu nom

I el meu cor em diu
viu l'amor
però el meu cap em diu

Català
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Aquest cop no, aquest cop no

Sergi Contrí

Recorde

De vegades agraeix no trobar-te quan et cride,
impulsos incontrolats del cor obert de bat a bat.
De vegades sembla estrany enyorar-te per costum,
retrobar melics i pigues quan intente fer resum.

De vegades es fa tard,
no tinc son i estic cansat,
i el discòrrer de la tinta
sembla no vol passejar.
De vegades perd la fam,
la memòria, aquells acords,
i recorde aquella nit,
recorde la nostra mar ...
que era nostra com la platja,
que entre dunes va fer-nos tan grans.

De vegades trobe llum quan el món vol fer-se el fosc,
Camine per on solíem i se me roden els ulls.
De vegades sembla estrany enyorar-te per costum,
retrobar melics i pigues quan intente fer resum.

De vegades es fa tard,
no tinc son i estic cansat,
i el discòrrer de la tinta
sembla no vol passejar.
De vegades perd la fam,
la memòria, aquells acords,
i recorde aquella nit,
recorde la nostra mar ...
que era nostra com la platja,
que entre dunes va fer-nos tan grans.

Català

Series TV

7 vidas

Quien podia imaginar que volveria d´este viaje
Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte
Si me das lo que perdi te daré lo que me pidas
Soy la llave de tu puerta y tengo 7 vidas
Y tengo 7 vidas....

Castellà

Arale

Ja és aquí,
ja arriba l´Arale.
Tin, ti-tin, tin-tin, tin-tin,
tiqui, tiqui-tin, ten-ten,
tin, qui-tin, quin-tin "Ar-txan".
Oh, que bé!

Poder jugar al cel,
això és un amor,
i sentir el porc grunyir fort,
això ja no!
Quin horror!

A la ciutat de Pingüí
anirem contents,
plegats a jugar
i a fer invents.
Ens divertirem tots més
si és junt del Doctor Slump.

A la gran ciutat de Pingüí
hi ha molt per fer.
Si vols aprendre bé,
ja pots començar
preguntant tot el que vulguis
al bon Doctor Slump.

Català

Bola de drac

Anem-a a buscar la bola de drac
Envoltada en un misteri, és
Un gran secret.

Anem-la a agafar,
La bola de drac,
Entre tots els misteris, él
Més divertit.

És un mon d'encis, un pais
Encantat
On contents, tots
Nosaltres, ara hi farem cap.

En moltes coses precioses
Ara ens podrem
Transformar,
Creuar l'espai i en un nuvol,
I aixi poder viatjar.

L'aventura comença ara
Anem-la a buscar
Anem, anem,
Anem, anem, anem.

Anirem per mar i muntanyes
I per toa l'univers
Intentant aconseguir
La bola d'un drac
Marevellos,
I aixi la bola de drac
Per fi serà nostra.

Intentem-ho sense cap por,
Units a goku no hi ha cap
Perill,
Els meus cops i el kame-hame
A tots impressionen sempre!
Ara ho veureu.

Anem-la a caçar la bola de
Drac,

Català
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Ens durà la sort, no es pot
Esperar

Anem-la a trobar, la bola de
Drac, será per nosaltres
Allarguem la mà.

És un mon d'esncis, un pais
Encantat, on contents tots
Nosaltres ara hi farem cap.

Bola de drac (fi)

Tot es molt fabulos,
Misterios, somiador.
Jo vull fer amb tu
Aquest viatge estrany
I molt llunyà.

Has de viure ben despert
No mirar cap enrere mai
Només axí, ben a l'aiguait,
Podrás triomfar.

Aixeca el cap, omple't el pit
Si vols que t'estimi
L'amor es mes fort i
Resplendent,
Has de ser valent

Vull viure d'aventures
I vull viure-les amb tu
Perque sé que també ho
Vols.

Tothom vol sentir amor
I tenir joia al cor
Pero per aconseguir-ho
Abans hauras de lluitar.

Sé que ho farás prer a mi
Perque vols el meu amor.

Si estàs allunyat de mi
Pensa que en la teva
Absencia
El meu cor està trist.

Català

Bola de drac GT

Sempre, em sento atret
el teu somriure,
i pel teu cor que m'ilumina,
escapem-nos,
d'aquesta inmença foscor,
dona'm la mà...
Quant et vaig conèixer,
vaig recordar imatges,
que guardava dins el cor
des de que era petit,
vols ballar,
amb mi,
en aquest difícil camí,
de llum i ombra
encara m'estimes,
vols que continuem
el viatge junts,
a vegades vull mirar enrera
a vegades vull mirar,
cap a una altra banda,
però lluitaré amb amor,
coratge i orgull...

Català

Sempre, em sento atret
el teu sormiure,
que és un racó
inmenç d'esperança,
en aquest univers,
tots busquem l'eternitat...
Encara, que faci veure
que no m'importes,
la veritat és
que t'estimo molt,
escapem-nos,
d'aquesta inmença foscor,
et dono la mà.

Bola de drac GT

Molt  sovint  les  coses  no  són  com  voldríem
i  ens  desesperem.
Però  cal  mirar,  endavant  dia  a  dia,
que  n&#8217;esperava  jo  de  la  vida?
Parlant  no  ens  enteníem  i  ens  fèiem  plorar,
i  ens  fèiem  mal.
Però  aquella  ànima  trista, ja  és  història,
Estaves  sola,  però  ja  no  ho  estàs.

Has  de  tirar  endavant  per  fer  realitat  els somnis,
has  de  lluitar  contra  les  adversitats.

No  paris  de  somriure,
estarem  junts, hem  demostrat  que  som  molt  forts.
Ara  hem  de  lluitar  per  tirar  endavant,
en  aquest  món  que  no  s&#8217;atura.
No  paris  de  somriure,
estarem  junts,  hem  demostrat  que  som  molt  forts.
Ara  hem  de  lluitar  per  tirar  endavant,
en  aquest  mon, que  no  para  de  canviar.

Català

Bola de drac GT

No  entenc  perquè,
no  hi  ha  manera  que  em  surtin  les  paraules,
 amb  la  mateixa  facilitat, que quan escric a un amic.    Ara m&#8217;adono que, ens
calia temps,
 per coneixia´ns millor, per confiar l&#8217;un en l&#8217;altre.  Però em sap greu i em fa
mal, haver de reconèixer, que no es pot confiar en tothom,
l&#8217;amor és demanar que t&#8217;estimin.
 Però estic convençuda, absolutament,
 que no patiria tant, si deixés de veure-ho així.

Que no ho veus? Encara que t&#8217;ho supliqui sé
 que tu ja no tornaràs. Si us plau, pensa en mi.
 Que no ho veus? Encara que la gent passi,
 de pressa per les nostres vides,
 si us plau, tu no em deixis mai.

Català

Bola de drac GT

BOLA DE DRAC GT - DAN DAN, ZEN ZEN

DO                 SOL
Sempre, em sento atret
           lam
el teu somriure,
          mim         FA
i pel teu cor que m´ilumina,
    mim
escapem-nos,
      LA#            SOL

Català
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d´aquesta inmença foscor,
                SOL# LA# DO
dona´m la mà...

fam      LA#           solm
Quant et vaig conèixer,
         dom          fam
vaig recordar imatges,
             SOL
que guardava dins el cor
       dom          MI7
des de que era petit,
         SOL#
vols ballar, amb mi,
      LA#	  solm
en aquest difícil camí,
	  dom
de llum i ombra
	    fam
encara m´estimes,
SOL            dom
vols que continuem
           LA#
el viatge junts,

      SOL#
a vegades vull mirar enrera
      solm
a vegades vull mirar,
                dom
cap a una altra banda,
FA                 LA#
però lluitaré amb amor,
            SOL
coratge i orgull...

DOM               SOL
Sempre, em sento atret
	    lam
el teu sormiure,
           mim
que és un racó
	     FAM
inmenç d´esperança,
	  mim
en aquest univers,
        rem          SOL
tots busquem l´eternitat...
DOM               SOL
Encara, que faci veure
             lam
que no m´importes,
           mim
la veritat és
	     FAM
que t´estimo molt,
        mim
escapem-nos,
      LA#            SOL
d´aquesta inmença foscor,
              SOL# LA# DO
et dono la mà.

Bola de drac Z ( fi )

Voltes i voltes
El mon va donant voltes
No us tic cap por
Fugiu malaits montres
Fugiu ara mateix d'aquí (fugiu d'aquí)
Estic protegit per les estrelles

Us dic adéu, adéu, adéu (adéu, adéu, adéu)
Fora d'aquí (fora d'aquí)

Català

Encara que sóc petit (encara que sóc petit)
Tinc de que un home ha de tenir
Uh... Proteció de les estrelles.

Sóc un petit home de bé
No vull problemes amb ningú
Cridem amics,
Amics cridem,
Ben alt som els millors,
Camineu junts ni tingueu
Por de res (por de res)
Ens... Protegeixen les
Estrelles
Estic protegit per les estrelles.
- adeu amics, ah!!-

Bola de drac Z (2)

Volant, volant sempre Amunt
-sempre amunt-
Na, na, na tu amb mi, tots
Dos junts lluitarem.

Volant, volant sempre Amunt
-sempre amunt-
Na, na, na, mai un amic sol
Deixarem

Junts podem fer esclatar
Un iceberg
Unim les nostres mans
Fent front al mal que
Ens persegueix

Llum, foc, destrucció
El mon pot ser només una ruma
Aixó no ho consentirem

Lum, foc, destrucció
Els enemics de sempre
Hem de vencer
Lluitant fins a la fí.

Llum, foc, destrucció
La força de la veritat mai
No morira
No morirá mai, mai, mai
Achu, achu, achu !!!

Català

Cançó d´inici de Lo Cartanyà

Jo flipo amb les coses que em passen pel meu cervell,
Jo flipo amb l’ametlla que no puja mai de preu,
Jo flipo amb les parelles que estan baix del campaner,
Jo flipo amb l’aguant que té un bon pagès,

I això de flipar és bon senyal,
i és d’abast universal,
jove o vell,
curt de gambals,
de poble o de capital...

Català

Escurçó negre

Black Adder Lyrics

Original transcriptions by Jeff Hildebrand
Corrections and other transcriptions by Ron Hayter

"The Black Adder" (episodes 1-5) [Added by RSH.]

Anglès
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The sound of hoof beats ´cross the glade.
Good foe, lock up your son and daughter.
Beware the deadly flashing blade,
Unless you want to end up slaughtered.

Black Adder, Black Adder.  He rides a pitch black steed.
Black Adder, Black Adder.  He´s very fair indeed.

Black.  His gloves of finest wool.
Black.  His codpiece made of metal.
His horse is blacker than a hole.
His pot is blacker than his kettle.

Black Adder, Black Adder.  With many an cunning plan.
Black Adder, Black Adder.  You are a little man.

"The Black Seal" (episode 6) [Added by RSH.]

So now the wage of sin is dead.
The blameless dead, the black stead grazes.
The only sound across the glade
Is Edmund pushing up the daisies.

Black Adder, Black Adder, a shame about the plan.
Black Adder, Black Adder.  Tha´ worked, you horrid man.

"Bells"
Lord Flashheart tweaked the Adder´s beard.
From now he always shall be single.
To fall in love with boys is weird,
Especially boys without a dingle.

Black Adder, Black Adder.  His taste is rather odd.
Black Adder, Black Adder, the randy little sod.

Lord Flashheart, Lord Flashheart, I wish you were the star.
Lord Flashheart, Lord Flashheart, you´re sexier by far.

"Head" [Added by RSH.]
His great-grandfather was a king,
Although for only thirty seconds.
When put in charge of beheading,
He felt that fame and glory beckoned.

Black Adder, Black Adder.  No such blooming luck.
Black Adder, Black Adder, Elizabethan shmuck.

Black Adder, Black Adder.  Nothing goes as planned.
Black Adder, Black Adder.  Life deals him a bum hand.

"Potato"
Sir Francis and Sir Walter had
Discovered new worlds and new nations.
And though Black Adder thought them mad,
He tried his hand at navigation.

Black Adder, Black Adder.  He saw the ocean´s foam.
Black Adder, Black Adder.  He should have stayed at home.

Black Adder, Black Adder.  He heard the new world´s call.
Black Adder, Black Adder.  He discovered bugger-all.

"Money"
Take heed the moral of this tale:
Be not a borrower or lender.
And if your finances do fail,
Make sure your banker´s not a bender.

Black Adder, Black Adder.  He trusted in the church.
Black Adder, Black Adder.  It left him in the lurch.

Black Adder, Black Adder.  His life was almost done.
Black Adder, Black Adder.  Who gives a toss?  No one.

"Beer"

Black Adder couldn´t hold his beer.
The art of boozing he´s not mastered.
And I, your merry balladeer,
Am also well and truly plastered.

Black Adder, Black Adder, a bit like Robin Hood.
Black Adder, Black Adder, but nothing like as good.

Black Ad-hic, Black Adder.  I thought that he had died.
Black Adder, Black Adder.  Our writers must have lied.

"Chains"
Beware all ye who lust for fame.
The path of life is most uncertain.
Prince Ludwig thought he´d won the game.
But now the Kraut´s gone for a burton.

Black Adder, Black Adder.  He beat the Hun by luck.
Black Adder, Black Adder.  He´s smarter than a duck.

Lord Melchitt, Lord Melchitt, intelligent and deep.
Lord Melchitt, Lord Melchitt, a shame about the sheep

Fama

Fame
Lyrics by Dean Pitchford
Music by Michael Gore
Performed Erica Gimpel

Baby look at me
And tell me what you see
You ain´t seen the best of me yet
Give me time I´ll make you forget the rest

I got more in me
And you can set it free
I can catch the moon in my hands
Don´t you know who I am

Remeber my name
Fame

I´m gonna live forever
I´m gonna learn how to fly
High

I feel it coming together
People will see me and cry
Fame

I´m gonna make it to heaven
Light up the sky like a flame
Fame

I´m gonna live forever
Baby remember my name

Remember
Remember
Remember
Remember
Remember
Remember
Remember
Remember

Baby hold me tight
Cause you can make it right
You can shoot me straight to the top
Give me love and take all I´ve got to give

Baby I´ll be tough
Too much is not enough
I can ride your heart til it breaks
Ooo I got what it takes

Fame

Anglès
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I´m gonna live forever
I´m gonna learn how to fly
High

I feel it coming together
People will see me and cry
Fame

I´m gonna make it to heaven
Light up the sky like a flame
Fame

I´m gonna live forever
Baby remember my name

Remember
Remember
Remember
Remember
Remember
Remember
Remember

Fame
I´m gonna live forever
I´m gonna learn how to fly
High

I feel it coming together
People will see me and cry
Fame

I´m gonna make it to heaven
Light up the sky like a flame
Fame

I´m gonna live forever
Baby remember my name

Remember
Remember
Remember
Remember
Remember
Remember
Remember
Remember

Remember my name

Fame
I´m gonna live forever
I´m gonna learn how to fly
High

I feel it coming together
People will see me and cry
Fame

I´m gonna make it to heaven
Light up the sky like a flame
Fame

I´m gonna live forever
Baby remember my name

Fame
I´m gonna live forever
I´m gonna learn how to fly
High

I feel it coming together
People will see me and cry
Fame

Ferros a les dents

Jo diria que somiava
en algú que mai no ha estat real.
Em creix tot a batzegades,
em sento bé però em veig fatal.

Ferros!
La vida és complicada.
Nois, no!
Gràcies, no vull parlar-ne.
Tretze anys!
M´adono que em vaig fent gran.
Uh, Ah!!!

Ferros!
La vida és complicada.
Nois, no!
Gràcies, no vull parlar-ne.
Tretze anys!
I duc ferros a les dents.
Ferros!

Català

Fushigi Yugi ending

Vaig cridar el teu nom llavors
Va ser com si despertés
D´un vell somni mort
Feia molt de temps
Mai m´hauria imaginat
Que jo podria
Tenir la inmensa sort
De retrobarte
Entre la multitut
Miraves fixament
La noia que duia el meu pentinat
Una noia especial que et seduia
Per formar una parella

Les mirades es van trobar
Vaig saber gairebé a l´instant
Que era jo l´escollida i venies a mi
I la intensitat dels bateigs al cor
Fan bullir la sang per tot el meu cos
M´he de mantenir ben ferme i resistir
He de procurar no perdre el control
Però no corris tant, que m´espantaràs
Sóc com un gatet perdut en l´univers
Però si la dolçor, l´aboca sobre mi
No m´escaparé i seré un gatet tranquil
Meeeuuu.

Català

Fushigi Yugi opening

Ballent en l´aire, Suzaku, ets un miracle
Una llegenda, s´ha possat en moviment
Revelant l´ésser de qui sóc en realitat
I un eco molt llunyar (t´estimo)
I amb tu al meu costat
Tot inundant de llum
Un altre món, ple de goig
I què puc fer per la persona que
M´estimo tant, que estimo tant?
No hi ha cap somni tan imposible que
No es pugui fer, realitat
Aleshores hi penso que l´amor
Ho salva tot, ho salva tot
(Obre la porta, a la ment cap a l´infinit).

Català
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Gran heroe americano

Television/TV Theme Lyrics - 80s 90s Soundtrack Lyrics

Greatest American Hero (Believe it or Not) by Mike Post and Stephen Geyer - The
Greatest American Hero Lyrics

Look at what's happened to me,
I can't believe it myself.
Suddenly I'm up on top of the world,
It should've been somebody else.

Believe it or not,
I'm walking on air.
I never thought I could feel so free-.
Flying away on a wing and a prayer.
Who could it be?
Believe it or not it's just me.

It's like a light of a new day-,
It came from out of the blue.
Breaking me out of the spell I was in,
Making all of my wishes come true-.

Believe it or not,
I'm walking on air.
I never thought I could feel so free-.
Flying away on a wing and a prayer.
Who could it be?
Believe it or not it's just me.

Anglès

Heidi fi

Mira el sol
como sale.
por detras de las montañas

la cabaña ya se abrio
que bien..!! junto a las cabritas correre.

Cuando llegue Pedro jugare con 'el
y vere la nieve derretirse al sol...

oye ya ,
como niebla como corre y como salta
ya resalta el cielo azul
Que bien!
Junto a las cabritas correre

Cuando llegue pedro...

Castellà

Heidi, inici

Abuelito dime tu
que sonidos son los que oigo yo
abuelito dime tu
Por que en las Nubes voy

Dime porque huele el aire asi
dime porque yo soy tan feliz
Abuelito nunca yo de ti me alejare...

Abuelito dime tu
lo que dice el viento en su cancion
abuelito dime tu
porque llovio porque nevo
dime porque huele el aire asi
dime por que yo soy tan feliz
abuelito nunca yo de ti me alejare ...

Castellà

inuyasha

Sagasou yume no kakera hiroiatsume
setsunakute mo ima nara sagaseru darou
mekurumeku mainichi no katachi kaete
setsunakute mo tashika na ima o kanjiyou
mikake yori mo tanjun de dakedo tsutaekirenakute
iitai koto wa itsumo poketto ni shimatteru NE
kodomojimita koto nante ima sara ienai
toki ga kaiketsu suru to ka yuu kedo wakariaezuni
24 jikan kimi o shinjiteru yo
mitsumeteru yo arifureta kotoba demo
toki wa itsumo isogi ashi de warau
omoide yori motometai ima o mitsukeyou
ugokidasanakya hajimannai nayamidasu to tomerannai
hitoyo kagiri no yume ni amaete itaku wa nai shi
otome chikku na negai mo sono mama okizari
ai ga subete SA bokura no jidai wa koko kara
hajimaru
sora o tsukinuketeku tori mitai ni NE
oozora mau immeji ga ugokidasu
arukou michi wa tooku tsuzuku keredo
itsu no ma ni ka kagayakidasu daiyamondo
24 jikan kimi o shinjiteru yo
mitsumeteru yo arifureta kotoba demo
toki wa itsumo isogi ashi de warau
omoide yori motometai ima o mitsukeyou
sagasou yume no kakera hiroiatsume
setsunakute mo ima nara sagaseru darou
mekurumeku mainichi no katachi kaete
setsunakute mo tashika na ima o kanjiyou

Japonès

inuyasha

Buscarem el bocins escampats dels somnis que em tingut!!
Fugim de la tristor..
viurem a fons cada dia tu i jo!!!
és més senzill del que pot semblar
pero és prou difícil si ho vols expresar,
dins la butxaca he amagat les paraules que no m´he atrevit a dir,
ja ens ha passat l´edat de dir bestieses
ja em crescut, sóm dos adults
i si és veritat que el temps tot ho arregla
podrem tu i jo
retrobar-nos a la fi.
Buscarem la vida dia i nit
per què jo crec amb tu
potser és una obseció
però quan et miro veig un món millor.
Com el temps que ens passa volant nosaltres somiarem
fins a trobar el moment
en què veurem que em creat uns bons records.

Català

Jeanne lladre kamikaze

La llum que baixa i es mostra a través
d´una esquerda d´un núvol espès.
Es fa poc a poc la mirada al passat
que algun dia va ser castigat.

Sempre he viscut
pensant en què era millor.
Jo sóc tan fràgil
que em persegueix el dolor.
Creia que jo no tenia res
ni ningú amb qui poder seguir...

On hi ha l´amor junts veurem
com els sentiments viuran, no moriran.
Els agafa, faig més bé em contento en voltar
portant-te cap un cel nou.

Català
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Visc esperant, somiant
que un dia l´Univers esclati entre flames.
No estaràs sol, no busquis,
dins d´un bosc infinit.
Abraça el vent,
ell et durà cap a un món nou.

jeanne, lladre kamikaze (1r ending)

Mirant el passat, d´aquelles terres se senten, i escolto els records que van creixent, des
d´aquí van sorgint fins a l´infinit. Recordo un passat llunyà i misteriós, imatges que es
mostren en la foscor, d´un mar, que va, seguir dins el cor, la vida neix a dins un món, que
se que encara batega. Una col·lossal muntanya veig davant, desprenent un alè ben blanc.
No deixa que surti el sol i ens pren tot el que tenim. En aquesta terra, dins el seu plor
contemplem, tu i jo podem observar, el món s´acabarà, segueixo pregant, perquè algun
ens podem, trobar a través de l´espai, on el temps no és final, allà t´esperaré.

Català

jeanne, lladre kamikaze (1r opening)

T´he estimat, i sempre t´he esperat, i se, que són els moments, que sempre he somiat.
Passarà, quan tot el món canviarà, hem d´esperar, la nostra veu s´escoltarà. Miro dins el
màgic miratge, busco i se que m´estàs
esperant, miro però no puc aturarme i veig, la ciutat, que es comença a tenyir. I tu intentes
fugir amb el vent, i jo trontollo i no sé, si mai tornaràs, per fi, en veure´t per un moment, et
poses tan bell i se que dins els meus somnis sempre viuràs.

Català

jeanne, lladre kamikaze (2n ending)

La llum que baixa i es mostra a través, d´una esquerta d´un núvol espès, es fa a poc a
poc la mirada al passat, que algún dia va ser castigat. Sempre he viscut, pensant que era
el millor, jo sóc tant fràgil, que em persegueix el dolor. Creia que, jo no tenia res, ni ningú,
a qui poder seguir. On hi ha l´amor juns veurem, com a sentiments viurant, no morirant.
Els agafo els vaig fent més contents al voltant portan-te cap a un cel nou. Visc esperant
somiar, que algun dia l´univers, esclati entre flames, no estaràs sol no busquis dins un
bosc infinit, abraça el vent, ell et durà cap a un nou món.

Català

jeanne, lladre kamikaze (2n opening)

Ja el tinc davant, ja puc tocar-lo, espera´m i el somni vindrà fins aquí. Per fi sabré, que
sols un sentiment, que em mostra, i que és ell el que em manté ferma. Dins aquest bosc
les ombres, em tanquen les sortides, m´adono que la fortalesa és, la meva devilitat. Sento
el vent resplendent, resplendent i hem de suar volan cap al cel que m´envolta que sempre
he admirat, segueixo buscant, segueixo buscant, en les profunditats són per fi les
tenebres, trobarant la llum, perquè segueixo creient, segueixo creient.

Català

Kimagure Orange Road

Vas pujar al meu coupé i llavors els neumàtics van grinyolar.
Per a mi eres una desconeguda, però em vas impactar.
[Abans que arribi l´estiu, corre!]
Em vaig desfer de les ombres que sempre m´empaitaven.
Adéu, passat.
I tu em vas dir: "tant me fa cap a on, però corre, si us plau".
Ens vam trobar a l´autopista i quan vaig entrevure el port

Català

em vaig adonar que era teu el meu cor.
Porta´m al teu costat a la riba de l´estiu
i t´oferiré un dolç petó.
Les nits al teu costat, a la riba de l´estiu.
La mirada que em vas tornar era una mirada d´amor.
Porta´m al teu costat, a la riba de l´estiu,
i t´oferiré un dolç petó.
Les nits al teu costat, a la riba de l´estiu...
La mirada que em vas tornar era una mirada d´amor.

La abeja Maya

La ________ Mi
En un país multicolor
_________________ La
nació una abeja bajo el sol
____________ Mi
y fue famosa en el lugar
___________ La
por su alegría y su bondad.

_____________________ Mi
Y a la pequeña abeja la llamaron Maya,
_______________ La
la pequeña y dulce abeja Maya.
_____________ Mi
Maya vuela sin cesar
___________ La
a su mundo sin igual.

________________________ Mi
No hay problemas que no solucione Maya,
_______________ La
la pequeña y dulce abeja Maya.
___________ Re
Maya, yo te quiero Maya,
La ________________
Maya (Maya), Maya (Maya),
___________ Mi _____ La
Maya, ven y háblanos de ti.

Castellà

la màgica Do-re-mi (1r ending)

M´agradarà, poder saver, com es fa per coneixer el meu jo, si el puc trobar, se que tindré,
una força que m´ajudarà. Quan torno sola a casa cantant, m´en tendreixo i em poso a
plorar, quan torno sola a casa cantant, m´en tendreixo i em poso a plorar. No se perquè
avui, me n´he barallat, no he sigut capaç, de dir em sap greu. M´agradaria tant, poder-ho
dir demà, amb tanta agilitat, com ho fa el vent.

Català

la màgica Do-re-mi (1r opening)

Tot el cor em batega, i si la força misteriosa ens agafa, agafa.
Quina emoció quin desfici, crec que seria fantàsitc sí fantàstic. Serà com si cada dia fós
diumenge, com si a l´escola tinguéssim una fira, llencem els deures que ens fan mal de
cap i els apunts a la paperera. Tot això no ho trobaràs, en els llibres escolars, els gatets
no han fet, cap cas quan els hi ho has preguntat. I ara qui ho sap potser ens arriba una
força que ens fascinarà. Cridarem ben fort cridem pirica pirilala, cantaré, xiularé ben
animada. Pare, mare, mestre sóm persones de tot arreu, no ens renyeu tant, que farem
exclatar un volcà. Quan el cel arribi el teu pirica pirilala, salteré, lleugera, un tomb ballaré,
trec molt males notes però el somriure que tinc al cor, aquesta emoció no pot descansar
mai, no s´atura mai, sempre va endavand.

Català
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la màgica Do-re-mi (2n ending)

Vine que et dirè un secret, molt aviat aribarà, el meu aniversari. Molt sovin em poso a
plorar, i quan millor jo vull quedar, molt sovint fico la pota, sóc així, no puc canviar. Però
amb tu seré diferent, ja ho veuràs t´ho prometo. Un gran globus he inflat, ben amunt, ja
s´ha enfilat. Puja i se l´emporta el vent, sembla que se´l vol quedar, no pateixis no es
perdrà, l´encanteri el farà, tornar. Viatjarem a una ciutat, un bon dia vaig somiar, tan aviat
amb tu, em vull trobar, si em parles, tot canviarà.

Català

la màgica Do-re-mi (2n opening)

Aprenentes sóm, i juntes juguem, al bell mig del cor ens trobem, no ens separaran,
perquè ens recolzem, ningú no pot dubtar ens estimem. Si perdo coses, o quan un
examen em surt, molt malament, llavors em renyen i els bemolls ressonen ben fort, dins a
la ment. Tots els problemes jo els puc esquivar, no hi ha bemolls que puguin dominar, i si
fem curses no hi ha qui m´agafi quan vull puc volar. Aprenentes sóm, és el nostre torn,
pirica pirilala cridem, màgia bona fem, no hi haurà bemolls, en bells sostinguts els
transformarem. Aprenentes sóm i juntes juguem, al bell mig del cor ens trobem, no ens
separaran, perquè ens recolzem, ningú no pot dubtar, ens estimem.

Català

la màgica Do-re-mi (3r ending)

Ara sents, les estrelles veig brillar, i recordo el teu mirar, sempre penso amb tu. I aquell
conte que un dia em vas explicar, amb les fades va marxar, molt lluny va volar. I la teva
veu puc sentir, és dins del nostre cor encara que, no siguis, al nostre costat. Quan els
sentiments es fonen, i l´amor és dins el pit fins i tot un miracle ens pot arribar, fins molt
lluny farem camí, no ens podran aturar, vine amb mi, sempre amb mi, un tresor per mi
sempre serà.

Català

la màgica Do-re-mi (3r opening)

Deixa de convidar, no volem ningú més, nosaltres cinc ens ho passarem bé. Quins nervis,
quin neguit, em moro d´emoció ara és la nostre, i no tenim por. Un problema no t´ha
d´espantar, vina i te´l resoldrem, amb la màgia tot es pot arreglar, bang, bang, bang, bang,
tot ho solucionem mimim mimim mimim mimim, la màgia et fa valent hei! Tot i que sóm
grans espantabruixes, més lliures sóm que altres que ens fan enfadar, no podran, fer-nos
mal, riem, ballem i sempre ens ajudem hei! Sóm les millors sóm espantabruixes vivim la
vida com si un bell somni fós, deixan´s fer, t´ajudem, bang, bang, bang, bang, sóm bruixes
i sempre ho serem hei!

Català

la màgica Do-re-mi (4t ending)

Em fa una mica de vergonya, però les ales m´agraden desplegar. Potser són una mica
diferents, però són meves i no les vull canviar. Però ha passat temps i ara sóc molt més
gran, d´allò ja fa molts anys però avui em sento feliç, recordant, que de molt més enllà,
d´on van les meves mans i faig volar el que penso i ho envio cel enllà. Ara vull recordar,
vull retrobar, el temps que juntes va passar, rient, jugan, de tant en tant plorant i em
sembla un sol instant. Però recordant aquells dies, s´accelera el meu cor, em guarda un
tresor perquè és ple, d´amor gràcies per tot.

Català

la màgica Do-re-mi (4t opening)

Sóm sis noies, sóm les millors, ha ha!, Balla, que balla, que balla, que balla, quina emoció.
Deu sobre deu quina il·lusió, puja, que puja, que puja, que puja sóm les millors.Quan
sortim d´escola anirem a un raconet ben amagat perquè, volem cinc gelats i els
demanaren tots els cels secrets. Let´s go! Sóm espantabruixes, ha ha! Juguem amb
màgia i encanteris vina i ho veuràs. Sóm espantabruixes, ha ha, vina amb nosaltres amb
la màgia et divertiràs. No t´ho pensis tant, tant, tant, tant, vinga va tant, tant, tant, tant sóm
espantabruixes, ha ha! Ens transformem i potser avui no es coneixaràs. Sóm
espantabruixes ha ha! Vina amb nosaltres canta fa, sol, la, si, do i ho veuràs. Vina a balla
dance, dance, dance, dance, vinga va, dance, dance, dance, dance sense por. Encara
que caiguis!!! jajajajajajajaja!!!

Català

la màgica Do-re-mi (ending especial)

Va! Au vinga! Ballem tots! Al ritme! Si tan tu com jo  ballem junts quina emoció. OH SÍ!
Amb el pare i la mare és més divertit. NO PARIS! I si et canses de ballar el ritme has de
marcar, de les espantabruixes i seràs feliç. Anem ben mudades cap el festival i desfilem
pirica pirilala fem saltironets. AU BINGA! La cria del corb que fins fa un moment plorava si
balla seguint el ritme serà feliç, també. NO PAREU QUE AIXÒ VA MOLT BÉ! Si de bon
matí, apa si em pugues menjar un bistec de bon matí donçs picaria de manetes fent així.
AU BINGA! La Doremi i la Tamaki quein emoció, el trio S.O.S.quina gresca que fan! OI
TANT! Plenes de somriure escalfem i practiquem, les espantabruixes feliçes serem! ONE
MORE TIME! A l´estiu i a l´hivern, primavera o tardor, SEMPRE! seguirem amb ritme
sense perdre l´amor. AIXÒ! Ara girarem i farem un saltet cap aquí totes picant de manetes
així! SÍ! AU BINGA! BALLEM TOTS! AL RITME... DE LES ESPANTABRUIXES!

Català

Los Serrano

En un anden de la estacion bajo el sol abrasador tu ablavas de un rasca cielos del cielo
de Nueva York vente pronto a ver el mar i tu envia una postal yo ya sabia que aquel dia al
final...
Ahora tengo mucho mas rojo negro pa riunpar por fin la suerte trae un as i un cristal para
mirar i una pared para colgar siete caras sonriendo en una foto de carnet
Mis cuentos no hablavan de historia hechas de casualidad, nadie me dijo que el destino
dava esta oportunidad.
1+1 son 7 quien me lo iva a decir que era tan facil ser feliz

Castellà

love hina

Yane no ue de sora o aogu, hizashi wa uraraka
miageru sora, karadajuu genki ga minagitteku
that´s so wonderful! ikiterunda!
yamerarenai, akirameru da nante
Tohou ni kureta kinou ni sayonara
futsufutsu to wakiagaru kono kimochi
nando demo yomigaeru, hana o sakaseyou
omoide wa itsu mo amai nige basho
dakedo tachi kire, asu o ikiru tame
shukufuku no toki wa kuru, te o nobashite
Uruwashi no yawaraka na hada, imada te wa todokazu
me o tojireba fukuramu immeji, miwaku no kajitsu
that´s so wonderful! ikiterunda!
yamerarenai, sono saki o mitai
Dotou no hibi wa tsuzuku, doko made mo
tengoku to jigoku, yukitsu modoritsu
nando demo yomigaeru, hana o sakaseyou
hashire hashire, ai o te ni suru made
sore de kurushimu nara nozomu tokoro
shukufuku no toki ga kuru, te o nobashite
Tohou ni kureta kinou ni sayonara
futsufutsu to wakiagaru kono kimochi
nando demo yomigaeru, hana o sakaseyou
omoide wa itsu mo amai nige basho
dakedo tachi kire, asu o ikiru tame

Japonès
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shukufuku no toki wa kuru, te o nobashite
Te o nobashite, ryoute agete

Marco fi

Mi mono Amedio y yo
viajamos con la esperanza
de ver a mí mamá.

Corremos aquí, saltamos allá
y alegres seguimos
Somos dos que sin temor
suben y bajan montañas.

Somos dos que alegres van
en busca de mi mamá

Castellà

Marco, Inici

En un pueblo
italiano (muy lejano)
al pie de la montaña
vive nuestro amigo Marco
en una humilde morada.

Se levanta
muy temprano
para ayudar a su buena Mama.

Pero un día la tristeza
llega hasta su corazon

Mama tiene que partir
cruzando el mar a otro pais.

No te vayas Mama
no te alejes de mi
adiós Mama
pensaré mucho en ti
no te olvides Mama
que aqui tienes tu hogar.

Si no vuelve yo ire
a buscarte donde este
no me importa donde vayas

Te encontraré !!!!!

Castellà

Mazinger Z

Sora ni sobieru kuro ga ne no shiro
SUPAA ROBOTTO MAJINGA Z
Muteki no chikara wa bokura no tame ni
Seii no kokoro wo BAIRUDAA ON
Tobase tekken! ROKETTO PANCHI
Ima da dasun da BURESTO FAIYAA
MAJINGOO! MAJINGOO!
MAJINGA Z!

Yama wo kudaku kuro ga ne no shiro
SUPAA ROBOTTO MAJINGA Z
Seii no hikari wa minna no tame ni
Heiwa no inori wa BAIRUDAA ON
Haasha meiju! MISAIRU PANCHI
Ima da dasun da RUSTO HARIKEEN
MAJINGOO! MAJINGOO!
MAJINGA Z!

Japonès

Mazinger Z - Castellà

< Mazinger!!
Planeador abajo!! >

La maldad, el terror, Koji puede dominar
y con él su robot, Mazinger.
Mazinger es fuerte y muy bravo; ¡¡es una furiaaa!!
No pueden con él, preparado a combatir estáááá!!
Es inmortal, el robot, siempre lucha por la paz
Su amistad y su amor Koji puede controlaaar!!
El poder, la verdad, con Mazinger... SÍ!!

==============================================================

Koji ya puede volar con Mazinger sobre el cielo azul
Koji ya puede nadar con su robot bajo el mar!

Mazinger Zeta es rápido y veloz
con sus enemigos no hay piedaaad!
Puede controlar la paz...
con su energía mortaaal!

A toda velocidad sus puños vuelan,
de su pecho un rayo fatal lanza sin cesaaar!

Mazinger Zeta!
Mazinger Zeta!
Mazingeeer... Sí!!

Castellà

One Piece (opening 1)

Rere els somnis i els anhels
tots surquem el vent
és el tresor més gran del món
i junts el buscarem

Bruixoles no vull
treuen emoció
vull seguir el corrent i el timó
és el meu cor
si un mapa polsós
porta un gran tresor
és que les velles llegendes
fan arribar a bon port

I si algú em barra el pas
no màturaràn no em faré enrere
perquè jo tinc un objectiu molt clar
una promeza he de complir!!!

Rere els somnis i els anhels
tots surquem el vent
és el tresor més gran del món
i junts el buscarem

Tu també
amb mi
serem molt més que dos bons amics
vine, puja un nou món veuràs!

Català

Plats bruts-This girl will be mine

Damunt la sorra daurada
entre gent que pren el sol
hi ha una noia tan bonica
q fins mirar-la fa por.

Jo voldria ser aquest oli
que ella escampa pel seu cos
per tocar les seves cames
qui diu cames diu el cor.

This girl will be mine

Català
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esta chica será mia
I love you so much
como te quiero loquita!

This girl will be mine
esta chica será mia
I love you so much
como te quiero loquita!

Ay como yo te quiero a tí!

Vull coneixer aquesta noia
per poder-li demostrar
que no només soc guapo
també soc ric del cagar.

Quina sort que jo tindira
si volgués casar-se amb mi
estariem tot el dia
practicant el nyiqui-nyi.

This girl will be mine
esta chica será mia
I love you so much
como te quiero loquita!

This girl will be mine
esta chica será mia
I love you so much
como te quiero loquita!

Ay como yo te quiero a tí!

Pokemon

Tema de Pokemon

Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más,
atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal.
Yo viajaré de que aquí a allá, buscando hasta el fin.
Oh! Pokemon yo entenderé tu poder interior

Pokemon, tengo que atraparlos. Mi destino asi es.
Pokemon! gran amigo es en un mundo por salvar.
Pokemon, tengo que atraparlos. Nuestro valor vencera.
Te enseñare y tu también Pokemon.
Atrapalos ya, atrapalos ya. Pokemon!!!!

Un desafío en cada lugar mi destino encontrara
y cada día voy a pelear en una lucha sin igual
ven conmigo el tiempo es hoy
no hay un equipo mejor
sabemos que vamos a ganar
y solo un sueño será.

Pokémon tengo que atraparlos
nuestro destino así es
Pokémon gran amigo es en un mundo por salvar
Pokemon tengo que atraparlos
Nuestro valor vencerá te enseñaré y tu tambíen Pokemon
Atrapalos ya!!

Tema de Pokemon en ingles ( To be a pokemon Master)

I want to be the very best,
Like no one ever was.
To catch them is my real test,
To train them is my cause.

I will travel across the land,
Searching far and wide.
Each Pokémon, to understand
The power that's inside.

Castellà

Pokémon
It's you and me
I know it's my destiny
Pokémon
You're my best friend
In a world we must defend

Pokémon
A heart so true
Our courage will pull us through
You teach me and I'll teach you
Pokémon
Gotta catch 'em all
Pokémon!

Every challenge along the way
With courage I will face
I will battle everyday
To claim my rightful place
Come with me the time is right
There's no better team
Arm and arm we'll win the fight
It's always been our dream

Tema de la segunda temporada

Asi que un maestro quieres ser !!!
Pokemon!!!
Quieres convertirte en el mejor !!!!

Quiero luchar luchar luchar, con valor y conviccion
corriendo riesgos sin dudar,
hasta ser el mejor.
Mi equipo es el mejor, en cualquier lugar
y la victoria llegara, porque

Vivimos, el mundo pokemon
po-ke-mon
Yo quiero ser,
un gran maestro pokemon
un gran maestro

Vivimos, el mundo pokemon
po-ke-mon
Me esforzare sin titubear,
la victoria he de alcanzar

Asi que un maestro quieres ser !!!
Pokemon!!!
Quieres convertirte en el mejor !!!!

Vivimos, el mundo pokemon
po-ke-mon
Yo quiero ser,
un gran maestro pokemon
PO-KE-MON.

Liga Johto

Pokemon: Los viajes Johto
UUUUUUUUUUUUUU
Pokemon Johto !!!

Todos quieren ser unos maestros,
todos quieren siempre resaltar.
Todos quieren encontrar atajos,
para ser siempre de lo mejor

Debes tratar,
de hacerlo mejor dia a dia.
Hay que subir,
si el mejor quieres ser

Este es un nuevo mundo,
otra forma de vivir.
Un lugar mejor,
con una nueva amplitud,
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aunque hay que atraparlos ya,
para ser siempre el mejor

UUUUUUUU
Pokemon Johto !!!

Pokeraps

Están preparados para el Poké Rap
Son 150 pokemons, tienes que nombrarlos todos
solo haremos 32, aprendelos.

Solo tienes que atraparlos ya,
¡Atrapalos ya! ¡Pokémon!

Zubat, Primeape, Meowth, Onix.
Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax.
Gengar, Tangela, Goldeen, Spearow.
Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro!

¡Atrapalos ya, Hay que atraparlos!
¡Atrapalos ya, Hay que atraparlos!

Kabuto, Persian, Paras, Horsea. Raticate,
Magnemite, Kadabra, Weepinbell.
Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew.
Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu!

Son solo 150 o más que ver
Maestro pokémon ese mi destino es.

¿Que tal, como lo hicieron?
Suelten los labios, suelten la lengua
la canción por hoy ya se acaba
volveremos mañana.

Solo tienes que atraparlos ya,
¡Atrapalos ya! ¡Pokémon!

Poké Rap No.2

Muy bien chicos, este es el rap de los pokémon
tu solo canta, yo hare el resto, es hora ya.
Debo ser el mejor, solo el mejor,
ganar nada más, ese es mi ideal

Electrode, Diglett, Nidoran, Mankey.
Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey.
Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly.
Ponyta, Vaporeon, Polywrath, Butterfree!

Solo tienes que atraparlos ya, ¡Pokémon!

Viajare sin parar , de aqui a allá,
y revelare mi poder interior.

Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck.
Ivysaur, Grimer, Victreebell, Moltres.
Nidoking, Farfetch'd,Abra, Jigglypuff.
Kingler, Rhydon, Clefable, Wigglytuff!

Son 32, por hoy está bien,
sintonicen mañana tendremos más,
no dejen de vernos todos los días,
vamos a atraparlos.

Solo tienes que atraparlos ya,
¡Atrapalos ya! ¡Pokémon!

Poké Rap No.3

¡Pokémon!, ya es tiempo otra vez,
150 pokemon todos los días,
30 por día escuchalos bien.

Alakazam, Doduo, Venonat, Machoke.
Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon.
Blastoise, Polywhirl, Oddish, Drowzee.
Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie!

¡Atrapalos ya, Hay que atraparlos!
¡Atrapalos ya, Hay que atraparlos!

Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy.
Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby.
Likitung, Tauros, Weedle, Nidoran.
Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan!

Son solo 150 o más que ver
Maestro pokémon ese mi, destino es.

Muy bien, hoy fue bastante fácil, tienen que reunir los 5 días
Es la forma de aprenderlos todos, atrapalos mañana.

(Solo tienes que atraparlos ya),
Hay que atrapar los pokémon
(Solo tienes que atraparlos ya,)
Hay que atrapar los pokémon
(Solo tienes que atraparlos ya,)
¡Pokémon!

Poké Rap No.4

Pokémon, Aletrta todos los entrenadores,
ya tienen todo para triunfar.
Haremos una lista de Pokémon
esta es la Super Prueba

¡Atrapalos ya, Hay que atraparlos!
¡Atrapalos ya, Hay que atraparlos!

Articuno, Jynx, Nidorina, Beedril.
Haunter. Squirtle. Chansey, ! Pokémon!
Parasect, Exeggcute, Muk, Dewgong.
Pidgeotto, Lapras, Vulpix, Rhydon.

Son solo 150 o más que ver
Maestro pokémon ese mi destino es.

Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing.
Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp.
Ninetales, Ekans, Omastar.
Scyther, Tenatcool, Dragonair, Magmar!

Nada mal, nada mal,
no presumas, mañana será mas difícil,
aprenderemos 150 Pokémon,
nada va a detenernos

Solo tienes que atraparlos ya,
Hay que atrapar los pokémon.

Solo tienes que atraparlos ya,
Hay que atrapar los pokémon.

Solo tienes que atraparlos ya,
¡Pokémon.!

Poké Rap 5

¡Pokemon! Suelten sus labios es hora del Poké Rap,
Vamos canten conmigo ese es el juego,
150 Pokémons ¿Cuantos puedes tu nombrar?

¡Atrapalos ya! ¡Hay que atraparlos!
¡Atrapalos ya! ¡Hay que atraparlos!

Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine,
Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos.
Dratini, Growlithe, Mr. Mime, Cubone.
Graveler, Voltorb, Gloom!!!Y faltan mas!
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¡Atrapalos ya! ¡Hay que atraparlos!
¡Atrapalos ya! ¡Hay que atraparlos!

Tengo que atrapar Pokémons...

Charmeleon! Wartortle! Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl.
Omanyte! Slowpoke! Pidgeot, Arbok, ¡Es el fin!

¿Pueden nombrar todos los pokémon?
Di los de hoy junto con los otros,
por eso no puedes perder el programa
¡Atrapalos ya!

Solo tienes que atraparlos ya,
Hay que atrapar los pokémon.

Solo tienes que atraparlos ya,
Hay que atrapar los pokémon.

Solo tienes que atraparlos ya,
¡Atrapalos ya! ¡Pokémon!

a

Ciudad Viridian

Ciudad Viridian !!!!

Yo viajare, hasta ser el mejor. No me rendire, hasta ser el mejor ; numero uno

Persistiremos, por siempre, nunca hay que retroceder. Sin separarnos, hay que pelear
con gran valor

Tengo que ir...
Ciudad Viridian

Hacia alla voy !!!. Ire hacia ciudad Viridian. Hacia alla voy, a ciudad Viridian. Iremos hacia
ciudad Viridian , ser amigos para siempre.

Iremos hacia ciudad Viridian. Vamos ya !!!!!

Por siempre juntos

Tu amistad así es y más, desde hace tiempo me la das. Amigos van y vienen, más no, tu
y yo.

Y aunque nunca lo hemos dicho, hay algo que sabemos bien tu y yo

Los dos siempre unidos podremos seguir, y nada nos separará, yo te aseguro, y quiero
insistir, que por una eternidad, esa es la verdad unidos vamos a seguir.

Siempre encuentro mi extra en tí, tratando de ayudarme a mí, en las buenas y en las
malas, es así.

Desde hoy hasta el final del tiempo, tu podrás confiar en mi hasta el fin

Los dos siempre unidos podremos seguir, y nada nos separará, yo te aseguro, y quiero
insistir, que por una eternidad, esa es la verdad unidos vamos a seguir.

Donde el destino nos lleve, no se. Yo estaré aquí cerca de tí, como un amigo fiel.

* - Vamos amigos, tengo que conseguir otra medalla- Mejor ponte a pensar como vas a
pagar mi bicicleta rota!- ay no! aquí vamos otra vez!- Pikachu!- *

Los dos siempre unidos podremos seguir, y nada nos separará, yo te aseguro, y quiero
insistir, que por una eternidad, esa es la verdad unidos vamos a seguir.

Siempre, unidos, tu y yo!!

Pokemon [dance mix]

Poke mon mon mon Poke mon mon mon

oh si! Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon

Poke mon mon mon El viaje empieza ya, es el destino, Poke mon mon mon

Poke mon mon y si el Equipo Rocket va Poke mon mon mon , a tu camino, Poke mon
mon mon

Hay en tus manos un gran poder y ante tí creciendo está

De magia un mundo, podrás tener, si eres un maestro así será

Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon

Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon

Buscando sin cesar Poke mon mon mon la respuesta

No hay que descansar Poke mon mon mon en la gesta

Poke mon mon mon Está en tus manos!! Poke mon mon mon Está en tus manos!!

Poke mon mon mon, en equipo podrás vencer, unidos es mejor

Coperativo, debes ser y serás así un triunfador!!

Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon

Poke mon mon mon Poke mon mon mon

REMIX [oh si! Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon
mon mon

Poke mon mon mon El viaje empieza ya, es el destino, Poke mon mon mon

Poke mon mon y si el Equipo Rocket va Poke mon mon mon , a tu camino, Poke mon
mon mon

Hay en tus manos un gran poder y ante tí creciendo está

De magia un mundo, podrás tener, si eres un maestro así será

Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon

Poke mon mon mon Poke mon mon mon Poke mon mon mon

Buscando sin cesar Poke mon mon mon la respuesta

No hay que descansar Poke mon mon mon en la gesta

Poke mon mon mon Está en tus manos!! Poke mon mon mon Está en tus manos!!

Lema del equipo Rocket

Jesse: Preparense para los problemas

James: y más vale que teman

Jesse:Para proteger al mundo de la devastación

James:Para unir a los pueblos de nuestra nación

Jesse: Para denunciar los males de la verdad y el amor

James: Para extender nuestro reino hasta las estrellas.

Jesse: Jesse

James: James
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Jesse: El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz

James: Rindanse ahora o preparense para luchar

Meowth: Meowth, así es!

Polonia

SOBREVIUR

(MAS)
Sc el triomfador de les eleccions
I s ben normal perqu estic bo i sc guapo de collons
Ja em direu qu podia fer el txitxarel.lo den Piqu
O b en Carod si el Puigcercs li fa boicot
I aqu em teniu fent la viu-viu
48 diputats, tots pentinats, nets i planxats
El meu xofer, el meu despatx, els crits de guapo pel carrer
Per mi tot sol, com quan em va enxufar el Pujol...

(MARAGALL)
No corris tant! Tros de farsant! (Mas, de fons: Vs a cagar!)
Que encara no has guanyat del tot i fars lestaquirot.

(RIVERA)
Qu coo es estaquirot? No lo entiende ni Carod

(CAROD)
Et foters! Si mhaguessis fet ms cas...

(MAS)
Sobreviur, sobreviur!
En el fons tots voleu el pacte PSC, Esquerra i PP.

(PIQU)
Amb mi no hi podrs comptar,
El notari tho dir.

(MAS)
Doncs amb Carod, Montilla o amb tots dos de cop!

(PUIGCERCS)
OOOHHH YEAH QUE FORT OOOHHH YEAH!!!

(TOTS)
La la la la la la la la la la la la...

Català

Porca Misèria

Per tu, per mi
i per tot el que hem viscut
els anys, les pors
i el que hem abandonat.
plorem, riem
sabem el que volem
que sí, que no
i fem el que podem
porca misèria, que la vida va com va
porca misèria, el que tenim ho aprofitem
tant si és bo, com si és dolent
trepem, caiem
i tornem a començar
què faig? què fem?
mirem de ser conscients.
porca misèria, que la vida va com va
porca misèria, el que tenim ho aprofitem
tant si és bo, com si és dolent
tot el que som
i el que serem, ho som
pel que hem viscut
pel que viurem

Català

per tu, per mi
per tot el que hem tingut
per mi, per tu
i per tot el que tindrem

She´s a lady

Well she´s all you´d ever want,
She´s the kind they´d like to flaunt and take to dinner.
Well she always knows her place.
She´s got style, she´s got grace, She´s a winner.
She´s a Lady. Whoa whoa whoa, She´s a Lady.
Talkin´ about that little lady, and the lady is mine.
Well she´s never in the way
Something always nice to say, Oh what a blessing.
I can leave her on her own
Knowing she´s okay alone, and there´s no messing.
She´s a lady. Whoa, whoa, whoa. She´s a lady.
Talkin´ about that little lady, and the lady is mine.
Well she never asks for very much and I don´t refuse her.
Always treat her with respect, I never would abuse her.
What she´s got is hard to find, and I don´t want to lose her
Help me build a mountain from my little pile of clay. Hey, hey, hey.
Well she knows what I´m about,
She can take what I dish out, and that´s not easy,
Well she knows me through and through,
She knows just what to do, and how to please me.
She´s a lady. Whoa, whoa, whoa. She´s a lady.
Talkin´ about that little lady and the lady is mine.
Yeah yeah yeah She´s a Lady
Listen to me baby, She´s a Lady
Whoa whoa whoa, She´s a Lady
And the Lady is mine
Yeah yeah yeah She´s a Lady
Talkin about this little lady
Whoa whoa whoa whoa
Whoa and the lady is mine
Yeah yeah She´s a Lady
And the Lady is mine.

Anglès

Shin Chan

Quant es tracta de lligar
deixeu-me fer a mi
siguin tres o siguin quatre
la energia no s´acava
escolta maca //
a mi no m´agrada el pebrot
quina trompa, mira quina trompa
troooooooompaaaaaaaaaaa //
no hos extrenyeu, soc en Shin Chan
panic, panic, panic, panic, em veuen i s´envan
ei que jo soc un nen genial
si vens amb mi et divertiras................

Català

SHIN SHAN

Soc precios, divertit, soc genial i tothom s´enfada molt amb mi
Soc un nervi k no para en tot el dia
i no deixa d´empipa

SHINOSUKE

kuan es tracta d lligar, dexeu-me fer a mi
siguin tres o siguin quatre
l´eneria no s´acaba

eskolta maca escolta maca a mi no m´agrada el pebrot
quina trompa
mira quina trompa
troompa trooompa

Català
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aixo es genial soc en SHIN SHAN!

SHIN SCHAN

panic panic
panic panic
em veuen i s´en van
ei que jo soc un nen genial
si vens amb mi et divertiraaaas!

slam dunk, la gran esmaixada

En aquest dia tan radiant, començo a córrer per la ciutat. El teu suport, és molt important
per mi, ja ho saps.I no se perque no ho se de debò, sento aquesta atracció per tu, de cop i
volta, només puc pensar en això.No et deixare marxar, mai més, sempre pel teu amor
lluitaré. Tothom ho sabrà, ho vull proclamar, estic boig per tu! Vull cridar t´estimo, amb
coratge, que el futur sigui millor, el temps que es congela el vull fer miques, vull viure dins
del teu cor! vull cridar t´estimo, amb coratge, enfrontem el nostre futur. vull que acceptis
aquesta passió tan viva que sento per tu!!!!!!!!

Català

serrano, ismael

ANA

ana es tan corta la vida
y son tantas despedidas
llenas de promesas vanas
ana qué será de nosotros
cuando caigamos y otros
ocupen nuestro lugar
ana dónde será la batalla
próxima en que perdamos
la guerra contra la soledad
ana volverás a escuchar
las piedras que contra tu ventana
lanzó la felicidad
lanzó la felicidad
ana es tan corta la vida
quizás me vuelva mentira
y no te conozca mañana
ana cuando te esconda un abrazo
recuerda entonces el año
en que forjamos la paz
ana quizás me marche y no vuelva
quizás me muera y no tenga
que maldecirme jamás
ana te veo y me declaro culpable
de desear tu presencia
más que desear la paz
ana qué hago yo con mis canciones
con el manojo de escarcha
con mis ganas de matar
ana qué hago yo con las montañas
de papeles que he firmado
jurando morir o amar
jurando morir o amar
ana
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papà cuentame otra vez

PAPÁ CUÉNTAME OTRA VEZ
(Ismael Serrano / Daniel Serrano)

ISMAEL SERRANO

Papá cuéntame otra vez
ese cuento tan bonito
de gendarmes y fascistas
y estudiantes con flequillo.

Y dulce guerrilla urbana
en pantalones de campana
y canciones de los Rolling
y niñas en minifalda.

Papá cuéntame otra vez
todo lo que os divertísteis
estropeando la vejez
a oxidados dictadores.

Y como cantaste al vent
y ocupasteis la Sorbona
en aquel mayo francés
en los días de vino y rosas.

Papá cuéntame otra vez
esa historia tan bonita
de aquel guerrillero loco
que mataron en Bolivia.

Y cuyo fusil ya nadie
se atrevió a tomar de nuevo
y como desde aquel día
todo parece más feo.

Papá cuéntame otra vez
que tras tanta barricada
y tras tanto puño en alto
y tanta sangre derramada.

Al final de la partida
no pudísteis hacer nada
y bajo los adoquines
no había arena de playa.

Fue muy dura la derrota
todo lo que se soñaba
se pudrió en los rincones
se cubrió de telarañas.

Y ya nadie canta al vent
ya no hay locos ya no hay parias
pero tiene que llover
aún sigue sucia la plaza.

Queda lejos aquel mayo
queda lejos Saint Denis
que lejos queda Jean Paul Sartre
muy lejos aquel París.

Sin embargo a veces pienso
que al final todo dio igual
las ostias siguen cayendo
sobre quien habla de más.

Y siguen los mismos muertos
podridos de crueldad.

Ahora mueren en Bosnia
los que morían en Vietnam,
ahora mueren en Bosnia
los que morían en Vietnam,
ahora mueren en Bosnia
los que morían en Vietnam.
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Papa cuentame otra vez

Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito
de gendarmes y fascistas, y estudiantes con flequillo,
y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana,
y canciones de los Rolling, y niñas en minifalda.

Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis
estropeando la vejez a oxidados dictadores,
y cómo cantaste Al Vent y ocupasteis la Sorbona
en aquel mayo francés en los días de vino y rosas.

Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita
de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia,
y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo,
y como desde aquel día todo parece más feo.

Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada
y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada,
al final de la partida no pudisteis hacer nada,
y bajo los adoquines no había arena de playa.

Fue muy dura la derrota: todo lo que se soñaba
se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas,
y ya nadie canta Al Vent, ya no hay locos ya no hay parias,
pero tiene que llover aún sigue sucia la plaza.

Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint Denis,
que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París,
sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual:
las ostias siguen cayendo sobre quien habla de más.

Y siguen los mismos muertos podridos de crueldad.
Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Ayer morían en Bosnia ahora mueren en Bagdad.
Ayer morían en Bosnia ahora mueren en Bagdad.
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SI PETER PAN VINIERA

" SI PETER PAN VINIERA "

Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul,
que me sorprenda a oscuras. Por favor, que no dé la luz,
no vaya a descubrir que suelo mentir
cuando juro ser aún ese niño.
Quién le va a contar que la gran ciudad
no dejó ninguno ninguno, ni uno vivo.

Estrellas fugaces, mi más breve instante, respiran el humo,
escuchan el mudo rumor que nace en sus vientres.
Fueron arrojados al acantilado
de la cruel favela,
huyen de las hienas, de escuadrones de la muerte.

Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul,
que se extingan los soles, ¿dónde diablos te esconderás tú?
Mowgly coserá botas en Ceilán,
no escuchará rugir de noche a Bagheera.
Tom Sawyer reirá tras el humo del crack
si en esta redada logra salvar la vida.
Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul,

que nos sorprenda a oscuras, por favor apaga la luz.
Si quieres evitar que en la tempestad
le queme la fiebre de niños ancianos.
Quién le hará entender que al amanecer
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cierran con grilletes sus ojos cansados.

Niños que perdí, a los que mentí,
gritan a lo lejos, arañan el hielo de la luz de la mañana.
Niños con espinas, con cuencas vacías,
que te lanzan piedras,
tiñen las sirenas de todas las ambulancias.

Lletra i música: Ismael Serrano.

ya quisiera yo

Ya quisiera yo ser librepensador,
no oír el rugir de tripas de tantos, ni su llanto, ni su dolor,
establecerme correcto, filósofo, neutral, independiente,
manejarme bien con toda la gente.
Ya me gustaría a mí alinearme con los no violentos,
regalar flores, descalzo, arrancadas de algún tiesto,
sin tener que poner la otra mejilla para nadie,
a no ser amenazado por ningún indeseable.
El caso es que me afectan las cotidianas tristezas,
la de los supermercados, la del metro y las aceras,
también las que me quedan lejos,
las de los secos desiertos, las de las verdes selvas.
El caso es que me parecen buena gente,
algunos luchadores del ocaso,
que se parten el pecho por ser escuchados,
que morirán en alguna esquina, tiroteados.
Quisiera ser más listo, pasar de largo,
saberme libre de culpa y limpio de pecado,
y ser alma caritativa, Maria Goretti o santa,
sufrir sólo un poquito, sólo lo que Dios manda.
No entender de política, ni de sus actualidades,
convencerme que es red de araña, nido de alacranes,
y mutilar mi alma y mi esencia de animal social,
saberme superior a tanta frivolidad.
El caso es que me afectan, quizás demasiado,
la tristeza de los suburbios, el drama urbano,
saber que seremos caníbales dentro de poco
y que no habrá carne suficiente para todos.
El caso es que me afecta, quizá más de lo normal,
tener tanto miedo al cruzar mi portal,
ver que arde mi ciudad o que sangra el asfalto.
Quizá debería ver menos el telediario.
Quisiera ser más listo, adoptar bien la pose,
librarme de etiquetas, hasta la de hombre,
y entender que sólo yo me entiendo
y que no me entiende nadie,
ser un buen ciudadano formal y respetable.
Omitir de mis canciones
palabras como: compañero, obrero,
justicia, guerrilla, paz, hambre o miedo,
y hablar del amor, de cosas bonitas, de mis recuerdos,
contar alguna anécdota graciosa
de cuando era quinceañero.
El caso es que me afectan las cotidianas tristezas,
la de los supermercados, la del metro y las aceras,
también las que me quedan lejos,
las de los secos desiertos, las de las verdes selvas.
El caso es que me parecen buena gente,
algunos luchadores del ocaso,
que se parten el pecho por ser escuchados,
que morirán en alguna esquina, tiroteados.
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zona cero

La Zona Cero está en el alma de occidente,
cerca del corazón, en un solar de Manhattan.
Cayeron los gigantes. Lágrimas de septiembre.
Lágrimas de carne y metal.
El planeta contuvo la respiración.
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Los hijos del ocaso se armaron en respuesta.
Que pena que no sepas repartir tu piedad.
También que cada herida en la piel de este planeta
es una Zona Cero que llorar.
Y abres otra herida repitiendo el mismo error.
La Zona Cero sangra en la ruinas de Kabul.
Una boca sin dientes sonríe bajo un burka.
La Zona Cero extiende sus manchas hacia el sur.
Y no hay septiembres ni lamentos
para esta tierra agujereada por el fuego.
Rodeado de alambradas, muy cerca de Belén,
En plena Zona Cero nació el hijo de un dios.
Los olivos se secan y Palestina ve
como bajo los escombros duermen
palomas que se esconden del invierno.
Y ahora tú, mi amor,
pequeña gran superpotencia
despiértame
y dime que las cosas va a marchar bien.
Que sembrarás de flores toda la ciudad.
Que me harás temblar.
Y ahora ven, mi amor,
salgamos a la calle bien temprano
para gritar
que en nuestro nombre nunca deberán cortar
las manos que sembraron,
que dieron calor.
Y si es en su nombre,
yo maldigo a dios.
Desde un hotel contempla la bella Scherezade,
cegada por las llamas, las calles de Bagdagd.
Las mujeres se esconden del lobo en Ciudad Juárez.
Y en un semáforo de Río de Janeiro
los niños comen plomo y papel de celofán.
En África la Zona Cero hincha los vientres
y llenará sus camas de sombras y delirios.
Un indio en una selva hoy sueña con serpientes.
Y en un café de Grozni los más viejos
lloran por la calma que no volverá.
Y ahora tu, mi amor,
pequeña gran superpotencia
despiértame
y dime que las cosas va a marchar bien.
Que sembrarás de flores toda la ciudad.
Que me harás temblar.
Y ahora ven, mi amor,
salgamos a la calle bien temprano
para gritar
que en nuestro nombre nunca deberán cortar
las manos que sembraron,
que dieron calor.
Y si es en su nombre,
yo maldigo a dios.

Serrat, Joan Manel

Aquelles petites coses

AQUELLES PETITES COSES
(Joan Manuel Serrat- Adaptació al català de Joan Isaac)

Un sempre es creu
que les marceix
el temps i l´absència.
Però el seu tren
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ara se´n va,
ara retorna...
Son aquelles petites coses
que ens va deixar un temps de roses
en un racó, en un paper o en un calaix.

Pacients, t´assetgen
com aquell lladre
darrere una porta.
Et tenen pres
sota els seus peus
com fulles mortes
que el vent aixeca aquí o allà.
S´enlairen tristes per arreu
i ens fan plorar sense avisar
quan ningú no ens veu…

Ara que tinc 20 anys

Ara que tinc 20 anys

Am Dm Am E Am (2 Vegades)

Am
Ara que tinc vint anys,
                                  Dm
Ara que encara tinc força
                                    G
Que no tinc l´ànima morta
                                 C
I em sento bollir la sang,

E                                  Am
Ara que em sento capaç
                                      Dm
De cantar si un altre canta
                                     Am
Avui que encara tinc veu
                 E                      Am
I encara puc creure en deus.

Vull cantar a les pedres, la terra l´aigua
                                                   E
al blat i al camí que vaig trepitjant.
A la nit, al cel i a aquet mar tan nostre
                                                                Am
I al vent que al matí ve a besar-me el rostre.

                     Dm                     Am
Vull alçar la veu per una tempesta,
                          Dm                   C Dm                           E/E7
Per un raig de sol o pel rossinyol que ve a cantar al vespre...

Am
Ara que tinc vint anys,
                                  Dm
Ara que encara tinc força
                                    G
Que no tinc l´ànima morta
                                 C
I em sento bollir la sang,

E                                 Am
Ara que tinc vint anys
                                       Dm
Avui que el cor se m´embala
                                    Am
Per un moment d´estimar
                         E             Am
O en veure un infant plorant.

Vull cantar a l´amor al primer, al darrer
                                                          E
Al que et fa patir i al que viu d´un dia

Vull plorar amb aquells que es troben tots sols
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                                                          Am
Sense cap amor van passant pel món.

                     Dm                          Am
Vull alçar la veu per cantar als homes
                                    Dm                               C       Dm
Que han nascut d´empeus, que viuen d´empeus
                             E
I que d´empeus moren...
   Dm                     Am                                     E
I vull i vull i vull cantar, avui que encara tinc veu
                                   Am Dm E
Qui sap si podre dema

Am
Però avui nomes tinc vint anys,
Dm
Avui encara tinc força
Am
I no tinc l´ànima morta
E/E7 Am
I em sento bollir la sang.

Quim

Ara que tinc vint anys

Ara que tinc vint anys,
ara que encara tinc força,
que no tinc l'ànima morta,
i em sento bullir la sang.

Ara que em sento capaç
de cantar si un altre canta.
Avui que encara tinc veu
i encara puc creure en déus...

Vull cantar a les pedres, la terra, l'aigua,
al blat i al camí, que vaig trepitjant.
A la nit, al cel, a aquest mar tan nostre,
i al vent que al matí ve a besar-me el rostre.

Vull alçar la veu, per una tempesta,
per un raig de sol,
o pel rossinyol
que ha de cantar al vespre.

Ara que tinc vint anys,
ara que encara tinc força,
que no tinc l'ànima morta,
i em sento bullir la sang.

Ara que tinc vint anys,
avui que el cor se m'embala,
per un moment d'estimar,
o en veure un infant plorar...

Vull cantar a l'amor. Al primer. Al darrer.
Al que et fa patir. Al que vius un dia.
Vull plorar amb aquells que es troben tots sols,
sense cap amor van passant pel món.

Vull alçar la veu, per cantar als homes
que han nascut dempeus,
que viuen dempeus,
i que dempeus moren.

Vull i vull i vull cantar.
Avui que encara tinc veu.
Qui sap si podré demà.
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Però avui només tinc vint anys.
Avui encara tinc força,
i no tinc l'ànima morta,
i em sento bullir la sang...

Barcelona i jo

A mida que arriben homes
es va fent gran la ciutat.
A mida que els peus li creixen
se li fa petit el cap.
A mida que creix oblida,
inflada de vanitat,
que sota l´asfalt hi ha la terra
dels avantpassats.

A mida que perd la mida
es va omplint de presoners,
de robinsons d´estar per casa,
nàufrags enmig del merder
que viuen vides petites
en petits móns de formigó.
Així estan les coses entre
Barcelona i jo.

Mil perfums i mil colors.
Mil cares té Barcelona.
La que en Cerdà somnià,
la que va esguerrar en Porcioles,

la que devoren les rates,
la que volen els coloms,
la que es remulla a la platja,
la que s´enfila als turons,

la que per Sant Joan es crema,
la que compta per dansar,
la que se´m gira d´esquena
i la que em dóna la mà.

A mida que la camino
sota els plecs del seu vestit
i li repasso les arrugues
amb la punteta del dit
em xiulen les cantonades
aquella vella cançó
que només sabem la lluna,
Barcelona i jo.

L´estimo nua i sencera
relliscant entre els dos rius,
amb les seves fantasies
i les seves cicatrius.
Me l´estimo amb la fal·lera
d´un caloio enamorat
perquè és viva i perquè es queixa
la meva ciutat.
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Cada loco con su tema

Cada loco con su tema,
que contra gustos no hay disputas:
artefactos, bestias, hombres y mujeres,
cada uno es como es,
cada quién es cada cual
y baja las escaleras como quiere.

Pero, puestos a escoger, soy partidario
de las voces de la calle
más que del diccionario,
me privan más los barrios
que el centro de la ciudad
y los artesanos más que la factoría,
la razón que la fuerza,
el instinto que la urbanidad
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y un siux más que el Séptimo de Caballería.

Prefiero los caminos a las fronteras
y una mariposa al Rockefeller Center
y el farero de Capdepera¹
al ex-vigía de Occidente.

Prefiero querer a poder,
palpar a pisar,
ganar a perder,
besar a reñir,
bailar a desfilar
y disfrutar a medir.

Prefiero volar a correr,
hacer a pensar,
amar a querer,
tomar a pedir.
Que antes que nada soy
partidario de vivir.

Y cada loco con su tema,
que contra gustos no hay ni puede haber disputas:
artefactos, bestias, hombres y mujeres,
cada uno es como es,
cada quién es cada cual
y baja las escaleras como quiere.

Pero, puestos a escoger, prefiero
un buen polvo a un rapapolvo
y un bombero a un bombardero,
crecer a sentar cabeza, prefiero
la carne al metal
y las ventanas a las ventanillas,
un lunar de tu cara
a la Pinacoteca Nacional
y la revolución a las pesadillas.

Prefiero, el tiempo al oro,
la vida al sueño,
el perro al collar,
las nueces al ruido
y al sabio por conocer
a los locos conocidos.

Prefiero, querer a poder,
palpar a pisar,
ganar a perder,
besar a reñir,
bailar a desfilar
y disfrutar a medir.

Prefiero volar a correr,
hacer a pensar,
amar a querer,
tomar a pedir.
Que antes que nada soy
partidario de vivir.

Caminante no hay camino

Todo pasa y todo queda
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles
como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse de sol y grana,
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volar bajo el cielo azul,
temblar súbitamente y quebrarse...
Nunca perseguí la gloria.

Caminante son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino sino estelas en la mar...

Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
Caminante no hay camino, se hace camino al andar...

Golpe a golpe, verso a verso...
Murió el poeta lejos del hogar
le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse, le vieron llorar.
"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar..."

Golpe a golpe, verso a verso...
Cuando el jilguero no puede cantar
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

Golpe a golpe, verso a verso. (X3)

Cançó de matinada

Ens ho ha de dir la veu tremolosa
y trista d'un campanar.
Un cop de llum i el crit de d'una garsa
que ha despertat amb fam i busca
per entre blats i civades
qualsevol cosa per omplir el pap.
O potser un gall
que dins la cort canta.
La nit és morta, i ja es fa clar,
la nit és morta, i ja es fa clar.

Mentre jo canto, de matinada,
la vila és adormida encara.

S'han despertat mullades les fulles
del camp d'alfals veí.
S'espolsen l'aigua de la rosada
mentre que arriba la matinada
i el sol que les escalfa
fins que les talliu d'un cop de falç.
Alcen la testa
mullada i fresca.
Per a caure a terra massa temps hi ha,
per a caure a terra massa temps hi ha.

Dintre la vila ja plora un nen
i pels afores corren els bens.

I amb el sarró i la bóta a l'esquena,
i amb un bastó a la mà,
se'n va el pastor i el seu gos d'atura,
se'n van cap unes altres pastures.
Trencant rius i cabanyes
a les montanyes volen tornar.
Surt amb l'aurora,
cal sortit d'hora:
el camí que han de fer és molt llarg,
el camí que han de fer és molt llarg.

Cap a vila ja ve el pagès,
la bossa buida i el carro ple
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de roig tomàquet i de verdures
collides del seu hort.
La mula sua, el carro crida
i l'home tanca els ulls i somnia
mentre el sol es lleva
d'un llit d'alzines, enlluernant
a les velletes
que, pansidetes,
cap a l'església van caminant,
cap a l'església van caminant.

I ara jo canto de matinada,
la vila és adormida encara.

I ara jo canto de matinada,
la vila és adormida encara.

Cançó de matinada

Ens ho ha de dir la veu tremolosa
y trista d´un campanar.
Un cop de llum i el crit de d´una garsa
que ha despertat amb fam i busca
per entre blats i civades
qualsevol cosa per omplir el pap.
O potser un gall
que dins la cort canta.
La nit és morta, i ja es fa clar,
la nit és morta, i ja es fa clar.

Mentre jo canto, de matinada,
la vila és adormida encara.

S´han despertat mullades les fulles
del camp d´alfals veí.
S´espolsen l´aigua de la rosada
mentre que arriba la matinada
i el sol que les escalfa
fins que les tallin d´un cop de falç.
Alcen la testa
mullada i fresca.
Per a caure a terra massa temps hi ha,
per a caure a terra massa temps hi ha.

Dintre la vila ja plora un nen
i pels afores corren els bens.

I amb el sarró i la bóta a l´esquena,
i amb un bastó a la mà,
se´n va el pastor i el seu gos d´atura,
se´n van cap unes altres pastures.
Trencant rius i cabanyes
a les muntanyes volen tornar.
Surt amb l´aurora,
cal sortit d´hora:
el camí que han de fer és molt llarg,
el camí que han de fer és molt llarg.

Cap a vila ja ve el pagès,
la bossa buida i el carro ple.

De roig tomàquet i de verdures
collides del seu hort.
La mula sua, el carro crida
i l´home tanca els ulls i somnia
mentre el sol es lleva
d´un llit d´alzines, enlluernant
a les velletes
que, pansidetes,
cap a l´església van caminant,
cap a l´església van caminant.

I ara jo canto de matinada,
la vila és adormida encara.
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Cantares

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.

Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...

Nunca perseguí la gloria.

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...

Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar:
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»

golpe a golpe y verso a verso...

Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»

golpe a golpe y verso a verso...

Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»

golpe a golpe y verso a verso.
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Cantares

CANTARES
Joan Manel Serrat

Sol               Mim
Todo pasa y todo queda
Do         Re         Sol
pero lo nuestro es pasar
Sol                Mim
pasar haciendo caminos
Do         Re       Sol
caminos sobre la mar
Sol                  Mim
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Pàgina 1874 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Serrat, Joan Manel

Nunca perseguí la gloria
Do      Re          Sol
ni dejar en la memoria
Do      Re       Sol
de los hombres mi canción

Sol                 Mim
Yo amo a los mundos sutiles
Do      Re          Sol
ingrávidos y gentiles
Do       Re         Sol
como pompas de jabón
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana volar
bajo el cielo azul temblar
Do       Re          Sol
súbitamente y quebrarse
Sol                   Mim
Nunca perseguí la gloria. . .

"Caminante son tus huellas el camino y nada más,
caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás,
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino, sino estelas en la mar"

Sol                    Mim
Hace algún tiempo en este lugar
Do             Re           Sol
donde hoy los bosques se visten de espinos
Sol                     Mim
se oyó la voz de un poeta gritar
Do     Re            Sol
caminante no hay camino,
Do         Re         Sol
se hace camino al andar
Sol            Do          Re
golpe a golpe, verso a verso..
Sol                     Mim
Murió el poeta lejos del hogar,
Do              Re           Sol
lo cubre el polvo de un país vecino,
Sol                   Mim
y al alejarse le vieron llorar
Do      Re        Sol
caminante no hay camino,
Do       Re           Sol
se hace camino al andar
Sol            Do          Re
golpe a golpe, verso a verso..

Sol                    Mim
Cuando el jilguero no quiere cantar,
Do             Re           Sol
cuando el poeta es un peregrino,
Sol                     Mim
cuando de nada nos sirve rezar
Do     Re            Sol
caminante no hay camino,
Sol            Do          Re
se hace camino al andar.

               Juan Manel Serrat, un gran artista!

Capgròs (o Malson per entregues (2ª part))  (A la memòria de´n Josep
Maria Bardagí)

(Continuació...)

Te´n recordes, Capgròs,
del carallot aquell
Que vam abandonar a Marsella un bon dia
Fugint amb la muller en un paquebot grec
Víctima de malsons que en despertar es complien.

I te´n recordes que el Jofre i la Maria
Amb un continuarà cloïen la cançó.
Profètic acudit.
Ahir a la Boqueria
Vaig ensopegar amb ell i es creu que és de debò.

De debò com el tall glaçat del ganivet
Que va posar-me al coll clamant sang i venjança.
Pels anys malbaratats, pels patiments haguts,
Per haver-lo deixat tirat a un port de França.

Quin escàndol, Capgròs...
Sort que d´una parada
Li van fotre pel cap un meló i en Petràs
Li va clavar un bolet i, amb quilo i mig d´orada,
De rebot, la Siseta li va rebentar el nas.

Ja més tranquils, sucant capipota al Pinotxo,
Va confessar-me el seu calvari d´ençà que
La dona, farta d´anar amunt i avall com bojos
I de vetllar malsons, va tocar el dos també.

Que mentre tu, Capgròs,
gaudies els plaers
De la vida enredant els del fisc i la banca,
Ell no tingué una nit ni un dia de repòs...
Sempre vetllant, fugint, mentint, patint, fent trampes.

Va demanar per tu
i li va entrar plorera
En saber que eres mort, que el cor et va dir prou.
Commogut m´abraça dient: "Ja saps com era...
Un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous".

Ara el tinc instal·lat
a casa i diu que es queda
Fins que prescrigui el crim o el jutgin innocent
O canviem el final del Malson per entregues
I tot acabi bé amb barca nova i bon vent.

Em suplanta al mirall quan m´estic afaitant.
Treu el cap pel bidet quan m´esbandeixo els baixos.
M´endinya cada ensurt que em deixa tremolant.
Travessa les parets, en remena els calaixos.

M´has de fotre una mà,
que aquest no està per hòsties.
T´espero per sopar. T´agradarà el menú:
Tecamondres, peixín i marinet de postres.
Si ell ha pogut tornar,
per què no tu, Capgròs...?
Per què no tu...?

Català

Cremant núvols

Cremant núvols passa el sol
vertical i el món s´atura.
Demanant pietat al foc
s´amaguen les criatures
a l´ombra de qualsevol
ombra que Déu els procura.
Cremant núvols passa el sol.

El dia cau de genolls
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pidolant la migdiada.
A les parpelles amb son
els rellisca un fil de baba.
I tot dol i res no vol
i tot pesa i res no passa.
Cremant núvols passa el sol,
cremant núvols el sol passa.

L´ànima abandona el cos
tèrbola i embriagada,
fantasia d´un amor
d´eternitat limitada.
No treu banyes el caragol
ni s´enfila a la muntanya.
Cremant núvols passa el sol.

Vigila en travessar el bosc
que els matolls, orfes de pluja,
podria calar-s´hi foc
si els freguessis amb les cuixes.
A l´ombra del teus llençols
t´espero, no triguis massa.
Cremant núvols passa el sol,
cremant núvols el sol passa.

Patrona dels inactius,
Santa Mandra del Migdia,
protegiu l´amor furtiu:
si així ho vol Déu, així sia,
especialment al juliol
quan, reclamant companyia,
cremant núvols passa el sol.

Cremant núvols passa el sol,
i tu i jo cardant a l´hora
que en altres contrades plou
i a una altra part el món plora.
Uns de festa, altres de dol,
uns lluiten, d´altres s´abracen.
Cremant núvols passa el sol,
cremant núvols el sol passa.

De mica en mica

De mica en mica

(Joan Manuel Serrat)

En aquell petit cafè on no volen entrar
ni la llum del carrer, ni la gent assenyada,
vaig trobar el teu mirar, melangiós i llunyà
com la boira que neix al port, de matinada.

Et vaig perdre una mà i em vas seguit en la nit
com un gosset perdut que prega una carícia.
Vas omplir de colors la tristor del meu llit,
de vermelles de capvespre i de verds de Galícia.

I el meu racó va a ser
el teu racó també.
Eres jove i bonica.
Vaig començar jugant
i et vaig anar estimant
de mica en mica.

Em vaig acostumar poc a poc al teu nom,
a la teva escalfor i a les teves paraules,
al soroll del teu pas pujant els esglaons
i a la teva manera de parar la taula.

A l´olor de les teves mans que cada nit
voltaven el meu cos com una fina gasa.
Però tot es va ensorrar quan et vaig sentir dir:
"Me´n vaig a buscar el sol. És molt fosca la casa".

Català

"Ningú no m´està esperant.
Gràcies per tot, Joan..."
Eres jove i bonica.
Se´n va anar de repent
el que vaig anar perdent
de mica en mica.

Vaig sentir tant de fred aquelles nits d´estiu.
Vaig maleir mil cops la petita taverna...
Quantes tardes he anat a dur el meu plor al riu.
Quantes nits he passat en blanc, com la lluerna.

Però em vaig acostumar també a viure tot sol
sense estripar els papers, ni les fotografies.
Si tinc fam menjo pa. Si tinc fred encenc foc
i penso: "Si avui plou, demà farà bon dia".

I torno a anar al cafè
i penso que potser
tu eres jove i bonica.
Però, el temps ha anat passant
i jo t´he anat oblidant
de mica en mica.

El camí fa pujada i me´n vaig a peu

        Am                        G                    F     E7 Am
Lam                               Sol
       Cal oblidar la teulada vermella
Fa                                               Mi7
        I la finestra amb flors
Lam                                       Sol
        La escala fosca i la imatge vella
Fa                         Mi7            Lam
        Que s&#8217;amagava en un racó.
 Lam                            Sol
        I el llit de fusta negra i foradada
Fa                                         Mi7
        I els teus llençols tan nets
Lam                                           Sol
        Que a l&#8217;arribar suau d&#8217;una matinada
Fa                                 Mi7           Lam
        Que ens desperta més vells.
                                                           Sol                      Fa
        Però no vull que els teus ulls plorin, diga&#8217;m adeu,
        Am                        G                    F     E7 Am
        Que el camí fa pujada i me&#8217;n vaig a peu.
  Cal dir adeu a la porta que es tanca
I no hem volgut tancar
Cal omplir el pit i cantar una tonada
Si el fred de fora et fa tremolar.
 Cal no escoltar aquet gos que ara borda
Lligat en un pal sec
I oblidar tot d&#8217;una la teua imatge
I aquet petit indret.
 Però no vull ...
 Cal carregar la guitarra a l&#8217;esquena
I tornar a fer el camí
Que un vespre gris remuntant la cadena
Em va dur fins aquí.
 Les ones han d&#8217;esborrar les petjades
Que deixo en el teu cor
Me&#8217;n vaig a peu el camí fa pujada
I a les vores hi ha flors.

(introducció i després de la tornada es fa puntejant)
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El mal de la tarongina

Quan l´abril ja no té espera
El taronger treu la flor.
I és un ganivet traïdor
El seu perfum que al capvespre

S´escampa com una pesta.
I cap batec animal
És estalvi d´aquest mal
Que res ni ningú respecta.

S´enfila per les parets
I mulla els llençols d´un crit
Que convoca l´esperit
De tots els noms de la pell.

Ens roba la voluntat
I ens emmetzina
La flor del taronger,
la tarongina.

Als taulells de les tavernes
Canten els vells mariners
Que la flor del taronger
Des de l´alta mar s´ensuma

I embogeix els qui, amb la lluna,
Naveguen els seus paranys
I no se salva del dany
Qui del seu cant no s´allunya.

I que el seu perfum melós
Amara les aigües fins
Que la queixa dels dofins
Estova el cor dels taurons.

I fa ballar els corbs marins
Amb les gavines
La flor del taronger,
la tarongina.

Pot passar qualsevol cosa
Quan floreix el taronger:
Que no cobri el botiguer,
Que el sastre no prengui mides,

Que caiguin de les bastides
Els paletes i els pintors,
Que s´aturin els motors,
Que naufraguin les mentides.

Que blasfemin els rectors,
Que plorin els assassins,
Que regalin els mesquins
Amanides als voltors.

Menteix com el vi i encén
Com la benzina
La flor del taronger,
la tarongina.

Tot l´ordre del món s´immola,
El desig té impunitat,
Res no és prohibit ni pecat
Quan la tarongina vola.

No hi ha casa, no hi ha escola,
Platja, marge ni penyal
On no deixi rastre el mal
Del flaire que ens agombola.

Les faldes són un empreny
I cauen els pantalons,
Es descorden els botons

Català

I es perd la virtut i el seny.

Ens roba la voluntat
I ens emmetzina
La flor del taronger,
la tarongina.

El teu àngel de la guarda (dedicada a la seva filla, Candela)

Com el vell faroner
Que amb llanterna de foc, contra el vent,
Escombra la mar negra encenent
Les nits sense lluna,
Advertint els vaixells
Del perill dels esculls esmolats
Que els aguaiten traïdors, amagats,
Emboscats en l´escuma.

Com el vell faroner
Que amb llanterna de foc, contra el vent,
Escombra la mar negra encenent
Les nits sense lluna,

Jo tinc encès un far
Per dur-te estàlvia on trobis empar,
Perquè no se t´empassi la mar
I et respectin les ones.

No fos cas que la mar li fes basarda
Al teu àngel de la guarda.

Com el guardabarrera
Del pas a nivell que, gelós,
Espera el tren que passa veloç
Aixecant polseguera
I brandant el fanal
Agraeix el xiulet de l´amic
Que per camins de ferro i de nit
Fuig sense mirar enrere.

Com el guardabarrera
Del pas a nivell que, gelós,
Espera el tren que passa veloç
Aixecant polseguera,

Vigilo amb zel d´amant
Que res no aturi el teu camí franc
I arribis sense cap entrebanc
On la vida t´espera.

No fos cas que el camí li fes basarda
Al teu àngel de la guarda.

Com el sereno que
Carregat amb un manat de claus
Vetllava pel silenci i la pau
Del barri que dormia
I cuitós feia cap,
Colpejant la llanceta, al reclam
Del veí que picava de mans,
A obrir la porteria.

Com el sereno que
Carregat amb un manat de claus
Vetllava pel silenci i la pau
Del barri que dormia.

Pensa que sempre hi sóc,
A tota hora i en qualsevol lloc,
Només crida´m i ho deixaré tot
Per fer-te companyia.

No fos cas que la nit li fes basarda
Al teu àngel de la guarda.
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Els Vells Amants

Serrat Joan Manuel - Els Vells Amants

Els seus cabells el temps ha tornat blancs.
Les seves mans, nervioses i arrugades.
Els seus cabells el temps ha tornat blancs
i un xic més trista la seva mirada.

S´estimen com jo voldria ser estimat
(si els costums que segueixo ho permeten),
s´estimen com jo voldria ser estimat
quan la esperança comenci a estar seca.

I s´agafen les mans
els vells amants.
I recorden, com ahir,
les flors que van collir.
I s´agafen les mans
els vells amants.
Es miren i ho saben tot,
no els cal dir res, cap mot.

On els vells viuen es va aturar el temps
amb el retrat que a la paret penja.
On els vells viuen es va aturar el temps
després que es varen casar aquell diumenge.

La ràdio antiga i el rellotge gran
i el cobretaula carregat de randes.
La ràdio antiga i el rellotge gran
que encara sona d´hora en hora amb mandra.

I s´agafen les mans
els vells amants.
I es bressolen cada nit
com dos infants petits.
I s´agafen les mans
els vells amants.
I es pregunten: «Estàs bé?
Avui no et fa mal res...?»

I per Sant Jordi ell li compra una rosa
embolicada amb paper de plata.
I per Sant Jordi ell li compra una rosa
mai no ha oblidat aquesta data...

I pels carrers s´han perdut els amants.
No tenen por, no tenen pressa.
I pels carrers s´han perdut els amants
amb una flor i la seva tendresa...
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En paus

Són guapos, feliços,
massissos, nocturns,
Famosos, simpàtics,
inútils i absurds.

Destaquen s´ensorren,
es torren al sol.
Esquien, naveguen,
s´ofeguen d´alcohol.

Tenen més calaixos, però també més trastos.
Tenen més vestits, però també van a més llocs.
En paus.

Tenen més amics, però també més falsos,
i més seguretat, però també més por.

Tenen més diners, però també més despeses.
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Tenen més poder, però també més maldecaps.
En paus.

Tenen més de tot, però també més a perdre.
Potser el món és seu, però els tenim voltats.

Tots sols, en parelles
i en estol, la jet.
Són moda, primícia
i notícia per bens.

S´operen, s´enfaixen,
viatgen arreu.
Els mimem, se´ls rifen
a cavall i a peu.

Tenen més stànding, però també més rendes
i més a lluir, però també més a amagar.
En paus.

Tenen més pecats, però també més penques.
Tenen més camí, però també més pla.

Tenen més amants, però també més banyes.
Tenen més sabates, però també tenen dos peus.
En paus.

Tenen més cognoms, però també la palmen,
però, això sí, després d´haver viscut com déu.

Fugir de tu

Pots tirar pel dret i, d´amagat, fugir
Del món i de tothom i així
Deixar tota una vida enrere
I per rutes oblidades, tanmateix,
Arribar on ningú no et coneix.
On ningú no t´espera.

Però fugir de tu
Mai no podràs fugir de tu.
Cadascú és sempre cadascú.
Per qualsevol sendera aplegat a tu
Hi ha quelcom i qualcú
Que no et deixa fugir de tu
Mai ni de cap manera.

Pots seguir endavant i anar sempre més lluny
A llocs exòtics on s´esmuny
La gent parlant llengües estranyes
Pots baixar amb el riu a terres càlides
O enfilar-te amb les àligues
Al cim de les muntanyes.

Però fugir de tu
Mai no podràs fugir de tu...

Fins i tot el rostre i el nom pots canviar-te.
Fer-te passar per un altre.
Inventar-te un heterònim.
Un nou personatge amb noves dèries.
Noves gestes i misèries.
Que darrere de l´anònim

Sempre hi seràs tu
Parlant amb tu de tu a tu...

I un dia cansat de fugir i no anar enlloc
Descobriràs dins de tu el llop
Que amb tu va a l´infern y la glòria.
Que en qualsevol decorat i en tot moment,
Amb qualsevol repartiment,
Es repeteix la història.

Que fugir de tu
Mai no podràs fugir de tu...
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Helena

Fa dies que
abocat al balcó
he perdut el jornal
xerrant amb un pardal
més avorrit que jo.

O mirant com
s´esfulla un alzinar
olorant romaní.
Com tornen a florir
i es tornen a esfullar.

Fa dies que no sé quants dies fa.
Fa dies que m´estic dient... demà
i espero...
i espero.

Vivint amb res.
Treballant per no res
i un dia com si res
morir-me de no res.
Adéu-siau. Mercès.

Al fons d´un bar
fotent-me un perfumat
per escalfar-me el cor
mentre arriba la mort
a jugar al subhastat.

Fa dies que no sé quants dies fa.
Fa dies que m´estic dient... demà
i espero...
i espero...
i espero...

Abocat al balcó
espero.
Despullant l´horitzó
espero.
Espero per Nadal (Espero pel meu goig)
i per la Magdalena (i per la meva pena)
pel dia i per la nit
que torni Helena
que torni Helena...

i és que quan passa pel meu carrer
fins el geranis li acluquen l´ull.
L´aire es fa tebi amb el seu alè
i les llambordes miren amunt
sa pell morena.

Quan passa Helena.

Quan ella mira saps que la font
quan ella vol, la dóna.
Quan ella plora, saps què és el dol.
Quan ella calla, tot jo tremolo.
Quan ella estima, l´amor pren vol...

I entre teulades es gronxa el sol
i els passerells dels fils de la llum
miren gelosos com riu i es mou.
Color d´espera llarga i perfum
de lluna plena
la meva Helena.

La meva Helena...
però...

Fa dies que
l´estar dret em fa mal
el reuma em trenca els dits
i ha fugit el darrer pardal.
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Ja tens l´amor

Ja tens l´amor...
Ja acaricies la glòria
Amb la punta dels dits.
Ets immortal.
Estigues llest
Per caminar a les fosques.
Per viure sol.
Per dormir al ras.

Ja tens l´amor...
T´has cansat de buscar-lo
Sota les pedres
A qualsevol preu.
Ara jauràs
Del costat de l´angoixa
I faràs el camí
Que duu al crim o a l´adéu.

Ja tens l´amor
I no pots fer-te enrere.
No demanis justícia,
Ets tu qui tira els daus.
Acluca els ulls,
Llança´t a l´abisme
I renuncia a viure
Per sempre més en pau.

Ja tens l´amor
I la seva agonia,
Qui no ho daria tot
Per patir-la de nou
Una vegada més,
Una vegada més,
Una vegada més,
I prou.

Català

Kubala

En Pelé eran en Pelé
i Maradona un i prou.
Di Stéfano era un pou
de picardia.
Honor i glòria als qui
han fet que brilli el sol
del nostre futbol
de cada dia.

Tots tenen els seus mèrits;
lo seu a cadascú,
però per mi ningú
com en Kubala.

Es prega al respectable silenci,
que pels qui no l´han gaudit
en faré cinc cèntims:

La para amb el cap,
l´abaixa amb el pit,
l´adorm amb l´esquerra,

travessa el mig camp
amb l´esfèrica
enganxada a la bota,

se´n va del volant
i entra en l´àrea gran
rifant la pilota,

l´amaga amb el cos,
empenta amb el cul

Català

Pàgina 1879 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Serrat, Joan Manel

i se´n surt d´esperó.

Es pixa al central
amb un teva meva
amb dedicatòria

i la toca just
per posa-la en el
camí de la glòria.

Visca el coneixement
i l´alegria del joc
adornada amb un toc
de fantasia.
Futbol en colors,
bocada de "gourmet",
punta de ganxet,
canyella fina.

Permeteu-me glossar
la glòria d´aquests fets
com ho feien els grecs
uns anys enrera
amb la joia de qui
ha jugat al seu costat
i du el seu retrat
a la cartera.

La para amb el cap,
l´abaixa amb el pit,
l´adorm amb l´esquerra.

La lluna

Hi ha qui la beu a galet
i qui pren lluna a cullerades;
nova, plena, creixent i minvant,
és bona com a sedant.
La lluna fa companyia
i alleuja els intoxicats
de filosofia.

No hi ha un amulet millor
que un tros de lluna a la butxaca;
contra tota mena de perills
més que una pota de conill
serveix un tros de lluna:
se´n duu les penes
i porta amors i fortuna.

Es pot donar de postre als infants
i dormiran un son flonjo i suau;
unes gotes de lluna als ulls dels vells
ajuden a esperar la mort en pau.

Posa sota del coixí
una fulla tendra de lluna
i pensaràs el que vols creure
i miraràs el que vols veure,
tu mouràs els putxinel·lis.
Tingues a mà un pot amb aire de lluna
per quan t´ofeguis.

Als decebuts i als presoners,
dóna´ls la clau de la lluna
i no voldran cap més tresor,
que pels condemnats a mort
i els condemnats a vida
no hi ha estimulant com la lluna
si es pren amb mida.
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La rosa de l´adéu

La llarga nit de l´hivern
s´ha encès quan de sotamà
el roser ha fet una rosa
més vermella que la sang.

Darrer sospir de l´estiu.
Penyora de la bonança.
Ocell que ha caigut del niu.

Festeja amb un raig de sol
arrecerada a un xiprer;
¿fas tard o véns massa d´hora,
meravellós malentès?

Nascuda contra corrent
desafiant les gelades
i plantant-li cara al vent.

Com una flor de paper
no escoltaràs el zum-zum
de les abelles xuclant-te
ni escamparàs cap perfum.

Mai no et regalarà el sol
la son de les migdiades
ni els capvespres de juliol.

Però abans no t´escanyin
les impacients mans de l´hivern
la tarda et mira i s´alegra,
es detura i es sorprèn

amb una petita i breu
-talment la flor dels teus llavis-
rosa roja de l´adéu.

Català

La tieta

La despertarà el vent d'un cop als finestrons.
És tan llarg i ample el llit... I són freds els llençols...
Amb els ulls mig tancats, buscarà una altra mà
sense trobar ningù, com ahir, com demà.

La seva soledad és el fidel amant
que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam...
Escoltarà el miol d'un gat castrat i vell
que en els seus genolls dorm els llargs vespres d'hivern.

Hi ha un missal adormit damunt la tauleta
i un got d'aigua mig buit quan es lleva la tieta.

Un mirall esquerdat li dirà: «Ja et fas gran.
Com ha passat el temps! Com han volat els anys!
Com somnis de jovent pels carres s'han perdut!
Com s'arruga la pell, com s'ensorren ells ulls!...»

La portera, al seu pas, dibuixarà un somrís:
És l'orgull de qui té algú per escalfar-li el llit.
Cada dia el mateix: agafar l'autobús
per treballar al despatx d'un advocat gandul,

amb qui en altre temps ella es feia l'estreta.
D'això fa tant de temps... Ni ho recorda la tieta.

La que sempre té un plat quan arriba Nadal.
La que no vol ningú si un bon dia pren mal.
La que no té més fills que els fills dels seus germans.
La que diu: «Tot va bé». La que diu: «Tant se val».

I el Diumenge de Rams comprarà al seu fillol
un palmó llarg i blanc i un parell de mitjons
i a l'església tots dos faran com fa el mossèn
i lloaran Jesús que entra a Jerusalem...

Català
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Li darà vint durets per obrir una llibreta:
cal estalviar els diners com sempre ha fet la tieta.

I un dia s'ha de morir, més o menys com tothom.
Se l'endurà una grip cap al forat profund.
Llavors ja haurà pagat el nínxol i el taüt,
els salms dels capellans, les misses de difunts

i les flors que seguiran el seu enterrement;
són coses que sovint les oblida la gent,
i fan bonic les flors amb negres draps penjant
i al darrera uns amics, descoberts fa un instant

i una esquela que diu... «Ha mort la senyoreta...
...descansi en pau. AMÉN»... I oblidarem la tieta.

Malson per entregues

Malson per entregues
Aquell dilluns va alçar-ne neguitós
i a l´esmorzar va comentar amb la dona
haver somniat que l´empaitava un home
d´aspecte facinerós
armat amb un 38
caçant-lo a trets per tota la ciutat,
pels terrats i sota les clavegueres,
corre que corre i l´home aquell darrera,
implacable i decidit
com un àngel de la mort.

Esfereït i cec, va ensopegar,
però ans que el botxí rematés la faena
ell tragué una arma i amb mitja dotzena
de trets va deixar-lo estès
enmig d´un bassal de sang.
I de darrera un arbre sortí en Pau,
un company de penúries d´oficina,
per ensorrar-li un ganivet de cuina
al ferit en el clatell
com qui descabella un brau.

I l´endemà, assegut als peus del llit,
ell li va dir, plorós, amb mala cara,
que el maleït malson continuava
amb ell al mig del carrer
amb una pistola a la mà
que encara fumejava pel canó.
La gent cridava, plorava i corria.
Ella volia moure els peus i no podia.
Què és el que estava passant?
Qui collons era aquell mort?

En Pau tampoc pogué fugir. Voltats
de policies, cotxes i sirenes,
les mans emmanillades a l´esquena,
a cops de puny i empentes
se´ls van endur en un furgó.
Després un racó fosc i un llum als ulls
i uns homes fent preguntes i amenaces
en relació a un mafiós mort a la plaça
per dos fanàtics fidels
a diabòlics rituals.

Va despertar-se xop i tremolant
la nit següent cap a dos quarts de quatre.
"Demà sens falta anirem al psiquiatre...",
ella va dir-se mentre ell
li contava sanglotant
que el jutge, sense haver-se´ls escoltats,
els condemnava a divuit anys i un dia.
Es pensava que mai més no tornaria
a mirar-se en els seus ulls
ni a sucar pa en el seu plat.

Català

Per sort, en Pau, camí de la presó,
utilitzant la coneguda argúcia
del tinc pipí i tinc la pixera fluixa,
va saltar en marxa del tren
i va fugir en la foscor,
i ell es podria en un calabós fred
amb un camell penjat que només reia
i un transvestit amb barbes que li deia:
"Quan t´hi acostumis veuràs
que no s´hi està malament."

Quan van tornar del metge es va adormir
profundament com un nadó al sofà
i hauria pogut seguir clapant fins l´endemà
si no l´hagués despertat
la seva pobra muller
cridant que en Pau havia telefonat
que els de la pasma els segueixen les passes,
que no era un bon amagatall la casa,
que fondejat en el port
esperava un vaixell grec.

Caigué rodó i en recobrar-se tingué
la sensació que el terra es bellugava,
va obrir els ulls i es va topar amb una cara
molt semblat a Charles Boyer
somrient-li a un pam de nas,
oferint-li una tassa de cafè
i amb veu de vell llop de la mar li deia:
"Avez-vous bien dormi, madame, monsieur?
Dans une demie-heure nous
arriverons à Marseille.

C´est joli la liberté,
n´est-ce pas, monsieur?
C´est joli la liberté."

(Continuarà...)

MARTA

La remor del mar a l´alba
i una platja plena d´algues
que aniran assecant-se al sol.
El gust salat de les roques
i el vol tranquil de les poques
gavines que entren al port.
les barques que al matí tornen,
les xarxes que en el moll dormen
i els vells carrers empedrats.
L´església humil i menuda
i entre la boira perduda
llunyana i gris,la ciutat.
Em parlen de Marta...
Les blaques cases del poble
i l´home vell que canta cobles
mentre va venent el peix,
i la dona que amb desgana
mou entre ses mans la llana.
(qui sabrà qué és el que teix)
El castell,l´illa petita.
La cova, el far i l´ermita
i els amics d´un altre temps.
El rellotge que no corre
i aquests infants que a la sorra
han trobat el seu carrer.
Em parlen de Marta...
Les hores buides que passen
i el camí que em torna a casa
després de molt caminar.
Cada moble i cada llibre,
cada racó on junts vam viure
moments com ningú no sap.
Les meves mans i els meus llavis
que del teu gust viuen àvids
sense poder-los oblidar.

Català

Pàgina 1881 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Serrat, Joan Manel

Les llargues nits sense lluna,
les ones i cadascuna
de les llums que hi ha en el mar.
Em parlen de Marta...

Me'n vaig a peu

Cal oblidar la teulada vermella
i la finestra amb flors.
L'escala fosca i la imatge vella
que s'amagaba en un racó.
I el llit de fusta negra i foradada
i els teus llençols tan nets
i l'arribar suau d'una matinada
que et desperta més vell.

Però no vull que els teus ulls plorin:
digue'm adéu.
El camí fa pujada
i me'n vaig a peu.

Cal dir adéu a la porta que es tanca
i no hem volgut tancar.
Cal omplir el pit i cantar una tonada
si el fred de fora et fa tremolar.
Cal no escoltar aquest gos que ara borda
lligat en un pal sec,
i oblidar tot d'una la teva imatge
i aquest petit indret.

Però no vull que els teus ulls plorin:
digue'm adéu.
El camí fa pujada
i me'n vaig a peu.

Cal carregar la guitarra a l'esquena
i tornar a fer el camí
que un vespre gris remuntant la carena
em va dur fins ací.
Les ones han de d'esborrar les petjades
que deixo en el teu port.
Me'n vaig a peu, el camí fa pujada
i a les vores hi ha flors.

Català

Mediterráneo

Quizá porque mi niñez
sigue jugando en tu playa,
o escondido tras las cañas

duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por donde quiera que vaya,

y amontonado en tu arena
tengo amor, juegos y penas.

Yo,

que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno,
que han vertido en ti cien pueblos

de Algeciras a Estambul,
para que pintes de azul
tus largas noches de invierno.

Y a fuerza de desventuras,
tu alma es profunda y oscura.

A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos

Castellà

como el recodo al camino...

Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero...

¿Qué le voy a hacer, si yo
nací en el Mediterráneo?

Nací en el Mediterráneo...

Y te acercas, y te vas
después de besar mi aldea.
Jugando con la marea

te vas, pensando en volver.
Eres como una mujer
perfumadita de brea

que se añora y se quiere
que se conoce y se teme.

Ay...

si un día para mi mal
viene a buscarme la parca.
Empujad al mar mi barca

con un levante otoñal
y dejad que el temporal
desguace sus alas blancas.

Y a mí enterradme sin duelo
entre la playa y el cielo...

En la ladera de un monte,
más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.

Mi cuerpo será camino,
le dará verde a los pinos
y amarillo a la genista...

Cerca del mar. Porque yo
nací en el Mediterráneo...

Nací en el Mediterráneo...
Nací en el Mediterráneo…

-----------------------------------------------------

Am Am E7

Am              E   Am                E   F       G F
  Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa,
 C              G         C                E   Am
  y escondido tras las cañas duerme mi primer amor,
                  E   F               G        C
  llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
 E                Am F                            E
  Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas,
    Am                   E      Am               E  F        G F
  yo  que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno,
 C                    G        C                   E      Am
  que han vertido en ti cien pueblos, de Algeciras a Estambul,
                   E   F                     G     C
  para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
 E                  Am   F               E        Am
  A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura.
Dm           G       C            F            E
  A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos
            E7        Am  Dm        G             C
  como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero,
         F                E            E7        Am
  me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.

 F                E  Am
  QUÉ LE VOY A HACER SI YO
 F            E     Am
  NACÍ EN EL MEDITERRÁNEO,
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 F            E     Am
  NACÍ EN EL MEDITERRÁNEO.

  Y te acercas y te vas después de besar mi aldea,
  jugando con la marea te vas pensando en volver,
  eres como una mujer perfumadita de brea.
  Que se añora y que se tiene, que se conoce y se teme.
  Si un día para mi mal viene a buscarme la Parca,
  empujad al mar mi barca con un levante otoñal
  y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
  Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo,
  en la ladera de un monte más alto que el horizonte,
  quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino,
  le daré verde a los pinos y amarillo a las genistas.

 F           E     Am
  CERCA DEL MAR PORQUE YO
 F            E     Am
  NACÍ EN EL MEDITERRÁNEO,
 F            E     Am
  NACÍ EN EL MEDITERRÁNEO,
 F            E     Am E7 Am
  NACÍ EN EL MEDITERRÁ-NE-O.

Am Am E7 Am

Mediterráneo

   ´rogando mil perdones al maestro SERRAT´
INTRO.        LA#m     DOm7  (FAdism)

                         LA#m      DOm7/5-  RE#dism    FA7
VOZ 1   QUIZAS PORQUE MI  NIÑEZ  SIGUE JUGANDO EN TU PLAYA
         LA#m     SOL#7      DO#      FA7    DOm7/5-  LA#m
        Y ESCONDIDO TRAS LAS CAÑAS DUERME MI PRIMER  AMOR
       LA#m7  SOL#     FA#           SOL#          DO#
      LLEVO TU LUZ Y TU OLOR POR DONDE QUIERA QUE VAYA
        FA7          LA#m               Dom7/5-         FA7
 Y AMONTONADO EN TU ARENA, GUARDO AMOR, JUEGOS Y PENAS   YO

VOZ 2      QUE EN LA PIEL TENGO  EL SABOR
           AMARGO DEL LLANTO ETERNO
           QUE HAN VERTIDO EN TI CIEN PUEBLOS
           DESDE ALGECIRAS A ESTAMBUL
PARA QUE PINTES DE AZUL SUS LARGAS NOCHES DE INVIERNO
  FA#7M   FA7    LA#m    DOm7/5-      FA7     LA#m  (LA#7)
A FUERZA DE DESVENTURAS  TU ALMA ES PROFUNDA Y OSCURA

 ESTRIB: RE#m        SOL#    DO#    FA#7M    Dom7/5-
     A TUS ATARDECERES ROJOS SE ACOSTUMBRARON MIS OJOS
            FA7          LA#m     ( LA#7)
     COMO EL RECODO AL CAMINO
     SOY CANTOR,,, SOY EMBUSTERO,
  ME GUSTA EL JUEGO Y EL VINO    TENGO ALMA DE MARINERO
     Dom7/5-   FA7     LA#m       Dom7/5-  FA7   LA#m
 QUE LE VOY A HACER  SI YO     NACI EN EL MEDITERRANEO
        Fom7/5- FA7     Dom7/5- FA7  LA#m
         NACI EN EL MEDITERRANEO

 VOZ 1   SI TE ACERCAS Y TE VAS DESPUES DE PISAR MI ALDEA
         JUGANDO CON LA MAREA TE VAS PENSANDO EN VOLVER
         ERES COMO UNA MUJER PERFUMADITA DE  BREA
         QUE SE AÑORA Y  QUE SE QUIERE,
         QUE SE CONOCE Y SE TEME,  AY

 VOZ 2  SI UN DIA PARA MI MAL VIENE A BUSCARME LA PARCA
     EMPUJAD  AL MAR  MI  BARCA  CON UN LEVANTE  OTOÑAL
     Y DEJAD QUE EL TEMPORAL  DESGUACE SUS ALAS BLANCAS
     Y A MI ENTERRADME SIN DUELO ENTRE LA PLAYA Y EL CIELO

ESTRIB.-. EN LA LADERA DE UN MONTE,
     MAS ALTO QUE EL HORIZONTE  QUIERO TENER BUENA  VISTA
     MI CUERPO SERA CAMINO, LE DARE VERDE A LOS PINOS
     Y AMARILLO A LAS CENIZAS

Castellà

     CERCA DEL MAR PORQUE YO   NACI EN EL MEDITERRANEO
     NACI EN EL MEDITERRANEO,   NACI EN EL MEDITERRANEO.

INTRO:

Mô

Mô

Blanca de calç, mirant al nord,
Sol matiner li encén el rostre
I Mô s´enfila des del port
Pels antics camins de ses costes.

Vaixell varat en l´arenal
Que llepa el mar de retirada.
Amagatall de vents furtius.
Refugi de veles cansades.

Plora la sínia en el verger
A l´abric de la tramuntana
I la vila humil de carrers lleus
Murmura històries quotidianes

D´herois petits i glòries breus
Cercant el pa de cada dia,
Que fan glosats amb pastissets
I gestes de bijuteria.

Mô...

Amb precs i plors i de genolls
Passa l´hivern de mica en mica.
Encén el foc i el guinavet
Amb sang de porc es purifica.

Sota el mestral salat i fred
Recargolat s´ajup l´uastre
I pel camí que du a ponent
El sol frissa per amagar-se.

Però el temps obscur, ocell vençut,
Emigra quan des de la Mola
Llenega càlid cap al port
Un perfum dolç de farigola.
Amolla el fred, es treu el dol,
Busca el camí que du a l´arena
I per la nit plouen cançons
de mariners i de sirenes.

Mô...

Cap es fosquet, a beure al mar,
Morta de set baixa la mata
I el talaiot s´enfila al cel
Per si tornessin els pirates.

Farcits de peix tornen els bous
Que empaiten núvols de gavines
I la ciutat, en el mirall
De l´aigua, tèrbola es pentina.

Bota un cavall, toca un flabiol
I un crit antic de gin i festa
S´escampa per l´illa com foc
Des de l´oest com una pesta

I quan la tardor faci sonar
Els tambors fèrtils de la pluja,
Mesquineta, s´ensopirà
Amb contes de fades i de bruixes.

Mô...

Català
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Paraules d'amor

Ella em va estimar tant...
Jo me l'estimo encara.
Plegats vam travessar
una porta tancada.

Ella, com us ho podré dir,
era tot el meu món, llavors
quan en la llar cremàven
només paraules d'amor...

Paraules d'amor senzilles i tendres.
No en sabíem més, teníem quinze anys.
No havíem tingut massa temps per aprende'n,
tot just despertàvem del son dels infants.

En teníem prou amb tres frases fetes
que havíem après d'antics comediants.
D'histories d'amor, somnis de poetes,
no en sabíem més, teníem quinze anys...

Ella qui sap on és,
ella qui sap on para.
La vaig perdre i mai més
he tornat a trobar-la.

Però sovint en fer-se fosc,
de lluny m'arriba una cançó.
Velles notes, vells acords,
velles paraules d'amor...

Paraules d'amor senzilles i tendres.
No en sabíem més, teníem quinze anys.
No havíem tingut massa temps per aprende'n,
tot just despertàvem del son dels infants.

En teníem prou amb tres frases fetes
que havíem après d'antics comediants.
D'histories d'amor, somnis de poetes,
no en sabíem més, teníem quinze anys...

Català

Paraules D´amor

MI	DO#
Ella em va estimar tant...
LA     SI7        MI
Jo me l´estimo encara.
                DO#
Plegats vam travessar
LA     SI7        MI
   Una porta tancada.

MI7                   LA
Ella, com us ho podré dir,
               MI
era tot el meu món, llavors
                   SI7
quan en la llar cremàven
                  MI
només paraules d´amor...

  MI               LA       MI
Paraules d´amor senzilles i tendres.
	LA                MI
No en sabíem més, teníem quinze anys.
           LA     LAm              MI
No havíem tingut massa temps per aprende´n,
               SI7                   MI
tot just despertàvem del son dels infants.

Català

           MI      LA           MI
En teníem prou amb tres frases fetes
                  LA          MI
que havíem après d´antics comediants.
              LA    LA m      MI
D´histories d´amor, somnis de poetes,
             SI7                 MI
no en sabíem més, teníem quinze anys...

**TRANSPORTAR A LA**

Ella qui sap on és,
ella qui sap on para.
La vaig perdre i mai més
he tornat a trobar-la.

Però sovint en fer-se fosc,
de lluny m´arriba una cançó.
Velles notes, vells acords,
velles paraules d´amor...

  MI               LA       MI
Paraules d´amor senzilles i tendres.
	LA                MI
No en sabíem més, teníem quinze anys.
           LA     LAm              MI
No havíem tingut massa temps per aprende´n,
               SI7                   MI
tot just despertàvem del son dels infants.

                   LA           MI
En teníem prou amb tres frases fetes
                  LA          MI
que havíem après d´antics comediants.
              LA    LA m      MI
D´histories d´amor, somnis de poetes,
             SI7                 MI
no en sabíem més, teníem quinze anys...

Pare

lam     Sol     lam
Pare, digueu-me què
       Rem    lam     Mi    lam
li han fet al riu que ja no canta.
         Sol    lam
Rellisca com un barb
Rem     lam     Mi   lam
sota un pam d'escuma blanca.
Do           Sol             lam
Pare, que el riu ja no és el riu
lam    Sol                lam
Pare, abans que torni l'estiu
   Sol                 lam
i amagui tot el que és viu

Pare, digueu-me què
li han fet al bosc que ja no té arbres.
A l'hivern no tindrem foc
ni a l'estiu lloc on aturar-se.
Pare, que el bosc ja no es el bosc.
Pare, abans que no es faci fosc
ompliu de vida el rebost.

Do                   Sol
Sense llenya i sense peixos, pare,
lam                  mim

Català
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ens caldrà cremar la barca,
Fa
llaurar el blat entre les runes, pare,
Sol
i tancar amb tres panys la porta.

I deia vostè, pare:
Si no hi ha pins no es fan pinyons
ni cucs ni ocells.
Pare, on no hi ha flors
no es fan abelles, cera ni mel
Pare, que el camp ja no és el camp.
Pare, demà del cel plourà sang.
El vent ho canta plorant.

Pare, ja són aquí...
Monstres de carn amb cucs de ferro.
Pare, no tingueu por
i digueu que no, que jo us espero.
Pare, que estan matant la terra.
Pare, deixeu de plorar,
que ens han declarat la guerra.

pare

Pare, digueu-me què
li han fet al riu que ja no canta.
Rellisca com un barb
sota un pam d´escuma blanca.
Pare, que el riu ja no és el riu
Pare, abans que torni l´estiu
i amagui tot el que és viu

Pare, digueu-me què
li han fet al bosc que ja no té arbres.
A l´hivern no tindrem foc
ni a l´estiu lloc on aturar-se.
Pare, que el bosc ja no es el bosc.
Pare, abans que no es faci fosc
ompliu de vida el rebost.

Sense llenya i sense peixos, pare,
ens caldrà cremar la barca
llaurar el blat entre les runes, pare,
i tancar amb tres panys la porta.

I deia vostè, pare:
Si no hi ha pins no es fan pinyons
ni cucs ni ocells.
Pare, on no hi ha flors
no es fan abelles, cera ni mel
Pare, que el camp ja no és el camp.
Pare, demà del cel plourà sang.
El vent ho canta plorant.

Pare, ja són aquí...
Monstres de carn amb cucs de ferro.
Pare, no tingueu por
i digueu que no, que jo us espero.
Pare, que estan matant la terra.
Pare, deixeu de plorar,
que ens han declarat la guerra.

Català

Per al meu amic

Per al meu amic
Letra y Música de J.M. Serrat

Puc vendre´m l´ànima al diable
i el cos als demés
i llogar fins la guitarra
per diners
o trencar la meva imatge
com si fos de guix
o jugar-me l´esperança
al ´set i mig´.

Però no pas aquest poema volador i petit.
Gust d´amor.
Color magrana
que he escrit per al meu amic...

Ets bo
Ets dolç
Ets mascle.

L´alcohol em destruirà el fetge
i les arnes la pell,
el fum els pulmons
i els homes el cervell.
Podreu fullejar els meus somnis,
grapejar els records
i estripar-me plors i versos
jocs i amors.

Però no pas aquest poema volador i petit.
Gust d´amor.
Color magrana
que he escrit per al meu amic...

Ets bo
Ets dolç
Ets mascle.

He tingut sort amb les dones,
que ja és molt tenir,
i a les mans la primavera
que ja és dir.
He pujat on la neu crema
i he caigut al sot.
Demaneu-me el que vulgueu
que tinc de tot.

Però no pas aquest poema volador i petit.
Gust d´amor.
Color mangrana
que he escrit per al meu amic...

El bo
El dolç
El mascle.

(1973)

Català

Per construir un bell somni

Per construir un bell somni
el primer que cal és estar despert,
mà ferma per dur les brides
i fer-se un projecte a mida
comptant que tot s´encongeix.

Materials de primera.
Amples i profunds els seus fonaments,
a prova de malentesos,
compromisos, interessos
i accidents.

Orientat al sud i protegit dels vents.

Català
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Res no cura les ferides com un bell somni.
Qui és que no arrisca la vida per un bell somni?
Què seria de nosaltres sense un bell somni?
Què en faríem, del dia i de la nit?

Per construir un bell somni
cal posar-s´hi a plena dedicació
i estar pendent, a tota hora,
de si riu, si dorm, si plora
com si es tractés d´un nadó.

I pel bé de l´empresa
és indispensable estar assabentat
que a la fi de la proesa
serà una sorpresa
el seu resultat.

Hi ha un bon tros entre els somnis i la realitat.

Res no cura les ferides com un bell somni.
Qui és que no arrisca la vida per un bell somni?
Què seria de nosaltres sense un bell somni?
Què en faríem, del dia i de la nit?

Per construir un bell somni
cal a més a més ser prou eixerit
-quan es gira la fortuna-
per sortir d´entre les runes
i fer-ne un altre, tot seguit.

Perdut en la ciutat

Deixares el mas sense acomiadar-te de ningú
I des de llavors mai més no hem sabut res de tu.
Em va dir la dona
Del de la tafona
Que per Barcelona vas fent.
I baixi a trobar-te
Cansat d´esperar-te
I d´escriure cartes al vent.

Infructuosament busco els teus ulls blaus per tot arreu.
De remenar la ciutat, en treu un mal de peus.
No sé, ho pots ben creure,
Si caminar o seure.
Per més que et vull veure no et veig.
Als de la muntana la ciutat estranya
Ens causa migranya i mareig.

Ep... Sóc jo. Que no em sents...?
Perdut en la ciutat,
Només vull saber si estàs bé.
Si t´agrada el mar.

Ep... Sóc jo. Que no em sents...?
Què he de fer amb el gat
Que amb les presses vas deixar-te,
Com a mi, oblidat?

Engego coloms missatgers però perden el rumb.
Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum
Però un cop d´oratge
Barreja el llenguatge
I escampa el missatge pel cel.
Cruel la fortuna
Bufa i se´n riu, d´una
Rescatada lluna de mel.

Omplo una ampolla amb versos d´amor i dol per tu
I la llanço al mar pregant l´ajuda de Neptú
Però una ona fera

Català

L´esclafa amb fal·lera
Contra l´escullera del moll
I veig com naufraga
una altra vegada
l´esperança errada del foll.

Ep... Sóc jo. Que no em sents...?
Perdut en la ciutat,
Només vull saber si estàs bé.
Si t´agrada el mar.

Ep... Sóc jo. Que no em sents...?
Què he de fer amb el gat
Que amb les presses vas deixar-te,
Com a mi, oblidat?
Demà de matí, vençuts, tornarem el gat i jo
On les gallines no ponen i els geranis no fan flor.
On sense alegria em troben els dies
Mirant-me la via del tren.
Em dol, a la butxaca,
La foto, tant maca,
De tu, jo, la vaca i el nen.

Ep... Sóc jo. Que no em sents...?
No em sents...? No em sents...?

Plou ( versió inèdita interpretada a la Marató de TV3 del 2005))

De vegades plou al cor
i no saps ben bé perquè
de vegades plou i fa sol
plou i no vol ploure però plou.

Plou en el teu cor i plou
sense pressa ni repòs
de vegades plou i no fa fang
plou sense llamps i sense trons.

I l´ànima fuig com un gos xop
que no troba aixopluc enlloc
a vegades plou sense fer enrenou
i plou i plou, i plou al cor.

I hi ha llenya al foc i tall al plat
i entre els llençols dorm un somni grat
però res d´això és prou quan vol ploure prou
i plou i plou, i plou al cor.

Català

Salam Rashid

T´ho havien dit,
allà baix a la terra dels teus pares,
t´ho havien dit
que Europa era molt gran, per això hi anares

des del gran Sud,
on l´ombra de les palmeres és dolça
i l´aigua dels rius
camina de puntetes, cautelosa.

T´ho havien dit
de nit les passes lentes de les dunes.
T´ho havien dit,
que el desert es va fent gran a mesura

que els rics del Nord
hi trenquen els seus rellotges de sorra
a contracor.
I tu només tenies ganes de córrer.

¿Què hi fas, Rashid, perdut a la frontissa
d´un Nord poruc i un Sud que es desespera?
T´han estripat l´honor i la camisa
i un cop aquí no tornaràs enrera.

Pell de color de dàtil o de sutge

Català
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que sempre està fent cua a Laietana,
no ets innocent sigui qui sigui el jutge.
Ets el pecat, el camell, la fulana.

Dècim trencat, propina d´urinari,
ets tot allò que el fariseu rebutja.
Trinca la creu i puja al teu calvari.

Salam Rashid.

Ja ni saps quant
fa que camines per ciutats llogades
arrossegant
la sensació que a tot arreu sobraves.

Et coneixem.
Ets carn de soterrani i de conquesta,
la falca justa perquè
no trontolli la taula de la festa.

Bulls al perol
somnis del Sud contra la incerta ràbia
de morir sol.
Volies volar, i Europa és una gàbia

i vas perdent
a poc a poc records per les voreres
feixugament,
però et sents viu i esperes com les feres.

El món es mou pels qui com tu caminen
més del que volen. Mà d´obra barata.
Sobrevivents de presons i pallisses
que han decidit que els guiïn les sabates.

Demà per tu somriurà la Mona Lisa.
Faràs servir el Louvre de nevera.
Les catedrals alternaran la missa
amb l´Alcorà i les danses barbaresques.

Però mentrestant Europa va fent d´esma.
Ha embolicat les porres amb banderes
i a tu et reserva un jardí del Maresme.

Salam Rashid.

Si hagués nascut dona

Si hagués nascut dona, hauria fet feliç
la meva mare, que volia una nena.
En record de l´àvia morta el 36
em diria Joana.
Joana, Joana
la de "la manya".
La del noranta-cinc
del carrer Cabanyes.

Si hagués nascut dona, per bé o per mal,
subtilment hauria estat alliçonada
amb nines, cuinetes, agulla i didal.
Eines en miniatura
per a una obscura
vida futura.
Verins embolicats
amb llaminadures.

Tot és un dir, un suposar,
una història en blanc i negre.
Blanc era el fred i negre el pa
just acabada la guerra.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar
mansament l´antic rotlle de la patata
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mentre els nois jugaven a saltar i parar,
s´enfilaven als arbres,
penjaven pilotes,
s´esbatussaven
i pixaven dempeus
per les cantonades.

Si hagués nascut dona, hauria estudiat
fins a quart i, amb sort, potser magisteri.
Submisa, discreta, que mai el veïnat
pogués dir-ne ni mica.
Serien de suro
la clau i el duro
i a casa a quarts de deu
com a tard. T´ho juro.

I plorar sang un cop al mes,
ocult sota una carota
el voraviu dels sentiments
com quasi bé quasi totes.

Si hagués nascut dona, seguim inventant...
Després d´anys d´estalvis i festeig
m´hauria casat per l´església vestida de blanc.
La mare ploraria,
diu que d´alegria,
quan em duria
del braç un príncep blau
de "guardarropía".

Si hagués nascut dona, per mal o per bé,
m´hauria atipat d´empassar-me penes,
de preparar ranxo, de canviar bolquers,
de cardar sense ganes...
Joana, Joana,
escurant el marro,
triscant de sol a sol
i tirant del carro.

O qui et diu que no m´hagués firat
el sultà de la Verneda.
Si és cara o creu ningú no ho sap
fins que no cau la moneda.

Si hagués nascut dona, parlant amb l´espill
cada dia més vella, cada dia més grassa.
Veient com s´envolen un a un els fills
i sopant tota sola
plors a la cassola,
marcits els llavis,
posant flors als records
i cuidant dels avis.

O potser un bon dia me n´hauria anat
més enllà del cel protector de la casa
per camins indòcils lluny del meu ramat
a trobar na Joana,
Joana, Joana
la de "la manya".
La del noranta-cinc
del carrer Cabanyes.

Si no fos per tu

Si no fos per tu, m´hauria mort de gana
abans de perdre la salut;
si no fos per tu, que em poses plat a la taula
quan d´altres per tot ajut
donen bons consells
i sàvies paraules
i et deixen sol i en dejú.

M´esperava el trist final de la cigala
si no fos per tu.

Si no fos per tu, segur que no tindria
on enfonsar les arrels
ni un cobert on raure ni una bona guia
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Pàgina 1887 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Serrat, Joan Manel

per anar i tornar al setè cel
i els fills que escampés
no els coneixeria,
res meu viuria en ningú.

Jo seria un altre i ningú no ho sabria
si no fos per tu.

Si no fos per tu, que arreplegues els trossos
després de la tempestat
i em fas companyia quan borden els gossos
en el cor de la ciutat,
tu que del mirall
ullerós em mires
renyant-me de bon matí

per maltractar una vida que mai no tindries
si no fos per mi.

Si no fos per mi, ¿qui et rescataria
de tanta vulgaritat?
Feines, compromisos, rutines, família,
municipi i sindicat.
És per això que em dons
crèdit i valença,
casa, dona, pa i abric.

Ja m´explicaràs qui series sense
el teu íntim enemic.

Una guitarra

Me la van regalar quan em voltaven
somnis dels meus setze anys, encara adolescent,
entre les meves mans que tremolaven
jo vaig prendre ben fort aquell juguet.

Vàrem créixer plegats, jo em vaig fer un home;
ella es va anar espatllant al meu costat.
Ara que jo la veig bruta i trencada,
m'adono del molt que l'he estimat.

Primer els amics arriben.
Quan els amics se'n van,
sols queda una guitarra
per fer d'acompanyant.

Ara l'amor arriba.
Després l'amor se'n va.
Sols queda una guitarra
i el seu cant que plora.

Ara sé d'un company que mai no enganya,
que quan m'ompli de goig cantarà amb mi;
ja tinc un amic fidel, pobra guitarra:
canta quan canto jo i plora sempre amb mi.

Català

Sex Pistols

Anarchy in the Uk

Right ! NOW ! ha ha ha ha ha

I am an antichrist
I am an anarchist
Don't know what I want but
I know how to get it
I wanna destroy the passer by cos I

I wanna BE anarchy !
No dogs body

Anarchy for the U.K it's coming sometime and maybe
I give a wrong time stop a trafic line
your future dream is a shopping scheme cos I

I wanna BE anarchy !
In the city

How Many ways to get what you want
I use the best I use the rest
I use the enemy I use anarchy cos I

I wanna BE anarchy !
THE ONLY WAY TO BE !

Is this the M.P.L.A
Or is this the U.D.A
Or is this the I.R.A
I thought it was the U.K or just
another country
another council tenancy

I wanna be an anarchist
Oh what a name
Get PISSED DESTROY !

Anglès

God save the queen

God save the queen her fascist regime
it made you a moron a potential H bomb !

God save the queen she ain't no human being
there is no future in England's dreaming

Don't be told what you want don't be told what you need
there's no future no future no future for you

God save the queen we mean it man (god save window leen)
we love our queen god saves (god save... human beings)

God save the queen cos tourists are money
and our figurehead is not what she seems
Oh god save history god save your mad parade
Oh lord god have mercy all crimes are paid

When there's no future how can there be sin
we're the flowers in the dustbin
we're the poison in your human machine
we're the future your future

God save the queen we mean it man
there is no future in England's dreaming

No future for you No future for me
No future no future for you

Anglès

My way

Intro:  E

E
And now, the end is near

Anglès
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                  ? B
And so I face the final curtain
?E
You cunt, I´m not a queer
              B                  E
I´ll state my case, of which I´m certain
E
I´ve lived a life that´s full
    A
And each and every highway
    E                   B
And yet, much more than this
         E
I did it my way

E
There were times, I´m sure you knew
              A
When there was nothing fucking else to do
               ?E                  B
But through it all, when there was doubt
         G#               ?B
I shot it up or kicked it out
              ?E          B
I fought them all just as before
           E
And did it my way

Shakira

Estoy aqui

YA SE QUE NO VENDRAS,
TODO LO QU FUE,
EL TIEMPO LO DEJO ATRAS.
SE QUE NO REGRESARAS
LO QUE NOS PASO
NO REPETIRA JAMAS
MIL AÑOS NO ME ALCANÇARAN:
PARA BORRARTE Y OLBIDAR.
Y AHORA ESTOY AQUI,
QUERIENDO CONVERTIR,
LOS CAMPOS EN CIUDAD,
MESCLADNO EL CIELO CON EL MAR.
SE QUE TE DEJE ESCAPAR,
SE QUE TE PERDI
Y NADA PODRA SER IGUAL
MIL AÑOS PUEDEN ALCANÇAR
PARA QUE PUEDAS PERDONAR!
ESTOY AQUI
QUERIENDOTE
AHOGANDOME ENTRE
FOTOS Y QUADERNOS
ENTRE COSAS Y RECUERDOS
QUE NO PUEDO COMPRENDER
ESTOY ENLOQUECIENDOME
CAMBIANDO DE PORRA CARAMBIA
ESTA NOCHE POR EL DIA "AIJE"
NADA LE PUEDO YO HACER.
LAS CARTAS QUE ESCRIBI
NUNCA LAS ENVIE
NO QUERRAS SABER DE MI
NO PUEDO ENTENDER
LO TONTA QUE FUI
ES CUESTION DE TIEMPO Y FE
MIL AÑOS CON OTROS MIL MAS
SON SUFICEINTES PARA HABLAR.

Castellà

ESTOY AQUI
QUERIENDOTE
AHOGANDOME ENTRE
FOTOS Y QUADERNOS
ENTRE COSAS Y RECUERDOS
QUE NO PUEDO COMPRENDER
ESTOY ENLOQUECIENDOME
FOTOS Y QUADERNOS
ENTRE COSAS Y RECUERDOS
QUE NO PUEDO COMPRENDER
AHOGANDOME ENTRE
FOTOS FOTOS Y QUADERNOS
ENTRE COSAS Y RECUERDOS QUE
ESTOY ENLOQUCIENDOME

Hips dont lie

Hips dont lie --

Ladies up in here tonight
No fighting, no fighting
We got the refugees up in here
No fighting, no fighting

Shakira, Shakira

I never really knew that she could dance like this
She makes a man wants to speak Spanish
Como se llama, bonita, mi casa, su casa
Shakira, Shakira

Oh baby when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body

And I´m on tonight
You know my hips don´t lie
And I´m starting to feel it´s right
All the attraction, the tension
Don´t you see baby, this is perfection

Hey Girl, I can see your body moving
And it´s driving me crazy
And I didn´t have the slightest idea
Until I saw you dancing

And when you walk up on the dance floor
Nobody cannot ignore the way you move your body, girl
And everything so unexpected
- the way you right and left it -
So you can keep on taking it

I never really knew that she could dance like this
She makes a man want to speak Spanish
Como se llama, bonita, mi casa, su casa
Shakira, Shakira

Oh baby when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body

And I´m on tonight
You know my hips don´t lie
And I am starting to feel you boy
Come on lets go, real slow
Don´t you see baby asi es perfecto

Oh I know I am on tonight my hips don´t lie
And I am starting to feel it´s right
All the attraction, the tension
Don´t you see baby, this is perfection
Shakira, Shakira

Oh boy, I can see your body moving

Català
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Half animal, half man
I don´t, don´t really know what I´m doing
But you seem to have a plan
My will and self restraint
Have come to fail now, fail now
See, I am doing what I can, but I can´t so you know
That´s a bit too hard to explain

Baila en la calle de noche
Baila en la calle de día

Baila en la calle de noche
Baila en la calle de día

I never really knew that she could dance like this
She makes a man want to speak Spanish
Como se llama, bonita, mi casa, su casa
Shakira, Shakira

Oh baby when you talk like that
You know you got me hypnotized
So be wise and keep on
Reading the signs of my body

Senorita, feel the conga, let me see you move like you come from Colombia

Mira en Barranquilla se baila así, say it!
Mira en Barranquilla se baila así

Yeah
She´s so sexy every man´s fantasy
a refugee like me back with the Fugees
from a 3rd world country
I go back like when ´pac carried crates for Humpty Humpty
I need a whole club dizzy
Why the CIA wanna watch us?
Colombians and Haitians
I ain´t guilty, it´s a musical transaction
No more do we snatch ropes
Refugees run the seas ´cause we own our own boats

I´m on tonight, my hips don´t lie
And I´m starting to feel you boy
Come on let´s go, real slow
Baby, like this is perfecto

Oh, you know I am on tonight and my hips don´t lie
And I am starting to feel it´s right
The attraction, the tension
Baby, like this is perfection

No fighting
No fighting

underneath your clothes

You´re a song
written by the hands of god
don´t get me wrong
this may sonud to you a bit odd
but you own the place
all my throught go hiding
right under your clothes
was where I find them.

Underneath your clothes
There´s an endless story
there´s a man I chose
there´s my territory
And all the things I desert
Being such a good girl honey.

Anglès

Because of you
I forgot the smart ways to lie
because of you
running out of reasons to cry
When the friends are gone
When the party´s over
We will still belong to each other.

Underneath your clothes
There´s an endless story
there´s a man I chose
there´s my territory
And all the things I desert
Being such a good girl honey.

Underneath your clothes
There´s an endless story
there´s a man I chose
there´s my territory
And all the things I desert
Being such a good girl, being such...

I love you more
than all that´s on the planet
Movin talkin walkin breathing
you know it´s true
Oh baby it´s so funny
almost don´t belive it.
As everybody
is handing from the silence
lamps are hanging from the ceiling
like a lady like to her good manners
I´m tied up to this feel.

Underneath your clothes
There´s an endless story
there´s a man I chose
there´s my territory
And all the things I desert
Being such a good girl honey.

Underneath your clothes
There´s an endless story
there´s a man I chose
there´s my territory
And all the things I desert
Being such a good girl...
Being such a good girl...

whenever, wherever

Lucky you were born that far away
So we could both make fun of distance
Lucky that I love a foreign man for
The lucky fact of your existance
Baby I would climb the Andes solely
To count the freckles on your body
Never could imagine there were only
So many ways to love somebody

Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le
Can´t you see...I´m at your feet

Whenever, Wherever
We´re meant to be together
I´ll be there and you´ll be near
And that´s the deal my dear

You´re over, you´re under
You´ll never have to wonder

We can always play by ear
But that´s the deal my dear

Lucky that my lips not only mumble
they spill kisses like a fountain

Anglès
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Lucky that my breasts are small and humble
So you don´t confuse them with mountains
Lucky I have strong legs like my mother
To run for cover when I need it
And these two eyes are for no other
The day you leave will cry a river

Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le

At your feet...I´m at your feet

Whenever, Wherever
We´re meant to be together
I´ll be there and you´ll be near
And that´s the deal my dear
You´re over, you´re under
You´ll never have to wonder
We can always play by ear
But that´s the deal my dear

Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le

We can fly, say it again

Le ro lo le lo le lo le

Tell me one more time
That you´re there
Lost in my eyes

Whenever, wherever
We´re meant to be together
I´ll be there and you´ll be near
And that´s the deal my dear
You´re over, you´re under
You´ve got me head over heels
There´s nothing left to fear
If you really feel the way I feel

Whenever, wherever
We´re meant to be together
I´ll be there and you´ll be near
And that´s the deal my dear
You´re over, you´re under
You´ve got me head over heels
There´s nothing left to fear
If you really feel the way I feel

Sherpah

Anclados en el pasado

Nunca pensé que pudiera
doler tanto el amor
cuando todos los buenos ratos
se los lleva el dolor.

Nunca pensé que pudiera pensar
ay que lo nuestro se fuera a acabar.
mi camisa lleva preso,
preso tu olor.

Dolor, lor lor
llevo en mi corazón.
Dolor, lor, lor
en mi pobre corazón

Castellà

Nunca pensé que pudiera olvidar
ay tus besos, al despertar
y en el baho del espejo
todavía veo tu reflejo
Busco miradas,
no encuentro calor.
Yo busco consuelo,
me siento peor.
No tengo cojones,
te pido perdón.

Dolor...

Cantar, saltar, ballar

Canta, salta, balla amb mi
avui veig clar que em vull divertir.
Canta, salta, balla amb mi
que et dic que si!, que et dic que si!

I poder cridar que no m-importa fer/me gran
que tots els amic que avui són
segur demà també hi seran.

Que se feliç al vostre cosat
és el més fàcil que mai m´ha passat.
Estic content de poder cridar
que res d´això es perdrà

I les rialles i els bons moments
de ben segur no se´ls endurà el temps
Estar junts és la força qeu en fa a tots contents

I el cap gros granota serà
Tot canvia, això canviarà
Però ja no només podrem nedar
també podrem saltar i cantar

No t´oblidaràs, no!
I recordaràs, sí!
I descobriràs que res d´això es perdarà

Català

shitting milks

Aquesta nit

Aquesta nit, tard, cansat,
quan la lluna em torni a caure als peus,
somniaré que la llum em cega els ulls.
Cremen somnis que fa temps van despertar.
Aquest ani t et sento a prop.

Luny de la gent, tan a prop dels sentiments,
mai més, mai mé!

Aquesta nit, tard, al llit,
trobo imatges que em fan sentir sol.
Provaré de mirar el cel i explicar-li,
treure fora tot allò que em fa mal.
Aquesta nit et sento a prop.

Lluny de la gent, tan a prop dels sentiments,
mai més, mí més!
Sé que el temps que em vas dir a mi no em serveix
de res, mai més!
Lluny de la gent, tan a prop dels sentiments.
Ara sé que el temps que em vas dir a mi no em serveix
de res, mai més!
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Tan lluny de mi, et sento a prop aquesta nit.
veig que hi ets, somniaré amb tu un cop més.
Mai més, mai més!

Aquesta nit - Shitting milks

Judit Martí

Borracha

no bebas más, no bebas más
que ahora dices que me quieres
luego no te acordarás
deja de beber deja de beber
que me han dicho que el amor se hace
y lo queria hacer
deja el vaso ya, deja el vaso ya
que te olvidas de mi cara
y no se entiende al hablar

borracha, alcoholica,
bella mujer que bebe
hermosa mujer trompa
bolinga, beoda,
guapa señora ciega
linda mujer que sopla
la boca pastosa
te doy un beso ahora
y sabe a contreau con vodka
a ron con coca-aola
a gintonic de giro, a jb con lima
a agua del carmen con gas
a cerveza sin gas, al infierno sin fregar
a escape de gas mortal!

Castellà

Caus

Dius que no és sols per diners,
que ja no torni més,
que creus que no ho faig bé.
I ara que queda?
Fotre´m al carrer i ...

Caus, caus, lhas perdut el fil i
caus, caus, proves d´aixecar-te, caus, caus.
I ara de què menjaré?

Veus qu eestic sol al carrer.
No tinc ni pel cafè,
i sé que hi ha molts més que pagarien
per sortir d´aquest infern ...
Creus que tu em pots despedir,
que em pots fer fora així,
quedar-te tan tranquil.
I ara què queda?
Fotre´m al carrer i ......

Caus, caus, lhas perdut el fil i
caus, caus, proves d´aixecar-te, caus, caus.
I ara de què menjaré?

Swing, això és tot el que tinc.
I é sque no en tinc ni cins
per anar vivint.
I ara què queda?

Caus, caus, lhas perdut el fil i
caus, caus, proves d´aixecar-te, caus, caus.
I ara de què menjaré?

Caus - Shitting milks

Català

Judit Martí

El camí

Potser no està escirt el lloc on serem demà.
Creus que no sóc conscient, que no sóc valent
per fer i per decidir.
Jo vull ser aquí, he triat el camí, i no ets pas tu, neng,
qui m´ha de dir què cal que senti, això no fa per tu.
No em ve de gust - el viatge és molt curt -
quedar-me aquí estancat.
No puc amb tot el què veig.
Ho canviaré, no sé on arribaré,
i mentre  pugui, faré el que vulgui.
No podràs fer que em rendeixi, i algú que s´atreveixi!

I si no pots vèncer el temps,
pensa-t´ho, és el que tens.
qui ets tu per dir-me res?
Tu no fas callar a la gent.

El fet és el que comprta,
i no qui é squi t´escolta.
Jo faré el millor que sigui per mi.
OTIAPUTALKAMÍ!!
i tant se val, que a mi no em fan més mal, així que deixa-ho, no ratllis més amic.
És més important saber que ja no puc més.
És el millor camí, és el que tu et pots fer!

I si no pots vèncer el temps,
pensa-t´ho, és el que tens.
qui ets tu per dir-me res?
Tu no fas callar a la gent.

El camí - Shitting milks

Judit Martí

Català

No és per tu

Lluny d´aquí m´agradaria estar.
Pillar la maleta i mirar més enllà.
Perdre´m pel món, trobar mil racons,
per fer-me més gran, per fer-me més fort.
Lluny d´aquí m´agradaria estar,
i veure la llum que tant he buscat.
És el camí, l´he de seguir,
aquell que només em serveix a mi.

I si ho penses res sembla tan important.
Disn el temps hi ha el que estàs buscant.
no es peris més, mira el que tens al davant,
mira la gent que per tu é simportant.

Passa el temps, no sap esperar,
va més de pressa del que va el meu cap.
No és per tu que escric el que dic,
és per mi i la gent que em fa feliç.

I si ho penses res sembla tan important.
Disn el temps hi ha el que estàs buscant.
no es peris més, mira el que tens al davant,
mira la gent que per tu é simportant.

Lluny d´aquí m´agradaria estar.
Trpobar-me la lllum que tant he buscat.
No és per tu que escric el que dic.
Per fer-me més gran, per fer-me més fort.

I si ho penses res sembla tan important.
Disn el temps hi ha el que estàs buscant.
no es peris més, mira el que tens al davant,

Català
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mira la gent que per tu é simportant.

No és per tu - Shitting milks

Judit Martí

Petita llum

Ulls cansats, el cos girat, em perdo.
L´ambient disfressat, no hi ha res per fer i per dir.
I és que e m vaig desfent, caminant pel vent,
imatges que no semblen res.
Aniré ben lluny, respirant el fum perdut.
Vine amb mi, petita llum, i desfem-nos
per tornar a sentir aquella part de mi adormida.
I és que se m´endu el teu verd perfum,
I ara l´aire sembla cotó fluix.
Aniré ben lluny, brillaran els ulls per tu.

I la meva ment desperta sense tu.
Imaginaré més enllà.
I darrera meu podràs veure petita llum, digues tot allò que has perdut.

I al final tot s´ha capgirat, m´ofego.
I vull tornar a sentir aquella part de mi ara viva.
I és que em vull desfer, caminant pel vent, imatges que no semblen res.
Aniré ben lluny, respirant el fum perdut.

I la meva ment desperta sense tu.
Imaginaré més enllà.
I darrera meu podràs veure petita llum, digues tot allò que has perdut.

Petita llum - SHITTING MILKS

Català

Segueix el moviment

Ho sents per dins, dins del teu vervell.
Fes fora les penes i deixa´t endur pel temps,
d´aquest funky, i despertes....
Vine, ara és el moment.
No miris enrere, no, no em podràs fer descansar,
i no m´ho penso callar, ara m´hauràs descoltar.
Ho tens clar, aquest é sel teu moment.
Vine amb mi, segueix el moviment.
Deixa´t endur pel sentiment fins que ja no puguis més.
Vius, fent cada instant present,
són massa les promeses que no et deixen dormir,
ni sentir el que penses.

Mou-te, canvia d´actitud; fes girar les coses i...
Res no et podrà parar, no et quedaràs atrapat,
si més no, ho has intentat.

Ho tens clar, aquest és el teu moment.
Vine amb mi, segueix el moviment.
Deixa´t endur pel sentiment fins que ja no puguis més.
Vius, fent cada instant present,
són massa les promeses q ue no et deixen dormir,
ni sentir el que penses.

Mou-te, canvia d´actitud; fes girar les coses i...
Res no et podrà parar, no et quedaràs atrapat,
si més no, ho has intentat.

Vine amb mi, segueix el moviment.
Deixa´t endur pel sentiment fins que ja no puguis més.

Català

Segueix el moviment - Shitting milks

Judit Martí

Stones

No deixis caure l´ànim tan depressa, què é sla por? No ens ha de vèncer mai.
Més val posar-se dret a stones
que viure sempre amb els ulls tancats.
No hi pensis més i troba ja per sempre,
els colors viurs són el que més t´engresca.
Viu més del què p ots somniar.
Fes més, no pensis en res.
Sent, encén, juga amb el què tens.
Potser si vius, rius i trobes el que és teu,
surt avui, potser ja no hi ets.

Viu el son, fent camí cap al que sents,
Però ben despert, poc a poc faràs el cel.

No hi pensis més i troba ja per sempre,
els colors vius són el que més t´engresca.
Viu més del què pots somniar.
Fes més, no pensis en res.
Sent, encén, juga amb el què tens.
Potser si vius, rius i trobes el que és teu,
surt avui potser ja no hi ets.

Viu el son, fent camí cap al que sents,
Però ben despert, poc a poc faràs el cel.

Stones - SHITTING MILKS

Judit Martí

Català

Trobaré

Buscant dins d´aquest instant
he trobat un bell record perdut,
un sentiment que ja havia oblidat.
Ara, dins d´aquest desert,
veig aquell dibuix del teu cabell, com el mar despentinat pel vent.
Nedo cap al cel.
Torno a sonmiar,
els teus ulls tanfcats en el mirall,
ombrers qu em´ensenyen a saber com ets.
Ara ja no hi ets.
Recordo tan velles olors que m´han fet reviure aquell moment...
El temps corre massa< dins el pensament.
Se m´oblida on ets.

Trobaré aquell present de l´inconscient perdut en el no-res.
Tornaré, per fi.
Dins la pell, el teu desig, desfà el meu pensament.
Trobaré, per fi.

Sota el cel resta la llum
que vas deixar encesa eternament.
Un sentiment que no oblidaré.
Sento la teva veu.
Tornes a somriure dintre meu.
Neixen tots els somnis, l´ànima s´encén.
Ara sí que hi ets.

Trobaré aquell present de l´inconscient perdut en el no-res.
Tornaré, per fi.
Dins la pell, el teu desig, desfà el meu pensament.
Trobaré, per fi.
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No  veus però sóc avlent, torno a ser el mateix.
Fugim per un moment, sento que el món és etern,
demà no hi haurà nit, porta´m a l´infinit,
ets tu tot el què tinc.
Seguiré lluitant, així, tot serà diferent.

Trobaré aquell present de l´inconscient perdut en el no-res.
Tornaré, per fi.
Dins la pell, el teu desig, desfà el meu pensament.
Trobaré, per fi.

Trobaré - Shitting milks

Judit Martí

Simon and Garfunkel

A heart in New York

New York, to that tall skyline I come, flyin' in from London to your door
New York, lookin' down on Central Park
Where they say you should not wander after dark

New York, like a scene from all those movies
But you're real enough to me, but there's a heart
A heart that lives in New York

A heart in New York, a rose on the street
I write my song to that city heartbeat
A heart in New York, love in her eye, an open door and a friend for the night

New York, you got money on your mind
And my words won't make a dime's worth a difference, so here's to you New York

Anglès

America

"Let us be lovers we'll marry our fortunes together"
"I've got some real estate here in my bag"
So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies
And we walked off to look for America

"Kathy," I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh
"Michigan seems like a dream to me now"
It took me four days to hitchhike from Saginaw
I've gone to look for America

Laughing on the bus
Playing games with the faces
She said the man in the gabardine suit was a spy
I said "Be careful his bowtie is really a camera"

"Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat"
"We smoked the last one an hour ago"
So I looked at the scenery, she read her magazine
And the moon rose over an open field

"Kathy, I'm lost," I said, though I knew she was sleeping
I'm empty and aching and I don't know why
Counting the cars on the New Jersey Turnpike
They've all gone to look for America
All gone to look for America
All gone to look for America

Anglès

April come she will

April come she will
When streams are ripe and swelled with rain;
May, she will stay,
Resting in my arms again.

June, she'll change her tune,
In restless walks she'll prowl the night;
July, she will fly
And give no warning to her flight.

August, die she must,
The autumn winds blow chilly and cold;
September I'll remember
A love once new has now grown old.

Anglès

Bridge Over Troubled Water

When you're weary, feeling small,
When tears are in your eyes, I will dry them all;
I'm on your side. When times get rough
And friends just can't be found,
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.

When you're down and out,
When you're on the street,
When evening falls so hard
I will comfort you.
I'll take your part.
When darkness comes
And pains is all around,
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.

Sail on silvergirl,
Sail on by.
Your time has come to shine.
All your dreams are on their way.
See how they shine.
If you need a friend
I'm sailing right behind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.

Anglès

Bye Bye Love

CHORUS
Bye bye love
Bye bye happiness
Hello loneliness
I think I'm gonna cry
Bye bye love
Bye bye sweet caress
Hello emptiness
I feel like I could die
Bye bye my love, goodbye

There goes my baby
With someone new
She sure looks happy
I sure am blue
She was my baby
Till he stepped in
Goodbye to romance
That might have been
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CHORUS

I'm through with romance
I'm through with love
I'm through with counting
The stars above
And here's the reason
That I'm so free
My loving baby
Is through with

Cecilia

CHORUS
Cecilia, you're breaking my heart,
You're shaking my confidence daily.
Oh Cecilia, I'm down on m my knees,
I'm begging you please to come home.
Come on home

CHORUS

Making love in the afternoon with Cecilia
Up in my bedroom,
I got up to wash my face
When I come back to bed,
Someone's taken my place.

CHORUS

Jubilation,
She loves me again,
I fall on the floor and I laughing

Jubilation,
She loves me again,
I fall on the floor and I laughing.

Anglès

El Condor Pasa

I'd rather be a sparrow than a snail.
Yes I would.
If I could,
I surely would.

I'd rather be a hammer than a nail.
Yes I would.
If I could,
I surely would.

CHORUS
Away, I'd rather sail away
Like a swan that's here and gone
A man grows older every day
It gives the world
Its saddest sound,
Its saddest sound.

I'd rather be a forest than a street.
Yes I would.
If I could,
I surely would.

I'd rather feel the earth beneath my feet,
Yes I would.
If I could,
I surely would.

Anglès

El so del silenci

(THE SOUNDS OF SILENCE)
LL/M: Paul Simon (angloamericà)
Adap: ?

	El soroll surt del carrer
	sento un buit a dintre meu
	busco algú que vulgui amb mi parlar,
	busco algú que vulgui amb mi estimar,
	busco algú que senti neguit com jo,
	dins la foscor, i dins del cor,
	silenci.

Sóc enmig d'un riu de gent,
sóc enmig d'un riu de veus;
gent que parla sempre de futbol,
gent que parla solament del temps,
però el soroll dels cotxes s'enduu
les seves veus, com si fos pols,
i dins del cor, silenci.

Tornada

Català

Fira de Scarborough

La fira de Scarborough ( Simon & Garfunkel )

la_m SOL la_m
A la fira de scarborough vaig
DO la_m DO RE la_m
vull trobar-hi el meu amor
DO SOL
Mirar-la als ulls i fer-li un petó
la_m SOL la_m
Potser així em tornarà estimar

la_m SOL la_m
Hi aniré amb el cor a la mà
DO la_m DO RE la_m
sàlvia i altres herbes del camp
DO SOL
I unes maduixes dolces i vermelles
la_m SOL la_m
potser així em tornarà a estimar

la_m SOL la_m
Junts anirem a veure món
DO la_m DO RE la_m
A saltar a cantar i a ballar
DO SOL
Veurem de matí com surt el sol
la_m SOL la_m
Potser així em tornarà a estimar

Català

He was my brother

He was my brother
 Five years older than I
 He was my brother
 Twenty-three years old the day he died

 Freedom writer
 They cursed my brother to his face
 Go home outsider
 This town's gonna be your buryin' place

 He was singin' on his knees
 An angry mob trailed along
 They shot my brother dead
 Because he hated what was wrong

 He was my brother
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 Tears can't bring him back to me
 He was my brother
 And he died so his brothers could be free
 He died so his brothers could be free

Homeward Bound

I'm sitting in the railway station.
Got a ticket to my destination.
On a tour of one-night stands my suitcase and guitar in hand.
And ev'ry stop is neatly planned for a poet and a one-man band.
Homeward bound,
I wish I was,
Homeward bound,
Home where my thought's escaping,
Home where my music's playing,
Home where my love lies waiting
Silently for me.

Ev'ry day's an endless stream
Of cigarettes and magazines.
And each town looks the same to me, the movies and the factories
And ev'ry stranger's face I see reminds me that I long to be,
Homeward bound,
I wish I was,
Homeward bound,
Home where my thought's escaping,
Home where my music's playing,
Home where my love lies waiting
Silently for me.

Tonight I'll sing my songs again,
I'll play the game and pretend.
But all my words come back to me in shades of mediocrity
Like emptiness in harmony I need someone to comfort me.
Homeward bound,
I wish I was,
Homeward bound,
Home where my thought's escaping,
Home where my music's playing,
Home where my love lies waiting
Silently for me.
Silently for me.

Anglès

I am a rock

A winter's day
In a deep and dark December;
I am alone,
Gazing from my window to the streets below
On a freshly fallen silent shroud of snow.
I am a rock,
I am an island.

I've built walls,
A fortress deep and mighty,
That none may penetrate.
I have no need of friendship; friendship causes pain.
It's laughter and it's loving I disdain.
I am a rock,
I am an island.

Don't talk of love,
But I've heard the words before;
It's sleeping in my memory.
I won't disturb the slumber of feelings that have died.
If I never loved I never would have cried.
I am a rock,
I am an island.

I have my books
And my poetry to protect me;

Anglès

I am shielded in my armor,
Hiding in my room, safe within my womb.
I touch no one and no one touches me.
I am a rock,
I am an island.

And a rock feels no pain;
And an island never cries.

Keep the Customer Satisfied

Gee but it's great to be back home
Home is where I want to be.
I've been on the road so long my friend,
And if you came along
I know you couldn't disagree.

CHORUS
It's the same old story
Everywhere I go,
I get slandered,
Libeled,
I hear words I never heard
In the Bible
And I'm on step ahead of the shoe shine
Two steps away from the county line
Just trying to keep my customers satisfied,
Satisfied.

Deputy Sheriff said to me
Tell me what you come here for, boy.
You better get your bags and flee.
You're in trouble boy,
And you're heading into more.

Anglès

Kodachrome

When I think back on all the crap I've learned in highschool
It's a wonder I can think at all
Though my lack of education hasn't hurt me much
I can read the writings on the walls

 Chorus:
Kodachrome, they give us those nice bright colours
They give us the greens of summers
Makes you think all the world's a sunny day, oh yeah
I got a Nikon camera, I love to take a photograph
So mama don't take my Kodachrome away

If you took all the girls I knew when I was single
Brought 'em all together for one night
I know they'd never match my sweet imagination
Everything looks better in black and white

chorus

Mama don't take my Kodachrome away, mama don't take my Kodachrome away
Mama don't take my Kodachrome away

Mama don't take my Kodachrome, mama don't take my Kodachrome
Mama don't take my Kodachrome away
Mama don't take my Kodachrome and leave your boy so far from home
Mama don't take my Kodachrome away
Mama don't take my Kodachrome, whew whew, mama don't take my Kodachrome away

Anglès

Mrs. Robinson

And here's to you, Mrs. Robinson
Jesus loves you more than you will know (Wo, wo, wo)
God bless you please, Mrs. Robinson
Heaven holds a place for those who pray
(Hey, hey, hey...hey, hey, hey)

Anglès
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We'd like to know a little bit about you for our files
We'd like to help you learn to help yourself
Look around you, all you see are sympathetic eyes
Stroll around the grounds until you feel at home

And here's to you, Mrs. Robinson
Jesus loves you more than you will know (Wo, wo, wo)
God bless you please, Mrs. Robinson
Heaven holds a place for those who pray
(Hey, hey, hey...hey, hey, hey)

Hide it in a hiding place where no one ever goes
Put it in your pantry with your cupcakes
It's a little secret, just the Robinsons' affair
Most of all, you've got to hide it from the kids

Coo, coo, ca-choo, Mrs Robinson
Jesus loves you more than you will know (Wo, wo, wo)
God bless you please, Mrs. Robinson
Heaven holds a place for those who pray
(Hey, hey, hey...hey, hey, hey)

Sitting on a sofa on a Sunday afternoon
Going to the candidates debate
Laugh about it, shout about it
When you've got to choose
Ev'ry way you look at it, you lose

Where have you gone, Joe DiMaggio
A nation turns its lonely eyes to you (Woo, woo, woo)
What's that you say, Mrs. Robinson
Joltin' Joe has left and gone away
(Hey, hey, hey...hey, hey, hey)

Slip sliding away

Chorus:
Slip sliding away, slip sliding away
You know the nearer your destination, the more you slip sliding away

Whoah and I know a man, he came from my hometown
He wore his passion for his woman like a thorny crown
He said Dolores, I live in fear
My love for you's so overpowering, I'm afraid that I will disappear

chorus

I know a woman, (who) became a wife
These are the very words she uses to describe her life
She said a good day ain't got no rain
She said a bad day is when I lie in the bed
And I think of things that might have been

chorus

And I know a father who had a son
He longed to tell him all the reasons for the things he'd done
He came a long way just to explain
He kissed his boy as he lay sleeping
Then he turned around and he headed home again

chorus

Whoah God only knows, God makes his plan
The information's unavailable to the mortal man
We're workin' our jobs, collect our pay
Believe we're gliding down the highway, when in fact we're slip sliding away

chorus repeats 2x

Anglès

Sound of Silence

THE SOUND OF SILENCE
Hello darkness, my old friend			lam Sol
I’ve come to talk with you again.			lam
Because a vision softly creeping,			Do Fa Do
left its seeds while I was sleeping.			Fa Do
And the vision that was planted 			Fa
In my brain still remains				Do lam
With the Sounds of Silence.			Sol lam

In restless dreams I walk alone			lam Sol
Narrow streets of cobblestone			lam
Neath’s the halo of a street lamp.			Do Fa Do
I turned my collar to the cold and dump.		Fa Do
When my eyes were stabbed 			Fa
By the flash of a neon light			Do lam
And touch the Sound of Silence.			Sol lam

And in naked light I saw				lam Sol
Ten thousand people may be more			lam
People talking without speaking			Do Fa Do
People hearing without listening			Fa Do
People writing songs that voices			Fa
Never share and no one dare			Do lam
Disturb the Sounds of Silence			Sol lam
“Fools!” said I. “You do not know			lam Sol
Silence like a cancer grows”			lam
“Hear my words that I might reach you		Do Fa Do
Take my arms that I might reach you”		Fa Do
But my words like silent				Fa
Rain-drops fell and echoed			Do lam
In the wells of silence.				Sol lam
And people bowed and prayed			lam Sol
To the neon god they made.			lam
And the sign flashed out is warming.		Do Fa Do
In the words that I was forming			Fa Do
And the signs said: “the words			Fa
Of the prophets are written on			Do lam
The subway walls and tenement halls”		Sol lam
And whispered in the Sound of Silence.		Sol lam

Català

The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)

Slow down, you move too fast.
You got to make the morning last.
Just kicking down the cobble stones.
Looking for fun and feelin' groovy.

Hello lamppost,
What cha knowing?
I've come to watch your flowers growing.
Ain't cha got no rhymes for me?
Doot-in' doo-doo,
Feelin' groovy.

Got no deeds to do,
No promises to keep.
I'm dappled and drowsy and ready to sleep.
Let the morning time drop all its petals on me.
Life, I love you,
All is groovy.

Anglès

The Boxer

I am just a poor boy.
Though my story's seldom told,
I have squandered my resistance
For a pocketful of mumbles,
Such are promises
All lies and jest
Still, a man hears what he wants to hear
And disregards the rest.

Anglès
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When I left my home
And my family,
I was no more than a boy
In the company of strangers
In the quiet of the railway station,
Running scared,
Laying low,
Seeking out the poorer quarters
Where the ragged people go,
Looking for the places
Only they would know.

CHORUS
Lie-la-lie.....

Asking only workman's wages
I come looking for a job,
But I get no offers.
Just a come-on from the whores
On Seventh Avenue
I do declare,
There were times when I was so lonesome
I took some comfort there.

CHORUS

Then I'm laying out my winter clothes
And wishing I was gone
Going home
Where the New York City winters
Aren't bleeding me,
Leading me,
Going home.

In the clearing stands a boxer,
And a fighter by his trade
And he carries the reminders
Of ev'ry glove that laid him down
Or cut him till he cried out
In his anger and his shame,
"I am leaving, I am leaving."
But the fighter still remains

The sound of silence

Hello darkness, my old friend,
 I've come to talk with you again,
 Because a vision softly creeping,
 Left its seeds while I was sleeping,
 And the vision that was planted in my brain
 Still remains
 Within the sound of silence.

 In restless dreams I walked alone
 Narrow streets of cobblestone,
 'Neath the halo of a street lamp,
 I turned my collar to the cold and damp
 When my eyes were stabbed by the flash of
 a neon light
 That split the night
 And touched the sound of silence.

 And in the naked light I saw
 Ten thousand people, maybe more.
 People talking without speaking,
 People hearing without listening,
 People writing songs that voices never share
 And no one deared
 Disturb the sound of silence.

 "Fools" said I,"You do not know
 Silence like a cancer grows.
 Hear my words that I might teach you,

Anglès

 Take my arms that I might reach you."
 But my words like silent raindrops fell,
 And echoed
 In the wells of silence

 And the people bowed and prayed
 To the neon god they made.
 And the sign flashed out its warning,
 In the words that it was forming.
 And the signs said, The words of the prophets
  are written on the subway walls
 And tenement halls.
 And whisper'd in the sounds of silence

Wednesday Morning, 3 A.M.

I can hear the soft breathing
 Of the girl that I love,
 As she lies here beside me
 Asleep with the night,
 And her hair, in a fine mist
 Floats on my pillow,
 Reflecting the glow
 Of the winter moonlight.

 She is soft, she is warm,
 But my heart remains heavy,
 And I watch as her breasts
 Gently rise, gently fall,
 For I know with the first light of dawn
 I'll be leaving,
 And tonight will be
 All I have left to recall.

 Oh, what have I done,
 Why have I done it,
 I've committed a crime,
 I've broken the law.
 For twenty-five dollars
 And pieces of silver,
 I held up and robbed
 A hard liquor store.

 My life seems unreal,
 My crime an illusion,
 A scene badly written
 In which I must play.
 Yet I know as I gaze
 At my young love beside me,
 The morning is just a few hours away.

------------------------------------------------------------

[Sol][lam]
[Sol][lam]
[Sol]
I can hear the soft [mim]breathing
Of the [Do]girl that I [sim]love,
As she [Sol]lies here be[Do]side me
A[Re]sleep with the night,
And her [Sol]hair, in a [mim]fine mist
[Do]Floats on my [sim]pillow,
Re[Sol]flecting the [Do]glow
Of the [Re]winter moon[Sol]light.
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Addicted

I heard you´re doing ok
But I want you to know
I´m a dick
I´m addicted to you
I can´t pretend I don´t care
When you don´t think about me
Do you think I deserve this?

I tried to make you happy but you left anyway

I´m trying to forget that
I´m addicted to you
But I want it and I need it
I´m addicted to you
Now it´s over
can´t forget what you said
and I never wanna do this again
Heartbreaker

Since the day I met you
And after all we´ve been through
I´m still a dick
I´m addicted to you
I think you know that it´s true
I´d run a thousand miles to get you
Do you think I deserve this?

I tried to make you happy
I did all that I could
Just to keep you
But you left anyway

I´m trying to forget that
I´m addicted to you
But I want it and I need it
I´m addicted to you
Now it´s over
can´t forget what you said
and I never wanna do this again
Heartbreaker

How long will I be waiting?
Until the end of times
I don´t know why I´m still waiting
I can´t make you mine

I´m trying to forget that
I´m addicted to you
I´m trying to forget that
I´m addicted to you
But I want it and I need it
I´m addicted to you

Heartbreaker
I´m addicted to you

Anglès

Crazy

Tell me what´s wrong with society
When everywhere I look I see
Young girls dying to be on tv
They wont stop `til
They´ve reached their dreams

Diet pills , surgery
Photoshoped pictures in magazines
Telling them how they should be
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It doesn´t make sense to me

Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what´s going on?
Tell me what´s going on
If you open your eyes
You´ll see thet something is wrong

I guess things are not how they used to be
There´s no more normal families
Parents act like enemies
Making kids feel like its world war iii

No one cares, no one´s there
I guess we´re all just too damn busy
Money´s our first priority
It doesn´t make sense to me

Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what´s going on?
Tell me what´s going on
If you open your eyes
You´ll see thet something is wrong
Is everybody going crazy?
Is everybody going crazy?

Tell me what´s wrong with society
When everywhere I look I see
Rich guys driving big suv´s
While kids are starving in the streets
No one cares
No one likes to share
I guess life´s unfair

Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what´s going on?
Tell me what´s going on
If you open your eyes
You´ll see that something,something is wrong

Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what´s going on?
Tell me what´s going on
If you open your eyes
You´ll see that something is wrong

crazy

Crazy

by Pierre Bouvier, Chuck Comeau e Sebastien Lefebvre
Tell me what´s wrong with society
When everywhere I look I see
Young girls dying to be on TV
Won´t stop ´til
They´ve reached their dreams

Diet pills, surgery
Photoshop pictures in magazines
Telling them how they should be
It doesn´t make sense to me

Chorus:
Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what´s going on?
Tell me what´s going on
If you open your eyes
You´ll see that something is wrong

I guess things are not how they
used to be
There´s no more normal families
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Parents act like enemies
Making kids feel like it´s World War III

No one cares
No one´s there
I guess we´re all just too damm busy
Money´s our first priority
It doesn´t make sense to me

Chorus

Is everybody going crazy?
Is everybody going crazy?

Tell me what´s wrong with society
When everywhere I look see
Rich guys driving big SUVs
while kids are starving in the streets
No one cares
No one likes to share
I guess life´s unfair

Chorus

I miss You

To see you when I wake up is a gift
I didn´t think could be real
To know that you feel the same as I do
Is a three fold utopian dream
You do something to me that I can´t explain
So would I be out of line if I said
I miss you

I see your picture
I smell your skin on the empty pillow next to mine
You have only been gone 10 days
But already I´m wasting away
I know I´ll see you again
Weither far or soon
But I need you to know
That I care
And I miss you

Anglès

I´d do anything

Another day is going by
I´m thinking about you all the time
But you´re out there
And I´m here waiting

And I wrote this letter in my head
Cuz so many things were left unsaid
But now you´re gone
And I can´t think straight

This could be the one last chance
To make you understand

I´d do anything
Just to hold you in my arms
To try to make you laugh
Cuz somehow I can´t put you in the past
I´d do anything
Just to fall asleep with you
Will you remember me?
Cuz I know
I won´t forget you

Together we broke all the rules
Dreaming of dropping out of school
And leave this place
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To never come back

So now maybe after all these years
If you miss me have no fear
I´ll be here
I´ll be waiting

This could be the one last chance to make you understand
And I just can´t let you leave me once again

I´d do anything
Just to hold you in my arms
To try to make you laugh
Cuz somehow I can´t put you in the past
I´d do anything
Just to fall asleep with you
Will you remember me?
Cuz I know
I won´t forget you

I close my eyes
And all I see is you
I close my eyes
I try to sleep
I can´t forget you
Nanana (....)
And I´d do anything for you
Nanana (....)

I´d do anything
Just to hold you in my arms
To try to make you laugh
Cuz somehow I can´t put you in the past
I´d do anything
Just to fall asleep with you
Will you remember me?
Cuz I know
I won´t forget you

I´d do anything
To fall asleep with you
I´d do anything
There´s nothing I won´t do
I´d do anything
To fall asleep with you
I´d do anything
Cuz I know
I won´t forget you

I´m just a Kid

I woke up it was 7
I waited ´till 11
Just to figure out that no one would call
I think I’ve got a lot of friends
But I don´t hear from them
What´s another night all alone
When you´re spending everyday on you own
And here it goes

I´m just a kid
And life is a nightmare
I´m just a kid
I know that its not fair
Nobody cares
Cause I´m alone and the world is
Having more fun than me tonight

And maybe when the night is dead
I’ll crawl into my bed
staring at these 4 walls again
I´ll try to think about the last time
I had good time
Everyone´s got somewhere to go
And they´re gonna leave me here on my own
And here it goes
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I´m just a kid and life
is a nightmare
I´m just a kid i know that it´s not fair
nobody cares cause i´m alone and the world
is having more fun than me

What the hell is wrong with me?
Don’t fit in with anybody
How did this happen to me?
Wide awake I´m bored and I can´t fall asleep
And every night is the worst night ever

I´m just a kid
I´m just a kid
I´m just a kid
I´m just a kid
I´m just a kid

I´m just a kid and life is a nightmare
I´m just a kid i know that it´s not fair
nobody cares cause i´m alone and the world
is nobody wants to be alone in the world
I´m just a kid and life is a nightmare
I´m just a kid i know that it´s not fair
nobody cares cause i´m alone and the world
is nobody wants to be alone in the world

I´m just a kid
And life is a nightmare
I´m just a kid
I know that its not fair
Nobody cares
Cause I´m alone and the world is
Having more fun than me
Tonight I´m all alone tonight
Nobody cares tonight
Cause I’m just a kid tonight

My Christmas List

Santa is coming tonight
and I wanna car
and I wana life
and I wanna first class trip to hawaii

I wanna lifetime supply
of skittles
and slurpies
and eskimopies
I wanna DVD,
a big screen TV
just bring me things that I don´t need

cuz now it´s christmas
and I want everything
I just can´t wait
christmas
so don´t stop spending
I want a million gifts
that´s right
don´t forget my christmas list tonight
cuz now it´s christmas

somebody take away
or give me a time
machine to take me straight to midnight
I´ll be alright

I wanna girl in my bed
who ehit I will do
the things we should do
I want a shopping spree
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in new york city
just bring me things that I don´t need

cuz now it´s christmas
and I want everything
I just can´t wait
christmas
so don´t stop spending
I want a million gifts
that´s right
don´t forget my christmas list tonight
cuz now it´s christmas

I wish I could take this day
and make it last forever
and no matter what I get tonight
I want more...

it´s christmas
and I want everything
I just can´t wait
it´s christmas
and I want everything now

christmas
and I want everything
I just can´t wait
christmas
so don´t stop spending
I want a million gifts
that´s right
and I can´t wait till midnight
don´t forget my christmas list tonight

(can´t wait for christmas) cuz now it´s christmas
(can´t wait for christmas) cuz now it´s christmas
(can´t wait for christmas) cuz now it´s christmas

Perfect

Hey dad look at me
Think back and talk to me
Did I grow up according to plan?
And do you think I´m wasting my time
Doing things I wanna do?
but it hurts when you disapprove all along

And now I try hard to make it
I just wanna make you proud
I´m never gonna be good enough for you
I can´t pretend that I´m all right
and you can´t change me

´Cuz we lost it all
Nothing last for ever
I´m sorry I can´t be perfect
Now it´s just too late and we can´t go back
I´m sorry I can´t be perfect

I try not to think
About the pain I feel inside
Did you know you used to be my hero?
All the days you spent with me
Now seem so far away
And it feels like you don´t care anymore

And now I try hard to make it
I just wanna make you proud
I´m never gonna be good enough for you
I can´t stand another fight
And nothing´s alright

´Cuz we lost it all
nothing last forever
i´m sorry i can´t be perfect
Now it´s just too late and we can´t go back
I´m sorry I can´t be perfect
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Nothing´s gonna change the things that you said
Nothing´s gonna make this right again
Please don´t turn your back
I can´t believe it´s hard just to talk to you
cuz you don´t understand

´Cuz we lost it all
Nothing last for ever
I´m sorry I can´t be perfect
Now it´s just too late and we can´t go back
I´m sorry I can´t be perfect

´Cuz we lost it all
Nothing last for ever
I´m sorry I can´t be perfect
Now it´s just too late and we can´t go back
I´m sorry I can´t be perfect

Shut up

There you go
You´re always so right
It´s all a big show
It´s all about you

You think you know
What everyone needs
You always take time
To criticize me

It seems like everyday
I make mistakes
I just can´t get it right
It´s like I´m the one
You love to hate
But not today

So shut up, shut up, shut up
Don´t wanna hear it
Get out, get out, get out
Get out of my way
Step up, step up, step up
You´ll never stop me
Nothing you say today
Is gonna bring me down

There you go
You never ask why
It´s all a big lie
Whatever you do

You think you´re special
But I know, and I know
And I know, and we know
That you´re not

You´re always there to point
Out my mistakes
And shove them in my face

It´s like I´m the one
You love to hate
But not today

So shut up, shut up, shut up
Don´t wanna hear it
Get out, get out, get out
Get out of my way
Step up, step up, step up
You´ll never stop me
Nothing you say today

Anglès

Is gonna bring me down
Is gonna bring me down

Will never bring me down

Don´t tell me who I should be
And don´t try to tell me what´s right for me
Don´t tell me what I should do
I don´t wanna waste my time
I´ll watch you fade away

So shut up, shut up, shut up
Don´t wanna hear it
Get out, get out, get out
Get out of my way
Step up, step up, step up
You´ll never stop me
Nothing you say today
Is gonna bring me down

Shut up, shut up, shut up
Don´t wanna hear it
Get out, get out, get out
Get out of my way
Step up, step up, step up
You´ll never stop me
Nothing you say today
Is gonna bring me down

Bring me down
(shut up, shut up, shut up)
Won´t bring me down
(shut up, shut up, shut up)
Bring me down
(shut up, shut up, shut up)
Won´t bring me down

Shut up, shut up, shut up

Untitled

Untitled

I open my eyes
I try to see but I´m blinded by the white light
I can´t remember how
I can´t remember why
I´m lying here tonight
And I can´t stand the pain
And I can´t make it go away
No I can´t stand the pain

Chorus:
How could this happen to me
I´ve made my mistakes
got nowhere to run
the night goes on
As I´m fading away
I´m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

Everybody´s screaming
I try to make a sound but no one hears me
I´m slipping off the edge
I´m hanging by a thread
I wanna start this over again

So I try to hold onto a time when nothing mattered
And I can´t explain what happened
And I can´t erase the things that I´ve done
No I can´t

How could this happen to me
I´ve made my mistakes
got nowhere to run
the night goes on
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As I´m fading away
I´m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

I´ve made my mistakes
got nowhere to run
the night goes on
As I´m fading away
I´m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

                eMaKuMe AsKeA

Untitled (How could this happen to me?)

I open my eyes
I try to see but I´m blinded
By the white light
I can´t remember how
I can´t remember why
I´m lying here tonight
And I can´t stand the pain
And I can´t make it go away
No I can´t stand the pain

How could this happen to me?
I made my mistakes
Got no where to run
The night goes on
As I´m fading away
I´m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me?

Everybody´s screaming
I try to make a sound
But no one hears me
I´m slipping off the edge
I´m hanging by a thread
I wanna start this over again
So I try to hold onto
A time when nothing mattered
And I can´t explain what happened
And I can´t erase the things that I´ve done
No I can´t

How could this happen to me?
I made my mistakes
Got no where to run
The night goes on
As I´m fading away
I´m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me?

I´ve made my mistakes
Got no where to run
The night goes on
As I´m fading away
I´m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me?

Anglès

Welcome to my life

Welcome to my life

Do you ever feel like breaking down?
Do you ever feel out of place?
Like somehow you just don´t belong
And no one understands you
Do you ever wanna runaway?
Do you lock yourself in your room?
With the radio on turned up so loud
That no one hears you screaming

No you don´t know what it´s like
When nothing feels all right
You don´t know what it´s like
To be like me

[Chorus]
To be hurt
To feel lost
To be left out in the dark
To be kicked when you´re down
To feel like you´ve been pushed around
To be on the edge of breaking down
With no one´s there to save you
No you don´t know what it´s like
Welcome to my life

Do you wanna be somebody else?
Are you sick of feeling so left out?
Are you desparate to find something more?
Before your life is over
Are you stuck inside a world you hate?
Are you sick of everyone around?
With their big fake smiles and stupid lies
While deep inside you´re bleeding

No you don´t know what it´s like
When nothing feels all right
You don´t know what it´s like
To be like me

[Chorus]
No one ever lied straight to your face
No one ever stabbed you in the back
You might think I´m happy but I´m not gonna be okay
Everybody always gave you what you wanted
Never had to work it was always there
You don´t know what it´s like what it´s like
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Welcome to my life

Do you ever feel like breaking down?
Do you ever feel out of place?
Like somehow you just don’t belong
And no one understands you

Do you ever wanna run away?
Do you lock yourself in your room?
With the radio on turned up so loud
That no one hears you screaming

No you don’t know what it’s like
When nothing feels alright
You don’t know what it’s like to be like me

To be hurt
To feel lost
To be left out in the dark
To be kicked
When you’re down
To feel like you’ve been pushed around
To be on the edge of breaking down
When no one’s there to save you

Anglès

Pàgina 1903 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Simple Plan

No you don’t know what it’s like

Welcome to my life

Do you wanna be somebody else?
Are you sick of feeling so left out?
Are you desperate to find something more
Before your life is over

Are you stuck inside a world you hate?
Are you sick of everyone around?
With the big fake smiles and stupid lies
But deep inside you’re bleeding

No you don’t know what it’s like
When nothing feels alright
You don’t know what it’s like to be like me

To be hurt
To feel lost
To be left out in the dark
To be kicked
When you’re down
To feel like you’ve been pushed around
To be on the edge of breaking down
When no one’s there to save you
No you don’t know what it’s like

Welcome to my life

No one ever lies straight to your face
And no one ever stabbed you in the back
You might think I’m happy
But I’m not gonna be ok

Everybody always gave you what you wanted
You never had to work it was always there
You don’t know what it’s like
What it’s like

To be hurt
To feel lost
To be left out in the dark
To be kicked
When you’re down
To feel like you’ve been pushed around
To be on the edge of breaking down
When no one’s there to save you
No you don’t know what it’s like

To be hurt
To feel lost
To be left out in the dark
To be kicked
When you’re down
To feel like you’ve been pushed around
To be on the edge of breaking down
When no one’s there to save you
No you don’t know what it’s like

Welcome to my life

Welcome to my life

Welcome to my life

Worst Day Ever

6 a.m.
The clock is ringing
I need to spend an hour snoozing
´Cause I don´t think I´m gonna make it

I punch in
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I´m still sleeping
Watch the clock,
But it´s not moving
´Cause every day is never ending
I need to work I´m always spending

[Chorus:]
And I feel like
I´m living the worst day
Over and over again
And I feel like the summer is leaving again
I feel like
I´m living the worst day
I feel like you´re gone
And every day is the worst day ever

Yesterday was the worst day ever
And tomorrow won´t be better
It´s history repeating (on and on)
Summer plans are gone forever
I traded them in for dishpan water
And every day is never ending
I need to work I´m always spending

[Chorus]

it´s so long
I can´t go on
it´s so long
I can´t go on

[Chorus]

Sinatra, Frank

I´m a fool to want you

I´m a fool to want you
I´m a fool to want you
To want a love that can´t be true
A love that´s there for others too

I´m a fool to hold you
Such a fool to hold you
To seek a kiss not mine alone
To share a kiss that devil has known

Time and time again
I said I´d leave you
Time and time again I went away
But then would come the time
When I would need you
And once again these words I had to say

Take me back, I love you
I need you
I know it´s wrong, it must be wrong
But right or wrong
I can´t get along
Without you

Anglès

Strangers in the night

Strangers in the night,
exchanging glances,
wond´ring in the night,
what were the chances,
we´d be sharing love,
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before the night was through.

Something in your eyes
was so inviting,
something in your smile
was so exciting,
something in my heart
told me I must have you.

Strangers in the night,
two lonely people,
we were strangers in the night,
up to the moment when we said our first hello,
little did we know,
love was just a glance away,
a warm inviting dance away.

And ever since that night,
we´ve been together,
lovers at first sight,
in love forever,
it turned out so right,
for strangers in the night.

Sisa, Jaume

A sota l´alzina

A sota l´alzina ens hem d´estrenar
abans que no hi arribi un dimoni alat
si no ho fem ara no ho farem mai
la gespa humida ens acollirà

Despenja el telèfon que vull somiar
ja vinc de les planes de descansar
doneu-me sorpreses i novetats
oh, lluna de l´alba fes-me volar

Arreu a les cambres gran soledat
omplint la banyera hi ha un elefant
la taula és rodona i jo m´he mudat
amb tratjo i corbata i m´he...pentinat

Llegeixo el diari i ja estic plorant
no toquis l´alarma o et multaran
a la cantonada ha caigut un sant
amb la cara vermella i el nas rajant

Avuí fa bon dia per surfejar
les tres xemeneies treuen fum blanc
cosina de l´aire dona´m la mà
surt del vestuari, saltem al camp

A sota l´alzina ens hem d´estrenar
abans no hi arribi un dimoni alat
si no ho fem ara no ho farem mai
la gespa humida ens acollirà

A sota l´alzina ens hem d´estrenar (x5)

Català

Conspiració

Han arribat, discretament, per separat.
Semblen normals, tipus corrents, anonimat.

Ja són aquí els diferents colors del gris.
S´han reunit amb gran secret, mig clandestins.

Són arribats de tot el món, ben informats
i connectats, amb la missió d´organitzar
la conspiració.

Conspiració, conspiració,
conspiració, conspiració.

Traductors d´un idioma brutal,
publicistes de somnis banals,
traficants de bellesa mortal,
arquitectes intel·lectuals,
pregoners del disseny triomfal
i un gurú enrotllat del Nepal.

Bouleverser, desentranyar i capgirar la realitat.

Funcionàries espirituals,
advocades del regne del mal,
mercaders de l´amor ideal,
inventors de pirules genials,
fabricants del desitg material
i mestresses del sexe dual.

Conspiració, conspiració,
conspiració, conspiració.

Propietaris d´instint criminal,
moralistes de cor amoral,
financers de mirada espectral,
productores de l´audiovisual,
altaveus del discurs oficial
i un obrer amb consciència social.

Català

Coristes i numismàtics

Mira aquests ocells mediterranis
No els empara l´alegria
Com si la veu l´haguessin perduda
On s´amaga la melodia?

Mira aquests ocels transoceànics
No els cal pas la poesia
Si fa bon temps i hi ha bona onda
Mai no perden la sintonia

Esgarrapant un tel d´aigua
S´escampa la llum del sol
Algú ha obert un paraigües
Algú que balla tot sol

Poso el pilot automàtic
M´enfilo pel cel grisós
Coristes i numismàtics
S´esmunyen de dos en dos

Si miro per la finestra
Ja no recordo el meu nom
Si escric una carta al mestre
Puc preguntar i no em respon

D´aquí a Honolulu n´hi ha molts
De transatlàntics i avions
Caminen per mar i cel
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Perquè el planeta és obert
A les humanes inquietuds
Provem d´anar-hi en autobús

Cada diumenge a la tarda
La mitja llum del saló
El taberner que ens esguarda
Pel mirall del tocador

La processó és començada
S´exhibirà un nou model
De petonet i abraçada
Per conseguir amor fidel

Però jo vull ser explorador
Desafiar gran perills
Conèixer el rei Salomó
I traficar un nou estil

D´aquí a Honolulu n´hi ha molts
De transatlàntics i avions
Caminen per mar i cel
Perquè el planeta és obert
A les humanes inquietuds
Provem d´anar-hi en autobús

O si no, en ferrocarril
O en bicicleta pel carril

El cabaret galàctic

Homes i dones i nens del cap dret.
Correu correu, que el temps pot no ser etern.
Per entre núvols i molins de vent
s´obren les portes d´aquest cabaret.

Ballets i orquestres, clowns i jocs de mans.
Són el repòs del viatger cansat.
El Capità Cisterna omple l´espai
d´espills opacs i sers imaginats.

Sàvia i antiga l´estanquera ens diu:
"no tingueu por dels morts, cal témer els vius"
Bufa, simun! Desseca llacs i rius.
Apaga el foc sagrat, pluja d´estiu.

Dues germanes contrabandistes són.
Amples vestits, cabells llargs i cançons.
Sota els vestits el mestre caçador
riu i el seu riure espanta les tristors.

El posadiscos neda en moscatell.
I el maître dorm dessota del taulell.
Miss Univers predica als quatre vents:
"deixa-hi afora la noció del temps".

El foc primer brolla d´un barret blanc.
Sorres i cels formen els decorats.
Estrelles orfes, briuxes i cavalls.
Màscares negres obriran el ball.

Barres i estrelles, símbols del passat.
Falçs i martells en el mateix mirall.
Déus i Senyors i exèrcits condemnats.
El somni és vida al cabarel somniat.
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Monjos borratxos i alquimistes folls.
Fan boires baixes, flamarades d´or.
Ses suaus carícies m´han buidat el cor
del sentiment inhòspit de l´enyor.

El cabaret galàctic ja és obert.
Els paralítics hi aprendran claqué.
La masovera enganya els innocents.
Cambrers romàntics cremen els diners.

El congrés dels solitàris

Els més esplèndids perdedors, els que no surten a cap llista,
també s´hi acosta algun taxista, els viatjants i els pescadors.
Doctors en llengua catalana, un carterista retirat,
el que recull la palangana, el mestretites i un penjat.

És el congrés dels solitaris, no hi ve qui vol, cal estudiar
per oblidar l´abecedari del desconsol i no plorar.

Tot esperant la fi del món, un pessimista i un nen gran,
el que camina a quatre mans i admiradores de James Bond.
El vigilant de la presó, els de la penya l´Ansietat,
la dama de l´abocador, els deprimits i enamorats.

És el congrés dels solitaris...

Insatisfets que ho tenen tot i els que no tenen ni camisa,
aquells que no van mai a missa i els que pateixen de singlot.
La vídua del Baró Rampant, la veu de la senyora Francis,
un latin lover un pèl ranci i una lectora de Cioran.

És el congrés dels solitaris...

Tothom hi busca l´esperança, les animetes fan xiu-xiu.
Per compartir aquesta dansa el que està mort vol estar viu.

Vine al congrés dels solitaris, vine tot sol o acompanyat,
i oblidarem l´abercedari del desconsol sense plorar.
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El fill del mestre

El fill del mestre fa ninots, la seva mare estén llençols i el balcó obert deixa escapar l´aire
corrent del bestiar que apaga els bens conills i porcs

El fill del mestre trenca nius, i son germa que se n´enriu rep una pedregada al cap, es fot
a córrer i a volar, de dalt d´un arbre fa piu-piu.

El fill del mestre es tira un rot, son pare explica la lliço, de tant en tant es tira un pet i es
rasca el cul amb gran deleït mentre s´arregla els pantalons.

El fill del mestre, que té la iaia que no duu sostens, mossega un arbre de nadal que té
plantat a l´orinal, fins que ja no li quedin dents.

El fill dels mestre té el cap gros sa germana la consol te un nòvio que es americà que
menja xiclet per dinar i es beu la ginebra amb gasoil.

El fill del mestre planta naps, la tieta els cull al cap d´un any els porta a vendre al mercat
nou, ven fabes tendres llet i ous i els lluços se´ls mengen els gats.

El fill del mestre, el fill del mestre, el fill del mestre, el fill del mestre, el fill del mestre
El fill del mestre ha calat foc a la casa

Català
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El gran Jordiet

[Home]
Jo sóc, el Gran Jordiet.
L'inventador de fantasies i escenaris de colors.
Veniu, i sentireu,
les més boniques melodies i nostalgiques cançons.
Tot és diferent, quan s'il·luminen els salons i els cabarets.
La magia d'un record potser us arribi
i sense res pensar també us estimi;
El gran Jordiet.

[Cor]
És, el Gran Jordiet.
L'inventador de fantasies i escenaris de colors.
Veniu, i sentireu,
les més boniques melodies i nostalgiques cançons.
Tot és diferent, quan s'il·luminen els salons i els cabarets.

[Home]
La magia d'un record potser us arribi
i sense res pensar també us estimi.
El gran Jordiet.

Transformarem qualsevol desig (i també els somnis de cada nit)
En maravella i fascinació.
Res no hi ha trist com el gran Jordiet. (res no hi ha trist, oh no)
Corri el xampany i la diversió (la diversió, oh si).

[tots]
el gran Jordiet ho ha decidit

[Home]
Boys, madames i girls,
he conegut voltant els món tastant  l'amor d'alla on regeix
Reis i mandarins,
del Paral·lel a l'Indo-Xina han aplaudit el meu talent
No, no em fessiu dir,
Les nit de joi que he viscut intensament

[tots]
Quimeres i dolors el vent s’emporti
Plaers i ovacions només recordi
El Gran Jordiet.
El Gran Jordiet.
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El setè cel

Història certa dels set cels
Set paradisos màgics i encantats
Història certa dels set cels
Set nius de pau, de glòria i de felicitat.

El primer cel és inventat:
El primer gran invent de la terrestritat
El segon cel, imaginat:
En una nit d'estiu a la vora del mar
El tercer cel, dins d'un mirall
Reflecteix les imatges d'un món ignorat
I el quart cel és irreal:
Com un oasi verd en un desert estrany
Del cinquè cel res no se'n sap:
No hi ha notícies d'aquest cel tan amagat
I el sisè cel està copiat
Del cel setè que has engendrat dins del teu cap
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El setè cel

EL SETÈ CEL
(Jaume Sisa)

La              Mi7      La
 Història certa dels set cels,
    Re        Mi7      La
set paradisos màgics i encantats.
La             Mi7      La
Història certa dels set cels,
    Re              Mi            Fa#
set nius de pau, de glòria i de felicitat. (bis)
    La              Mi7               La
Set nius de pau, de glòria i de felicitat.

El primer cel és inventat,
el primer gran invent de la terrestritat.
El segon cel, imaginat
en una nit d´estiu a la vora del mar. (bis)
En una nit d´estiu a la vora del mar.

El tercer cel dins d´un mirall
perfila les imatges d´un món ignorat.
I el quart cel és irreal
com un oasi verd en un desert estrany. (bis)
Com un oasi verd en un desert estrany.

Del cinquè cel res no se´n sap,
no hi ha notícies d´aquest cel tant amagat.
I el sisè cel està copiat
del cel setè que has engendrat dins del teu cap. (bis)
Del cel setè que has engendrat dins del teu cap.
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Germà aire

Una Meravellosa Impotència

Endormiscà a mon germà
El meu germà invisible aire

El meu inconsistent germà
El meu germà cap de campana

El meu mandròs germà
El meu germà planetari

El meu germà tancat
Dins d´un calaix d´armari

El meu germà parit
Del ventre d´un mamut

El meu germà pirat
A la velocitat de la llum

El meu germà tancat
Dins d´un calaix d´armari
Respira per un foradet
Que el Déu Balança va fer
Perquè hi passé l´aire
L´aire tèrbol i enrarit

Germà aire, puja´m al cel
Com un globus, com un ocell

Català
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Com un núvol passager

Germà aire, trenca l´encís
D´un inexistent país
Sense pobres, sense rics

Germà aire, treu-me la por
De quedar-me aquí tot sol
Entremig dels llamps i els trons

Però
Una Meravellosa Impotència

Endormiscà a mon germà
El meu germà bessó

El meu germà petit
El meu germà aire adormit

Himne Galàctic

HIMNE GALÀCTIC (Jaume Sisa, 2000)
C                       G                         C
Habitant de terrestres confins,
         G                                   C
lliurarem nostres somnis al vent
             C               G            C
d’una platja que n’era un jardí
        G                                   C
arrelat en el blau firmament.

        F                                  C
Un migdia de foc encendrà
      G                             Bb
les estrelles del cor de la nit,
          G# G              C
on la música lliure serà
G                                    C
l’harmonia que portes a dins
Cadascú serà déu i esperit
d’ell mateix i de tot l’univers
Ni captaires ni reis pels camins
que relliguen l aterra i el cel.

F                                          C
Saltaran sobre el nus de la sang
G                                   Bb
les cadenes de mares i fills
            G G#                        C
tot som pares i tots són germans
F                                     C
a les portes del seu laberint.

             F             G                  C
Dels tebeos a la llum de l’eternitat
          F               G                 C
d’occident a l’orient traspassar
         E                          Am
de les cases, al mar i al desert,
          F                                 G
del present a l’enigma del temps.

F                      G                   C
Avancem sense moure’ns de lloc
F                 G          C
a poètiques forces units.
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C                G                    C
Si la vida es com un giravolt,
             G                                 C
el més gran és també el més petit.

F                              C
En el límit de la realitat
G                               Bb
 prohibir estarà prohibit
         G G#                    C
quan galàctic el sol brillarà
F                                      C
a la terra que mai no ha existit.
A la terra que mai no ha existit

L'Home dibuixat

L’home dibuixat

Amb un tros de carbó
i un tros de cuiro vell
dibuixa’m un senyor
sense llana al clatell.

Posa-li flors al cap,
un trajo de nylon,
uns guants de pell de gat
i una etiqueta al front
que digui:

Jo sóc l’home dibuixat,
el que no té carn ni cos.
D’homes dibuixats com jo,
si mireu en veureu molts

Per acabar de fer
la teva obra d’art
repassa-li ben bé
el nas gruixut i llarg.

Penja-li un llaç vermell
dibuixa-li dents d’or
i al l’esquena un cartell
que digui:
No estic mort.

I jo sóc
Jo sóc l’home dibuixat,
el que està fet de paper.
D’homes dibuixats com jo,
cada dia en neixen més.

Després per celebrar
el part sense dolor
ensenya-li a cantar
una cançó d’amor.

Amb aigua mineral
dóna-li un bany al cap,
un nom original
i per bandera un drap
que digui:

Jo sóc l’home dibuixat,
el que no té cos ni carn,
d’homes dibuixats com jo,
se n’aprofiten els grans.
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La clau del foc

Jo no sé pas on és la clau del foc.
S´ha fet tan curta i suau aquesta nit.
Ha estat un somni sense haver dormit.

Distant i càlid s´ha esvaït l´amor.

Català
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Vaig recollint les cendres del pastís.
Resta present un eco indefinit.
Com un murmuri del que aquí has vist.

Comença el dia i una nova llum
esbargirà records nascuts del fum.
Un fil perdut et mou el sentiment.
Són coses que sempre han estat pendents.
Paraules tendres, veus intemporals
es manifesten de forma ideal, aquesta nit per a tu.

Però si et creguessis que el món és rodó,
que l´aigua mulla i el sol fa escalfor.
Aquests moments no haurien existit.
Si és cert o no mai no ho sabria dir.
Quan els desitjos es tornen reals,
i l´increïble és allò tan normal,
adéu et dic, adéu siau.

La coca

Els indis tenen coca allà al Perú.
Els ianquis coca-cola refrescant.
Els catalans la coca de llardons
i l'estupenda coca de Sant Joan.

No us penseu pas que això és una bicoca,
voler anar de «verbena» i ser una coca.
El personal se'm vol endur a la boca.
Del més espavilat al més tanoca.

Deu ser la confitura que els provoca.
Només sortir al carrer tothom s'hi aboca.
M'han dit que aquest destí és el que em pertoca,
però a mi, de gràcia, no me'n fa ni gota.

Sóc una coca i sé el que em toca, no sóc cap soca.
Sóc una coca, una coca amb molts pinyons.

S'haurà de fer passar per una oca.
Si no se'm menjaran aquestes «locas».
O disfressar-se de foca
-sols pensar-ho em fa patxoca-.
Oh, la coca de Sant Joan
és, de totes les coques, la més elegant.

Ens és igual si n'hi ha molta o poca
perquè ens agrades més que la tapioca.
Ja et pots ben amagar sota una roca,
i si t'atrapem et mengem tota.

Sóc una coca i sé el que em toca, no sóc cap soca.
Sóc una coca, una coca amb molts pinyons.

M'hauré de fer passar per una oca.
Si no se't menjaran aquestes «locas».
O disfressar-me de foca
-sols pensar-ho em fa patxoca-.
Oh, la coca de Sant Joan
és, de totes les coques, la més elegant.
Sóc, de totes, la més elegant.
És la coca de Sant Joan.
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La música és sublim

Si no surts al pati em socarrimo,
sota el sol, solet, vinga a esperar.
Però si veig que baixes, com t´estimo,
ara ja ens podem harmonitzar.

Tens una veueta delicada,
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jo tinc un flabiol per estrenar.
Sonaran les notes regalades
cantaran els àngels al veïnat.

Obres la boqueta i fas ai, ai, ai.
l´instrument refila amunt i avall.
Raja la fonteta més que mai, ai,
fa una caloreta del carall.

I és que puja la temperatura
quan la sintonia aconseguim.
Tot improvisant la partitura,
quin gustet la música és sublim!

La primera comunió

Velles columnes. Palaus i museus.
Taules de marbre i miralls.

El gris paisatge i el cel adormit.
La soca d´arbre és al llit.

Porxos i estàtues. Testres i parcs.
Monuments gòtics i altars.

Hem de fer la primera comunió
al balcó,
disfressades de cavall.

Vés vianant en so de pau.
Vés foraster, vés-hi el primer.

Omple el farcell amb noves veus.
Renta´t les mans amb jocs d´infants.
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No cal parlar

Amb algú que no té ombra
i té el cap sota la sorra.
Amb aquells que no t´escolten
si el que dius no és el que toca,
no cal parlar.

Si te´n rius sense fer broma,
de les coses més serioses,
et prendran per un idiota.
La paraula és molt traïdora,
no cal parlar.

No cal parlar, no cal dir res,
quan el silenci ho diu ben clar.
Obrir la boca és perdre el temps,
no cal parlar, no cal...

Si la vida t´enamora
però l´amor ja no funciona.
I se´t fa un nus a la gola,
i no saps com dir les coses,
no cal parlar.
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Òrbites blaves

Sents l´enyor del paradís.
Tens un somrís llunyà i estàtic dins el cor.
Quan tantes mans s´han diluït en el cel fosc.
Tens peus de sorra, ales de foc i un vell desig.

Hei! Salta i vola, que els ocells et faran lloc.
Hei! Entre els núvols tens la màgia d´altres mons.
Boscos i carenes els veuràs petits.
Suaus lligams i trenes nuaran els remolins.

Entra al somni eteri, ja és de nit, s´amaga el sol.

Català
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Fon les meravelles que t´hi trobis en records.
Trenca els calendaris, jo tinc tots els anys.
Surt de dins l´armari et diria el meu germà.

Lluny de nius i branques, dalt els cims, sota els barrancs.
Jo seré el teu guia si és que em vols acompanyar.
Mira quin paisatge s´obre als nostres ulls.
No facis viatges si no tens el vol segur.

Parc Temàtic

T´envio una pel·lícula portàtil,
la crònica real d´un món fantàstic.
Astrònomes espien l´extraradi,
detecten de de lluny un ordre anàrquic.
Teòrics ultrarevolucionàris
i pijos cocaïnòmans i gimnàstics.
No hi caben més autòmats en el pàrquing,
hi ha cua per entrar al parc temàtic.

Artistes de la idea, visionaris,
avui, opositors a funcionari.
Un pòtol, un apàtrida i un dandi
reciten Papasseit, la rosa als llavis.
Els metges futuristes diuen: "Ràpid,
sembreu cannabis sativa a l´estadi".
Ho fa un robot que és la mar de simpàtic,
que tot és virtual al parc temàtic.

El cel engalanat és un presagi,
ben clar podem llegir que hi haurà un canvi.
El papa ara és la mare i es diu Mari,
el monstre s´ha escapat de dins l´armari.
Vigila el que somies i no badis,
et creies que eres jove i ets un avi.
Artaud s´ha suïcidat, no vol ser un clàssic,
que tot és virtual al parc temàtic.

Hauràs de fer un curset per Internet,
aprendre a mirar el món amb ulls oberts.
Anar sense paraigües ni carnet,
jugar seriosament com ho fa un nen.

Xerraires neo-hippies i llunàtics
celebren el mil·lenni d´Aquari.
Practiquen rituals comunitaris,
orgia, missa laica i aquelarre.
Pallassos terroristes creen pànic
tirant confetti-bomba des de l´àtic.
Al·lucinosi al telediari,
que tot és virtual al parc temàtic.

Li dius al teu cervell que no s´espanti,
colors punxants en un estat letàrgic.
La pell té un tacte estrany, sembla de plàstic,
igual que si t´haguéssis pres un àcid.
Descobriràs el mviment estàtic,
sistemes tecnològics molt romàntics.
I no sabràs si és cert o imaginari,
que tot és virtual al parc temàtic.
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Qualsevol nit pot sortir el sol

Do      Sol7            Do
 Fa una nit clara i tranquil.la,
         Sol7         Do
hi ha la lluna que fa llum.
         lam          Mi
Els convidats van arribant i
      Fa            Do
van omplint tota la casa
     Sol7         Do
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de colors i de perfums.

Heus aquí la Blancaneus,
en Pulgarcito, els tres Porquets,
el gos Snoopy i el seu secretari Emili
i en Simbad,
l´Ali Babà i en Gulliver.

Do          Sol7              Do
 Oh ! Benvinguts ! Passeu, passeu,
           Sol7          lam
de les tristors en farem fum.
         Mi           Re7
Que casa meva és casa vostra
             Sol              Do
si és que hi ha ... cases d´algú.

Hola Jaimito ! i Doña Urraca !
en Carpanta i Barba Azul.
Frankenstein i l´Home Llop,
el Compte Dràcula i Tarzan
la mona Xita i Peter Pan

Oh ! Benvinguts ! ...

Bona nit senyor King Kong,
senyor Asterix i en Taxi Key,
Roberto Alcàzar i Pedrín,
l´Home del Sac i en Patufet,
senyor Charlot, senyor Obèlix.

Oh ! Benvinguts ! ...

La senyora Marieta
de l´ull viu ve amb un soldat.
Els reis d´Orient, Papa Noel,
el Pato Donald i en Pasqual,
la Pepa Maca i Superman.

Oh ! Benvinguts ! ...

En Pinotxo ve amb la Monyos
agafada del bracet,
hi ha la dona que ven globus,
la família Ulises,
i el Capitàn Trueno amb patinet.

Oh ! Benvinguts ! ...

 A les dotze han arribat,
la Fada Bona i Ventafocs.
En Tom i Jerry,
la Bruixa Calixta.
i l´ Emperadriu Sissí.

Oh ! Benvinguts ! ...

Mortadelo i Filemón
i Guillem Brawn i Guillem Tell.
La  Caputxeta Vermelleta,
el llop ferotge i el Caganer,
en Cocoliso i en Popei.
Benvinguts passeu, passeu.
Ara ja no hi falta ningú,
o potser sí,  ja me n´adono que tan sols
hi faltes tu ...

També pots venir si vols.
T'esperem, hi ha lloc per tots.
El temps no compta ni l´espai ...
Qualsevol nit pot sortir el sol.
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Refugi terrenal

Capellans amb barretina es poleixen la moxaina,
la cartera i la sotana quan enterren la sardina.

Vols venir a envair la Xina o vols fer escalada urbana?
El que no plora ni mama canta un tango a l´Argentina.

La moral ja no s´empina, les xavales foten canya.
Ai, cargol, cargol, treu banya! La cigala i la petxina.

Al refugi terrenal, bones males companyies.
Mira que pots prendre mal o morir-te d´alegria.

Quina bomba la padrina, diu que al barri hi ha gent sana,
i no passa una setmana que no cremi una cabina.

Campió de garrafina, el Tenorio de la Plana,
tant empaita la mucama com es beu una piscina.

Locutors de veu divina, periodistes en pijama
han parit una marrana que es despulla i despentina.
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Terrabastall

No vull entrar, no vull sortir,
no em vull quedar parat aquí al mig.
No vull cantar, no vull callar,
no vull sentir mai més aquest disc.

No vull somiar, ni despertar,
no vull dormir vestit sobre el llit.
No vull marxar ni arribar,
ni decidir quin és el camí.

D´esquena al mirall he vist el senyal,
consignes de guerra, missatges de pau.
Jo vull lligar el punt final, el punt central,
el punt filipí, que és el punt més fi.

Jo vull fer un salt triple mortal,
i sense xarxa fotre-li marxa.
Pujar al trapezi i del vertigen
fer-ne despreci, de cap per avall.

No vull donar, no, no vull tenir, sí.
Algú sabrà si això té sentit.
Ni recordar ni oblidar,
ni perseguir principi ni fi.

D´esquena al mirall...

Hem d´arriscar, buscar l´origen,
potser volar, terrabastall.
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Totes estimades

Totes són estrelles, totes són petites,
flor de meravella, totes tan boniques.
Una d´entre elles jo la triaria,
si fos la més bella i l´hi cantaria.

T´estimaria només a tu sola,
et parlaria de molt a la vora.
Et regalaria el llibre i la rosa,
junts passariem els anys i les hores.

Si l´una em fa gràcia, l´altra m´enamora,
aaquella té màgia i aquesta és tan dolça.
Rosses i morenes, blanques i pigades,
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són grans i són nenes, totes estimades.

Un noi del barri

Sóc solidari amb la passió
i de la mandra treballador.
Bon patriota de cap nació
i partidari de l´abstracció.

Busco el silenci si hi ha soroll,
si fa bon dia surto al balcó.
Respiro dintre d´una cançó
alimentant la imaginació.

Un noi del barri amb la il·lusió
d´una guitarra i un altre jo.
Un esperit de contradicció.
No en facis cas, no, dels cantautors.

És tan difícil quan ho vols tot
aconseguir-ho sense dolor.
Sentir-se lliure, no tenir por.
Si algú t´estima tot va millor.
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Vida estel·lar

Virtuosos i tuaregs tocant el timbal
a les portes de la catedral.
Abans no s´ensorri el cel han vingut al festival,
secretàries, nudistes i algun municipal.
La rotllana dels parats belluga i s´encén
el mirall on es mira la gent.

Cavallets i gronxadors aclareixen la foscor.
Brolla, brolla el sortidor.
La lluna en un cove si vols i no dols.

Els poetes i els forners arriben a peu
a ocupar la Central de Correus.
la duquesa i el carter ja son una sola veu,
hinduistes, flamencos i abonats del Liceu.
Els lampistes, vacil·lant amb les connexions
de neurones i revolucions.

Cavallets i gronxadors...

Teixidors republicans i el bisbe de Vic
discutint damunt d´un elefant.
Poc a poc es van obrint les consciències i les mans,
els somnàmbuls desperten, els carrers esclatant.
Volta el carro repartint tortura d´amor
per aquells que no en tenen mai prou.

Cavallets i gronxadors...

Un batec original s´escolta per tot,
els ciclistes travessen el foc.
Grocs, mulates i esquimals despullats de protocol
com les fades dansaires, homes, déus i animals.
A la plaça s´hi han ´juntat sublims i vulgars,
la llavor de la vida estel·lar.

Català
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A la mierda

Orgullo nacional, patriota virtual
héroe militar, Xenofobia
muñeco demencial, parálisis mental
eskoria cerebral
A LA MIERDA, REACCIONARIOS
ME LA SUDA TODO LO QUE PUEDAS LADRAR
SIEMPRE AMÉ LA LIBERTAD..
Qué difícil es hablar con la pared
menguar tu estupidez, tu xenofobia
hacerte comprender que tu agresividad
se puede responder con mala hostia
A LA MIERDA..
Huir de la razón, perder la dignidad
tu forma de pensar
Te quiero recordar que somos muchos más
y vamos a combatir tu xenofobia
A LA MIERDA..
Oh!!, seguiré en mi condición de radical
gritaré, ¡¡nazis nunca más!!.
A LA MIERDA

Castellà

Abolición

Tarde de Abril, en Las Ventas estoy,
gente nerviosa, loca por entrar
a ver sufrir a este pobre animal,
que solo lucha, por sobrevivir.

Y es atentar contra la dignidad, de este animal mal
la fiesta nacional

Miro hacia arriba puedo comprobar, caras repletas
de satisfacción solamente al ver tanta sangre correr
y es que en vida ,lo podre comprender

Y es atentar, contra la dignidad de este amimal mal
la fiesta nacional
Y es atentar contra la dignidad ... a la vida.
 ¡¡Y es torero matador, es torero matador
el que no baile, el que no baile!!
¡¡Y es torero matador, es torero matador
el que no baile, el que no baile!!
¡¡Y es torero matador, es torero matador
el que no baile, el que no baile!! ¡¡Ska,ska,ska,ska!!!
Ska ,ska, ska, ska...

Ya se acabó ,todo el mundo marchó
solo se queda, mi desolación.
Mañana hay más la gente volverá,
violencia en vivo, por televisión.

Y es atentar, contra la dignidad de este amimal mal
la fiesta nacional

Castellà

Al Turrón

Hemos llegado a Murcia, tenemos que tocar.
Al lao en Cartagena, hay un hachís que es de flipar,
hacemos un recuento, ¿cuanto quieres pillar?
Conozco yo un colega que no pasa nada mal.

Flipamos con la piedra de vuelta hacia el hotel
ha sido cuarto kilo y ya rulan dos o tres
Luces de colores en la carretera.
Joder que colocón ¡al loro la madera!

Saquen los papeles del coche y la documentación,
bajen de uno en uno despacio y las manos al capó.
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¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso que huele es un poco de incienso
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
eso marrón una tableta de turrón.

Nos han quitao la piedra, pesaba cuarto kilo
nos han quitao el tabaco y el libro de papelillos
pero lo más curioso , no nos han detenido
nos ha pegao el palo las fuerzas del Estado.

Saquen los papeles del coche y la documentación,
bajen de uno en uno despacio y las manos al capó.

¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso que huele es un poco de incienso
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
eso marrón una tableta de turrón.

Distorsiona tu liberad la represión policial
encima que les pagas el sueldo ,abusan de autoridad.

¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso que huele es un poco de incienso
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
eso marrón una tableta de turrón.

America latina ¡¡LIBRE!!

AMERICA LATINA ¡¡LIBRE!!
Hermano peruano, hermano colombiano,
hermano cubano que con tu sangre hiciste la revolución

Hermano boliviano , hermano mexicano,
hermano chileno, rios de sangre que derramo el dictador.

Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero Salvador,
Yo te quiero Guatemala, yo te quiero mogollón.
Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero Salvador.
Yo te quiero Guatemala, te quiero mogollón.

Bailalo mamita este ritmito sabrosón,
bailalo mamita hasta que salga el sol.
Bailalo mamita este ritmito sabrosón.
Bailalo mamita hasta que salga el sol.

Hay dolor en América Latina,
el clamor de todo un pueblo por la libertad,
la pobreza creó a los insurrectos
que mueren en las montañas por la libertad.

Soportando fingidas democracias,
dictaduras que les privan de su libertad,
sometidos al imperialismo yanqui,
al poder del dolar.

Lárgate, déjale su tierra elaborar,
lárgate, no le robes su riquezas.
Lárgate, déjale su tierra elaborar,
lárgate, yanquis imperialistas.

Bailalo mamita este ritmito sabrosón,
bailalo mamita hasta que salga el sol.
Bailalo mamita este ritmito sabrosón.
Bailalo mamita hasta que salga el sol.

Duerme ,mi negrita y sueña con la libertad
duerme, mi negrita y sueña con la paz.

Al final del camino, la victoria,
las heridas cicatrizan con la libertad.
La violencia se llama economia
que destroza su cultura, su libertad.

Centenarios, malditos carroñeros,
por encima del dinero está la libertad.
Represión en América latina

Castellà
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gringos, ¿hasta cuando?.

Lárgate, déjale su tierra elaborar,
lárgate, no le robes su riquezas.
Lárgate, déjale su tierra elaborar,
lárgate, malditos yanquis.

América Latina, yo te quiero mogollón.
América Latina, yo te quiero mogollón.

Ecuador, Argentina, Panamá, Venezuela, Haití, Uruguay,
Honduras, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana,
Brasil, América Latina Libre.

Animales de laboratorio

Buenas noches, bienvenido al infierno animal
pasen al laboratorio, les va a impresionar.

En el nombre de la ciencia y la investigación
prueba Draize LD50 o la vivisección.

En el nombre del progreso, civilización
sufrimiento y agonía, muerte, violación.

EX-PE-RI-MEN-TA-CIÓN

¡OI¡¡OI¡¡OI¡¡OI¡ Brutalidad.
¡OI¡¡OI¡¡OI¡¡OI¡ Aniquilar.
¡OI¡¡OI¡¡OI¡¡OI¡
¿Holocausto o ciencia en el reino animal?

¡OI¡¡OI¡¡OI¡¡OI¡ Brutalidad.
¡OI¡¡OI¡¡OI¡¡OI¡ Exterminar.
¡OI¡¡OI¡¡OI¡¡OI¡
Yo me pregunto quien es más irracional.

Animales mutilados, vísceras, dolor,
cráneos, sangre y alaridos, carne de cañón.

Si te importa esta movida y quieres ser su voz
ponte en guardia y dales caña, somos más de dos.

EX-PE-RI-MEN-TA-CIÓN

¡OI!¡OI!¡OI!¡OI!..........

No escondais el cruel asesinato ¡NO!
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Bla, bla, bla

La inflación, malversación de los fondos de la nación,
las drogas, el alcohol, el paro, la corrupción,
todo esto ya se acabó.

Ya llegan elecciones me tienes que votar,
ya está aqui el salvador.
Que bonitas palabras digo en televisión,
marketing de salón.

No nos deis la vara con el rollo de siempre
anda ponte el mono y vete al tajo a ver que siennntés.

Te besaré, te abrazaré. A mil niños tendre que coger.
Bota aquí, bota allá, vota me, vota le
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todos locos por el poder. ¿Que tiene la Moncloa que les hace olvidar, que fuí yo quien les
voté?
Izquierdas o derechas todos quieren pastel.
Cumplid con vuestro deber.

No nos deis la vara con el rollo de siempre
anda ponte el mono y vete al tajo a ver que siennntés....

BLA, BLA, BLA... BLA, BLA, BLA, BLA...
BLA, BLA, BLA y más BLA.

Si tu BLA, yo más BLA,
tu BLABLALLO, BLA BLA BLA.

Ya llegan elecciones...
No nos deis la vara...

Cannabis

...Y saco un papelillo, me preparo un cirgarrillo
y una china pal canuto de hachís ¡HACHIS!
Saca ya la china, "tron", ¡Venga ya esa china, "tron"
quémame la china "tron", ¡NO HAY CHINAS!

Saco un papelillo....
No hay chinas, no hay chinas hoy.
No hay chinas, no hay chinas hoy.

¡LEGA LEGALIZACIÓN!
CANNABIS de calidad y barato.
¡LEGA LEGALIZACIÓN!
CANNABIS basta de prohibición.

Ni en Chueca, en La Latina, no hay en Tirso de Molina
ni en Vallekas ni siquiera en Chamberí ¡HACHIS!
Yo quiero una china "tron", dame ya esa china "tron"
saca ya la china "tron" ¡NO HAY CHINA!

Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo
voy corriendo buscando a mi amigo Alí ¡ALI!
Pásame una china "tron", yo quiero una china "tron"
una posturita "tron"
"No chinas, no chinas hoy"
¡NO CHINAS, NO CHINAS HOY!
¡LEGA LEGALIZACIÓN!
CANNABIS de calidad y barato.

¡LEGA LEGALIZACIÓN!

CANNABIS basta de prohibición.
¡CANNABIS, CANNABIS, CANNABIS!
Lega legalización
Yo te quiero Marihuana.......

¡LEGALIZA, LEGALIZA! ¡LE-GA-LI-ZA-CIÓN!
¡Basta ya de hipocresía! ¡LE-GA-LI-ZA-CIÓN!
¡LE-GA-LI-ZA-CIÓN!
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CASPOSOS

Cuánto montaje, cuánta morralla, cuánto vampiro de Televisión &#61482; Brujas, monjes
y videntes, estafadores de Profesión &#61482; Curanderos que curan el sida, hay que
joderse cuánto cabrón &#61482; carroñeros, carroñeros, en la mina os quería ver yo
&#61482;  906 453 452, llámanos a cualquier hora &#61482; ya se encargará de
solucionar mi contestador, toda tu preocupación &#61482; Y si quieres más, ven a visitar
sin ningún temor, a esta humilde farolera &#61482; que te voy a ayudar, pero no me seas
ingenuo, no te olvides la cartera &#61482; que te sangraré, que te voy a degollar
&#61482; me importa una puta mierda si tu estado es terminal &#61482; y si todo sale
mal, no vengas a reclamar, no me jodas el negocio. &#61482; en esta vida hay gentuza
sin conciencia &#61482; que no le importa mentir para ganar &#61482; te venden a
cambio de dinero falsas esperanzas que nunca llegarán
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&#61482; te venden a cambio de dinero falsas esperanzas que nunca llegarán &#61482;
Toda una vida estudiando medicina &#61482; para que un memo, nos quiera demostrar
&#61482; que tiene poderes especiales, que solo con tocarte tu mal habrá sanado
&#61482; pues mira amigo, te metes por el culo ese don divino que Dios te pudo dar.
VIENEN DEL MÁS ALLÁ
Apariciones de Cristo y de la virgen &#61482; apariciones que son la puta risión &#61482;
luego te venden litros de agua bendita &#61482; y muchas estampitas que cuestan un
cojón &#61482; algunos dicen que no cobran dinero &#61482; pero te obligan a pagar la
voluntad &#61482; estos cabrones no pisan los tribunales &#61482; sacándole el dinero a
los enfermos terminales &#61482; hay que joderse lo que piensa la gente &#61482; por
no ponerse el mono y comenzar a trabajar &#61482; hay gentuza, que no se merece ni la
leche maternal &#61482; deberían estar en tratamiento, en una clínica mental &#61482; el
talego se llena de inocentes, y ellos en libertad &#61482; son estafadores con total
impunidad (anormales) &#61482; soy testigo de ver a la virgen, y a Cristo en una vespino
&#61482; acababa de fumarme cuatro porros y tres litros de vino &#61482;  Jesucristo me
pidió unos tragos, y la virgen no paraba de fumar &#61482;  y nos fuimos juntos a hacer
una bacanal &#61482; vaca burra !!!

Circo Ibérico

Tenemos a un político que no ha robao
y la simpatia de un Guardia Civil
tenemos a un banquero de lo mas honrao
y a ese ministro que se hizo albañil.
Y ya lo ves, ya lo ves,
¿Que desilusión!
La fauna de esta tierra está en peligro de extinción
¡que desilusión!
Aquí no acaba esta canción.
Tenemos a un alcalde que es muy enrrollao
y la jornada laboral del rey.
Tenemos a un madero que nunca ha pegao
y la decision bilateral de un juez.
y ya lo ves, ya lo ves...
Circo Ibérico, Circo Ibério.
La cárcel se llena con la gente más humilde.
Todo está bajo su control.
Vigilan desde arriba este sistema delincuente
controlando la situación.
¡ y que facil es controlar la ley cuando tienes poder!
¡y que fácil es controlar la ley, su ley!

Tenemos la amabilidad de un militar
y el celibato de su santidad.
Tenemos el mercedes de un trabajador
que trabajando mucho se forró.
y ya lo ves, y ya lo ves...
Circo Ibérico, circo Ibérico.
La cárcel se llena con la gente más humilde...
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consumo gusto

Comprar, cosas que no valen pa na
Comprar, para olvidarlas en el desvan
Comprar, es un placer excepcional
Comprar, como me gusta despilfarrar
Todo el dia currando como un cabron hasta las 10
Por un salario de mierda que no me llega a fin de meses
Pero la tele me dice que tengo que consumir
Aceptos con sumo gusto yo me dejo persuadir

Pagar, el colegio del chaval
Pagar, la pura luz, el agua y el gas
Pagar, la residencia de mama
Pagar, mi vida consiste en aforar
Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad
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Pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar
Pago la letra del video, pago la letra del televisor
Pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador

PUTO DINERO, PUTO DINERO [X2]
La sociedad de consumo me ha convertido en un servidor
PUTO DINERO, PUTO DINERO [X2]
Siempre con el agua al cuello, estas es la vida de un consumidor

ESCLAVO DE LA PUTA PUBLICIDAD
EXCLAVO SOY
ESCLAVO LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR NO ES PARA TODOS POR IGUAL

Aqui termina la historia de este humilde trabajador
Que ha sido utilizado y ni siquiera se ha enterao
Quien saca la tajada quien maneja este tinglao
Los que estan por arriba los que parten el bacalao

PUTO DINERO, PUTO DINERO [X2]
La sociedad de consumo me ha convertido en un servidor
PUTO DINERO, PUTO DINERO [X2]
Siempre con el agua al cuello, estas es la vida de un consumidor

ESCLAVO DE LA PUTA PUBLICIDAD
EXCLAVO SOY
ESCLAVO LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR NO ES PARA TODOS POR IGUAL
[X3]
NO ES PARA TODOS POR IGUAL, NO ES PARA TODOS POR IGUAL....IGUAL !

El gato lópez

Él nacio en la calle no pudo elegir
entre escombros y basuras tuvo que vivir
la calle le hizo fuerte, allí se reveló
y es que, tío, no hay dinero.

¡ES UN GATO OBRERO!

Su madre callejera, su padre siamés
tiende veine hermanos es ¡CARABANCHEL!
busca en la basura algo que comer
y es que, tío, no hay dinero.

¡ES UN GATO OBRERO!

López es algo especial
desde cachorrito ya bailaba ska,
sus botas, su chaleco y su forma de andar,
no está domesticado, es un gato ska.

SIGUE, sigue, SIGUE, sigue, SIGUE, síguelo
SIGUE, sigue, SIGUE, sigue, RESISTE LOPEZ.

Flaco, desnutrido, tiene que comer
le quita las pelas a los gatos bien
perros policía van detrás de él
y es quq, tío, no hay dinero.

¡VENGA, EL MONEDERO!

La sociedad gatuna no le quiso entender
por eso se rebela i grita: ¡QUE LES DEN BIEN!
es un reflejo claro de la sociedad
y es que, tío, no hay dinero.

¡ES UN GATO OBRERO!

López es algo especial
desde cachorrito ia bailaba ska,
sus botas, su chaleco y su forma de andar,
no está domesticado, ama la libertad.

SIGUE, sigue, SIGUE, sigue, SIGUE, síguelo
SIGUE, sigue, SIGUE, sigue, RESISTE LOPEZ.
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EL HOMBRE RESAKA BAILA SKA

Las ocho de la mañana, ya suena el despertador; yo soy EL HOMBRE RESAKA, me casé
con el alcohol.

Me levanto de la cama, tengo que ir a trabajar, y vaya mierda qué putada! quiero bailar
SKA.

Quiero bailar SKA
Gozo bailando SKA

Son las nueve, estoy currando mi cabeza va a estallar; un chupito de tequila y esto
empieza a mejorar.
Tengo ganas de pirarme ya no lo puedo aguantar, es que nadie me compendre. Quiero
bailar SKA.

Quiero bailar SKA...

Y de nuevo estoy borracho, estoy perdido en cualquier bar, en el juego de la vida; mañana
hay que trabajar.

Lo he perdido casi todo, mi novia no me aguantó y es que me huele el aliento a whisky,
cerbeza y ron.

Quiero bailar SKA...
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El niño soldado

Fui a nacer donde no hay nada
tras esa linea que separa el bien del mal
Mi tiera se llama miseria
y no conozco la palabra libertad
fui secuestrado en una guerra
torturado y preparado pa matar
me han convertido en una bestia
soy solo un nino que no tiene identidad
me han obligado a disparar
me han ensenado como asesinar
me han obligado a mutilar
en un infierno tarrenal

EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDON
QUIEN TE ROBO EL CORAZON ?
NO TE LEVANTES DEL SILLON
EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDON
QUIEN TE ROBO EL CORAZON ?
APAGA LA TELEVISION

una pistola en mi cabeza
me esta obligando a asesinar a mi papa
soy una maquina de guerra
mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar

me han obligado a disparar
me han ensenado como asesinar
me han obligado a mutilar
en un infierno tarrenal

EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDON
QUIEN TE ROBO EL CORAZON ?
NO TE LEVANTES DEL SILLON
EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDON
QUIEN TE ROBO EL CORAZON ?
APAGA LA TELEVISION
(X2)
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El olvidado

Bajo un puente de hormigon
El frio penetra en mi piel cada anochecer
Entre cajas de carton
Tu indiferencia hacia mi, es una humiliacion

La solucion no esta en la caridad
Puede aliviar pero nunca sanar
Cual es la solucion a mi desigualdad ?
Mientras exista miseria no habra dignidad

Mucha solidaridad
Pero si cruzo ante ti, me vas a ignorar
La moneda que me das
Puede lavar tu moral, pero es temporal

Dice la constitucion
Que tengo derecho a una vida mejor
Donde puedo acudir, para denunciar
Que a la hora de repartir, se olvidaron de mi
[X2]

Millones de personas viven en la mas absoluta miseria
Corre! empieza el Gran Hermano.
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El Rayo Vallecano

NO SE SI LO SABEIS
DE UN BARRIO OBRERO DE MADRID
DE LA REPUBLICA DE VALLECAS.

Y AHI HAY UN EQUIPO DE FUTBOL MUY HUMILDE
ESTAMOS CON TODAS LAS AFICIONES ANTIFASCISTAS.

Con dos petas en la mano
soy del rayo vallecano
en el campo eres mi hermano
aupa el rayo vallecano.

Y yo no soy de vallecas
lalalalalalala
pero me sudan las tetas
VALLECAS LIBRE!!!
oe oe oe oe oe oe...

Somos los hinchas mas anarkistas
los mas borrachos los mas antifascistas
nuestro rayito revolucionario
TODOS LOS FACHAS FUERA DE MI BARRIO!!!
oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe...

Ala rayito, ala campeon
somos los hinchas de 1º división
cada canuto, que nos fumamos
alucinamos con el rayo vallecano.
oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe...

Somos los hinchas mas petarderos
los mas borrachos,los mas fieros y porreros
por nuestro rayo por el que vivimos
POR NUESTROS PETAS, POR ELLOS MORIMOS.
oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe...

RAYO!! RAYO!! RAYO!!...
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El vals del obrero

Orgulloso de estar entre el proletariado
es difícil llegar a fin de mes
y tener que sudar y sudar
"pa" ganar nuestro pan.

Castellà
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Éste es mi sitio, ésta es mi gente
somos obreros, la clase preferente
por eso, hermano proletario, con orgullo
yo te canto esta canción, somos la revolución.

¡SI SEÑOR! La revolución,
¡SI SEÑOR!, ¡SI SEÑOR!, somos la revolución,
tu enemigo es el patrón,
¡SI SEÑOR!, ¡SI SEÑOR!, somos la revolución,
viva la revolución.

"Estyhasta" los cojones de aguantar a sanguijuelas,
los que me roban mi dignidad.
Mi vida se consume soportando esta rutina
que me ahoga cada día más.

Feliz el empresario, más callos en mis manos
mis riñones van a reventar.
No tengo un puto duro, pero sigo cotizando
a tu estado del bienestar.

¡RESISTENCIA!

Éste es mi sitio...

En esta democracia hay mucho listo que se lucra
exprimiendo a nuestra clase social.
Les importa cuatro huevos si tienes catorce hijos
y la abuela no se puede operar.

Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo "pringao",
un juego bien pensado, en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar.

¡RESISTENCIA!
¡DES-O-BE-DIEN-CIA!

Eres un@ más

Al nacer ya eres parte de esta sociedad, bienvenido chaval,
Clasificadle en un nuevo carnet de identidad, ya eres uno más, ya eres uno más
Ingresarás en una escuela por tu educación, te vamos a preparar
A cometer los errores que cometo yo, te vamos a integrar, ya eres uno más

EH!!,ya eres uno más
EH!!

Crecerás manipulado por la religión, violando tu libertad
Trabajarás pa un empresario en plena sumisión, ya eres uno más, ya eres uno más
Aunque no quieras, tus impuestos te van a quitar, pa financiar el Estao
Un Estado que protege a los que tienen más, no puedes opinar, ya eres uno más

EH!!, ya eres uno más
EH!!, no soy uno más
ASOCIAL, uno más

PASA LA VIDA Y TODO SIGUE IGUAL, IGUAL
ENCADENADOS A UN HEDOR SOCIAL, SOCIAL
Y AUNQUE NO QUIERASERES UNO MÁS, UNO MAS
PASA LA VIDA Y TODO SIGUE IGUAL, IGUAL

Pasa la vida, hermano, yo no quiero ser un ciudadano
Pasa la vida, hermano, esquizofrenia en colectividad
[X2]

Te han inyectado la doctrina del capital desde que eras un chaval
Anteponiendo el dinero a tu libertad, ya eres uno más, ya eres uno más
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Dejarás que el mundo muera a tu alrededor y al rico obedecerás
Si eres mujer lo tienes todavía peor, más desigualdad, ya eres una más

EH!!, ya eres una más
EH!!, no eres una más
ASOCIAL, una más

PASA LA VIDA Y TODO SIGUE IGUAL, IGUAL
ENCADENADOS A UN HEDOR SOCIAL, SOCIAL
Y AUNQUE NO QUIERASERES UNO MÁS, UNO MAS
PASA LA VIDA Y TODO SIGUE IGUAL, IGUAL
[X2]

No quiero ser el socio de un banquero, no quiero ser el socio de la policía
No quiero ser el socio del clero, no quiero ser el socio de tus jerarquías
Compañero, voy a vomitar, somos socios de un gremio militar
Fuera de aquí, no quiero colaborar con esta mierda de sociedad

España va bién

No tengo ni un puto duro, estoy en la puta calle
me he quedado sin currelo.
No he pagado la hipoteca, me han expropiado la casa
y casi voy al talego.

Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios
me han dejado sin el paro.
Trabajando muy jodido cuando me iban a hacer fijo. ¡fijo!
que me han despedido.

Y es que españa va muy bien
va muy bien pa los de siempre:
pal bankero pal alcalde y para nuestro presidente
pero pal que selo curra todo sigue igual de mal.
No nos toques los cojones, iros todos a mamar.

Recortar gastos sociales, apretando al pensionista,
repatriar al inmigrante
es política de ricos, empresarios y bankeros
multiplican su dinero.
Enriqueces al que tiene y al que no tiene detienes
con tus perros obedientes
cuando pasen cuatro años y lleguen las elecciones
VA A VOTAR SU PUTA MADRE.

Y es que españa va muy bien,
va muy bien pa los de siempre:
pal bankero pal alcalde y pa nuestro presidente
pero palque se lo curra todo sigue igual de mal
no nos toques los cojones, iros todos a mamar.

Ya ves este gobierno te da la oportunidad (OI!)
de cerrar la boca y de ponerte a mendigar.
Queremos igualdad en anarkia y fraternidad.

A la tumba de Durruti nos vamos a emborrachar
buscando la manera de poder resucitar
Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder
Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder
Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder

Han privatizado todo, nos han chapado los bares
y nos joden los conciertos.
Desalojan los gaztetxes, nos limitan la cultura
como en una dictadura.

El congreso es una mierda, el senado una mentira
no representais a nadie
y es que en esta democracia, siempre gobiernan los mismos
solo cambia el maquillaje.

Y es que españa va muy bien...
Ya ves este gobierno te da la oportunidad (OI!)....
A la tumba de durruti nos vamos a emborrachar...

Hasta las pelotas, hasta las pelotas
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de tanta P ,de tanta gaviota
hasta las pelotas, hasta las pelotas
de tanto puño, de tanta rosa.
Hasta las pelotas, hasta las pelotas
de tanta P ,de tanta gaviota
hasta las pelotas, hasta las pelotas
de tanta P, de tanto mamón.

Esquirol

ESQUIROL, ESQUIROL
Lameculos del patron
ESQUIROL, ESQUIROL
Nuestra humiliacion
ESQUIROL, ESQUIROL
Lameculos del patron
ESQUIROL, ESQUIROL
No tienes perdon
Protegido el renegao
Por las fuerzas del estao
Protegido el renegao
Por las fuerzas del estao
[X2]

DALE DALE ATENCION
No hay nada mas rastrero, que ser un esquirol
DALE DALE ATENCION
Te esta esperando el jefe, pa une buena felacion
DALE DALE ATENCION
No hay nada mas rastrero, que ser un esquirol
DALE DALE ATENCION
Te esta esperando el jefe, te esta esperando el jefe, te esta esperando el jefe... CABRON
!

ESQUIROL, ESQUIROL
Lameculos del patron
ESQUIROL, ESQUIROL
Nuestra humiliacion
ESQUIROL, ESQUIROL
Lameculos del patron
ESQUIROL, ESQUIROL
No tienes perdon
Protegido el renegao
Por las fuerzas del estao
Protegido el renegao
Por las fuerzas del estao

Lameculos del patron [choeurs]
Eres nuestra humiliacion [choeurs]
[X4]

OI! SOY, UN PIQUETE CABREAO
OI! SOY

DALE DALE ATENCION
No hay nada mas rastrero, que ser un esquirol
DALE DALE ATENCION
Te esta esperando el jefe, pa une buena felacion
DALE DALE ATENCION
No hay nada mas rastrero, que ser un esquirol
DALE DALE ATENCION
Te esta esperando el jefe, te esta esperando el jefe, te esta esperando el jefe...

Que decepcion
Cuanto falso companero
Oe oe oe oo
Cuanto cuesta tu traicion
(X3)

OI ! SOY, UN PIQUETE CABREAO
OI !

Castellà

Estampida

Agazapado entre las sombras busca el momento ideal
La estampida es imminente, salva tu vida es fundamental
Eh no, basta ya, ven unamonos
Eh no, basta ya, organizacion
Eh no, basta ya, ven unamonos
Eh no, basta ya, organizacion

Mientras corro voy pensando, que podria pasar
Si a todos los cerebritos nos diera por pensar
Eh no, basta ya, ven unamonos
Eh no, basta ya, organizacion
Eh no, basta ya, ven unamonos
Eh no, basta ya, organizacion

Ha comenzado la estampida !

TUMBA TUMBAREMOS AL DEPREDADOR
TUMBA TIMBATUREMOS AL EJECUTOR
TUMBA TUMBAREMOS AL DEPREDADOR
TUMBA TIMBATUREMOS AL EJECUTOR

Aceptamos un sistema en el que tenemos todas las de perder
El pueblo vencido jamas estuv unido !
El pueblo unido jamas sera vencido !
El pueblo vencido jamas estuv unido !
El pueblo unido jamas sera vencido !

Ha comenzado la estampida !

TUMBA TUMBAREMOS AL DEPREDADOR
TUMBA TIMBATUREMOS AL EJECUTOR
TUMBA TUMBAREMOS AL DEPREDADOR
TUMBA TIMBATUREMOS AL EJECUTOR
(X3)

Castellà

Gato lópez

Gato lopez

C	F	C	G	C	F	D   G

Ahora donde kanta el tio es kasi igual:

C			     F
El nacio en la kalle no pudo elegir
C				  G
Entre eskombros y basuras tuvo ke vivir
C				F
La kalle le hizo fuerte allí se rebeló
G
Y es ke tio no hay dinero (Es un gato obrero)

Así la siguiente estrofa, y luego

A#            F
López es algo especial
C                 G
Desde pekeñito ya bailaba SKA
A#                        F
Sus botas su chaleko y su forma de andar
G
No está domestikado ¡ES UN GATO SKA!

Y el estribillo
C                       G
Sigue sigue sigue sigue sigue siguelo
D                       A    A G
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Sigue sigue sigue sigue este López
C                       G
Sigue sigue sigue sigue sigue siguelo
D                       A    A G
Sigue sigue sigue sigue este López

Insecto urbano

Tengo arañas en el baño
hay cucarachas en mi cuarto
ratas gordas en mi despacho
y es que vivo en el Metro
entre cartones y papel.

Tengo rotos los zapatos
hace dos años que no me baño
crecen hongos en mis brazos
soy un insecto urbano inmune a esta sociedad.

No tengo amigos ni vecinos
mi único amigo es el vino
soy un vago, soy un cretino
pero a pesar de todo sigo siendo el más honrao.

Tengo barba y pelo largo
y unos piojos como galgos,
garrapatas, chinces, pulgas,
pero yo soy feliz, quiero que me dejeis en paz.

¡Y ES QUE PASO DE "TO",
QUIERO VIVIR MI VIDA EN PAZ
PASA DE MI,
SOY UN INSECTO DE CIUDAD
MIRAME BIEN, YO NO QUIERO TRABAJAR,
ASI SOY FELIZ
INSECTO URBANO,
INSECTO DE CIUDAD!

Me revuelco por los suelos
entre miradas de desprecio
con mi botella y con mi perro
divago por la vida sin stress ni ansiedad.

En la calle está nevando
hace frío pero me jodo
no tengo casa, no tengo cuartos
y no como caliente desde la pubertad.

¡Y ES QUE PASO...

Castellà

Insensibilidad

Es Navidad, voy a comprar a mi nino algo special
Un animal, un cachorrito para que puedan jugar
Le separaron de su madre na mas nacer directamente a esa puta urna de cristal
Usar y tirar, calienta el verano lo tengo que abandonar

Nadie le dijo que la carretera seria su fiel y fria companera
Nadie le dijo que en la carretera moriria destripando en la cunera

Miles de animales, son las victimas mortales de unas mentes anormales que no tienen
sensibilidad
Sensibilidad

Morir bajo las ruedas de un camion, servir de carne de canon, peleas en clandestinidad,
tetricas sesiones de dolor
Bastarda experimentacion, con total impunidad

Castellà

Tras el cristal, por la autopista les ves vagabundear
Sin descansar, sigue buscando sin rumbo su viejo hogar
Un alrido en la noche me estremecio, bajo las ruedas de aquel maldito camion
No es el final, manana comienza esta historia en otro lugar

Nadie le dijo que la carretera seria su fiel y fria companera
Nadie le dijo que en la carretera moriria destripando en la cunera
[X2]

Miles de animales, son las victimas mortales de unas mentes, anormales que no tienen
sensibilidad
Sensibilidad

Como eres capaz de abandonar a un amigo tan leal sabiendo cual es su final
Maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal, cuanta irresponsabilidad.
[X2]

Morir bajo las ruedas de un camion, servir de carne de canon, peleas en clandestinidad
Tetricas sesiones de dolor
Bastarda experimentacion, con total impunidad

[Choeurs]

Intifada

Seis miliones de judios aniquilados de la forma mas crual
Un genocido imperialista por ejercitos fascistas, de la historia hay que aprender
Las victunas se han convertido en los verdugos se vuelven del reves
Colonizando territorios Palestinos, de nuevo atentando a la sensatez

MUERTOS MUERTOS EN NOMBRE DE QUIEN ?
MUERTOS MUERTOS DE ISRAEL DE YAVE
MUERTOS MUERTOS EN NOMBRE DE QUIEN ?
MUERTOS MUERTOS DE ISRAEL DE YAVE

Que harias tu si te echaran de tu casa sin derecho a rechistar
Pisoreando tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad
Palestina esta sufriendo en el exilio la opulencia de Israël
Por un govierno prepotente, preparado para la guerra, por tu ya sabes quien

MUERTOS MUERTOS EN NOMBRE DE QUIEN ?
MUERTOS MUERTOS DE ISRAEL DE YAVE
MUERTOS MUERTOS EN NOMBRE DE QUIEN ?
MUERTOS MUERTOS DE ISRAEL DE YAVE

Piedras contra balas una nueva intifada en Cisjordania, Gaza o Jerusalem

QUIEN PODIA IMAGINAR ?
QUE DAVID FUESE GOLIATH
QUIEN PODIA IMAGINAR ?
QUE DAVID FUESE GOLIATH

Intifada, Intifada
Intifada, liberacion

No cunfundas mi postura, soy ateo y no creo en ningun dios
No diferencio a las personas por su raza, su cultura o su mierda de religion
Solo cundeno el sufrimiento, la injustia y el abuso de poder
Palestina es sometida a la mas terca de las guerras, la opulencia de israël.

MUERTOS MUERTOS EN NOMBRE DE QUIEN ?
MUERTOS MUERTOS DE ISRAEL DE YAVE
MUERTOS MUERTOS EN NOMBRE DE QUIEN ?
MUERTOS MUERTOS DE ISRAEL DE YAVE

Piedras contra balas una nueva intifada en Cisjordania, Gaza o
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Jerusalem

QUIEN PODIA IMAGINAR ?
QUE DAVID FUESE GOLIATH
QUIEN PODIA IMAGINAR ?
QUE DAVID FUESE GOLIATH
(X2)

Juan sin tierra

Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra
y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra
lo conocí en la batalla y entre tanta bala cera
que el que es revolucionario puede morir donde quiera.

El general nos decía: peleen con mucho valor
les vamos a dar parcela cuando haya repartición.

No olvidamos el valor de Víctor Jara
dando la cara siempre a la represión
le cortaron sus dedos y su lengua
y hasta la muerte gritó revolución.

Gritó Emiliano Zapata: Quiero tierra y libertad
y el gobierno se reía cuando le iban a enterrar.

Mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario
mis hijos pusieron tiendas y mi nieto es funcionario.
Vuela ,vuela, palomita, pósate en aquella higuera
que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra.

No olvidamos el valor de Víctor Jara
dando la cara siempre a la represión
le cortaron sus dedos y su lengua
y hasta la muerte gritó revolución.

Revolución, revolución, Víctor Jara cantó.

Castellà

Kacikes

¡Eh tú! no me molestes, soy el más grande, el más fuerte
¡Eh tú! no me molestes, de la jet del presidente
¡Eh tú! no me molestes, soy un gran terrateniente
tengo poder para poderte hundir.

Mis negocios con la mafia en clandestinidad
especular con los inmuebles, rentabilidad
soy el dueño de un imperio, héroe nacional
hago puestos de trabajo , productividad.

¡Eh tú! no me molestes, a mi no me hables de igualdad
¡Eh tú! no me molestes, yo todo lo puedo comprar
¡Eh tú! no me molestes, no sabes quien soy yo
soy el corazón del capital.

Caciques, en nuestra ciudad
Caciques, caciques, caciques en nuestra ciudad.

¡Eh tú! no me molestes, soy el dueño de la gente
¡Eh tú! no me molestes, buen patriota ,buen creyente
¡Eh tú! no me molestes, apartad a ese indigente
tengo poder para podele hundir.

Sobornar a la justicia es mi especialidad
traficar con armamento ¡qué facilidad!
el poder y la riqueza es mi moralidad
tengo todo lo que quiero, tengo capital.
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¡Eh tú! no me molestes, a mi no me hables de igualdad
¡Eh tú! no me molestes, yo todo lo puedo comprar
¡Eh tú! no me molestes, no sabes quien soy yo
soy el corazón del capital.

Caciques, en nuestra ciudad
Caciques, caciques, caciques en nuestra ciudad.

Enciende la radio, enciende la televión
siempre está presente este jodido barrigón
dueño del insulto ,amo de la humillación.
Que te den por culo tripón.

Eres un chupon , producto de esta sociedad
estúpido fascista, nos haces vomitar.
Escupes tu codicia explotando a los demás
cerdo, fariseo, tripón.

¡Eh tú! no me molestes, a mi no me hables de igualdad
¡Eh tú! no me molestes, yo todo lo puedo comprar
¡Eh tú! no me molestes, no sabes quien soy yo
soy el corazón del capital.

Caciques, en nuestra ciudad
Caciques, caciques, caciques en nuestra ciudad.

La sesera no va

¡Salta! ¡Salta! SALTINBANKI
ES EL BAILE ANTIYANKI

Cristobal Colón, los hermanos Pinzón y la tripulación
Fernando e Isabel fian al genovés toda la operación
Religión, oro y civilización, masacre a la población
sin saber que, quinientos años después, sembrarían el terror.

¡EH, TU, LA SESERA NO VA!
¡NORTEAMERICA, LA SESERA NO VA!

Dominación de cualquier situación, pasarán a la acción
fué en Vietnam, Nicaragua, en Irak y hasta en El Salvador
son sus armas nucleares, son sus bases militares, me hacen temblar
son sus pozos de pétroleo, son sus minas de diamantes.

¡SOMALIA, IRAK!

¡EH, TU, LA SESERA NO VA!
¡NORTEAMERICA, LA SESERA NO VA!

Colón, ¿qué hiciste?, ¿Por qué los descubriste?
1492 - Quinientos años de masacre indígena.
¡QUE VIVA ZAPATA!

¡Salta! ¡Salta! SALTINBANKI
ES EL BAILE ANTIYANKI

¡EH, TU, LA SESERA NO VA!
¡NORTEAMERICA, LA SESERA NO VA!
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Mc Dollar

Hay gente que no puede ver mas alla, que razonan de una forma anal
Intelectual de copa y sofa, tu mente no da para mas
Hay una historia que te voy a contar, sobre una gran multinacional
Donde acudes tu, a colaborar de forma muy habitual

Deforestando de una forma bestial, sin respeto a la vida tribal
Amazones es su granja industrial de gran sufrimiento animal
Todo consiste a darle muy buen savor, a la mierda que vas a tragar
La television y un payaso cabron se mofan de la realidad

Y el monstruo avanza devorando todo, como un virus terminal
Y hasta en Somalia ya tiene su sucursal
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Yo me voy al bar

MC DOLAR, AY AY AY AY AY [X3]
ME NIEGO A COLABORAR

Y este negocio tan mezquino y ladron, de una forma puede terminar
Es la explotacion del trabajador que ves tras ese mostrador
Visto lo visto yo me piro de aqui, y que venga la guardia civil
Acompaname, te invito a ingerir, las tapas del bar de Fermin.

Y el monstruo avanza devorando todo, como un virus terminal
Y hasta en Somalia ya tiene su sucursal
Yo me voy al bar

MC DOLAR, AY AY AY AY AY [X3]
ME NIEGO A COLABORAR
[X2]

Y el monstruo avanza devorando todo, como un virus terminal
Y hasta en Somalia ya tiene su sucursal
Yo me voy al bar

MC DOLAR, AY AY AY AY AY [X3]
ME NIEGO A COLABORAR
[X2]
ME NIEGO A COLABORAR [X3]

Mestizaje

Negro africano, asiático oriental,
indio americano, africano musulmán
blanco europeo, aborigen australiano,
cinco continentes en un mismo corazón
MULTIRACIAL, MULTICULTURAL,
MULTIRACIAL, MULTICULTURAL

Desde Filipinas a América Central,
desde el Polo Norte hasta Madagascar
este puto mundo no es de nadie y es de todos,
cinco continentes en un mismo corazón
MULTIRACIAL, MULTICULTURAL,
MULTIRACIAL, MULTICULTURAL

No fronteras, no banderas, no a la autoridad
No riqueza, no pobreza, no desigualdad

Rompamos la utopía, dejemos de soñar,
arriba el mestizaje, convivir en colectividad

GRITARÉ QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR... (bis)

ay, ay, ay, la justicia dónde está, crucificada en los altares del capital
ay, ay, ay, la justicia dónde está Ni tu residencia, ni el credo, ni el color,
ninguna diferencia te hace superior
estúpido racista, deserción del ser humano,
cinco continentes en un mismo corazón
MULTIRACIAL, MULTICULTURAL,
MULTIRACIAL, MULTICULTURAL

No fronteras, no banderas, no a la autoridad
No riqueza, no pobreza, no desigualdad

Rompamos la utopía, dejemos de soñar,
arriba el mestizaje, convivir en colectividad

GRITARÉ QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR... (bis)
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ay, ay, ay, la justicia dónde está, crucificada en los altares del capital
ay, ay, ay, la justicia dónde está

Rompamos la utopía, dejemos de soñar,
arriba el mestizaje, convivir en colectividad

GRITARÉ QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR... (bis)

Mis Colegas

Vas caminando despacio, sin ganas de sonreir, de sonreir
Hemos quedado en el barrio, unos litros y cien duros de hachis
Perdidos en cualqier lado, sonando con escapar, con escapar
La mayoria del paro, y el que curra del trabajo temporal
Han pasado 10 anos, mis colegas donde estan
El que no anda en el mako, hace poco lo acabaron de enterar
La heroina no acudio a su funeral

EH CHAVAL SIEMPRE A LA SOMBRA DE LA SOCIEDAD
SOMOS LA CAUSA DE SU MALESTAR
ESCULPELE AL SISTEMA Y NUNCA DEJES DE MOLESTAR
NO CHAVAL NO ES LEY DE VIDA, TU DESIGUALDAD
NO TE DIERON LA OPORTUNIDAD
ESCULPELE AL SISTEMA Y NUNCA DEJES DE MOLESTAR

Existe una alternativa, legalizar, esto tiene que cambiar, lo vamos a cambiar

Que te ha pasado princesa, que no te veo sonreir, sonreir
Aun no tienes tu dosis, por la noche te tienes que prostetuir
Maldita mierda prohibida, que nuestros suenos rumpio, lo rumpio
Hablabamos de injusticia, comenzabamos nuestra revolucion
Comenzabamos nuestra revolucion

EH CHAVAL SIEMPRE A LA SOMBRA DE LA SOCIEDAD
SOMOS LA CAUSA DE SU MALESTAR
ESCULPELE AL SISTEMA Y NUNCA DEJES DE MOLESTAR
NO CHAVAL NO ES LEY DE VIDA, TU DESIGUALDAD
NO TE DIERON LA OPORTUNIDAD
ESCULPELE AL SISTEMA Y NUNCA DEJES DE MOLESTAR

Existe una alternativa, legalizar, esto tiene que cambiar, lo vamos a cambiar
Agresividad ! no somos ratas de ciudad
Agresividad ! contra el estado del malestar
Agresividad ! no somos ratas de ciudad
Agresividad ! contra el estado del malestar

Del paraiso al infierno, hay un paso nada mas, la prohibicion es un bisnes
La droga existe y no la vas a eliminar, la solucion consiste en legalizar

EH CHAVAL SIEMPRE A LA SOMBRA DE LA SOCIEDAD
SOMOS LA CAUSA DE SU MALESTAR
ESCULPELE AL SISTEMA Y NUNCA DEJES DE MOLESTAR
NO CHAVAL NO ES LEY DE VIDA, TU DESIGUALDAD
NO TE DIERON LA OPORTUNIDAD
A mis colegas y a la pena en general
No os dejeis nunca eclavizar, la union hace la fuerza
Nunca, no la has de olvidar
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mis colegas

vas caminando despacio,sin ganas de sonreir
hemos quedado en el barrio
unos litros i cien duros de hachis

perdidos en qualquier lado
soñando con escapar,con escapar
la mayoria en el paro i el que curra del trabajo temporal
han pasado diez años mis colegas donde estan?
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el que no ando en el mako hace poko lo acabaron de enterrar la heroina no acudio a su
funeral

eh chaval siempre a la sombra de la sociedad
somos la causa de su malestar
escupele al sistema i nunca dejes de molestar
no chaval no es ley de vida tu desigualdad
no te dieron la oportunidad
escupele al sistema i nunca dejes de molestar

existe una alternativa legalizar!
esto tiene que canviar,lo vamos a canbiar

que te ha pasado princesa que no te veo sonreir,sonreir
aun no tienes tu dosis,por la noxe te tienes que prostituir
maldita mierda prohibida
que nuestro sueño rompio lo rompio
hablabamos de injusticias
comenzamos nuestra revolucion comenzamos nuestra revololucion!

eh chaval siempre a la sombra de la sociedad
somos la causa de su malestar
escupele al sistema i nunca dejes de molestar
eh caval no es ley de vida tu desigualdad
no te dieron la oportunidad
escupele al sistema i nunca dejes de molestar

existe una alternativa legalizar
esto tiene que canviar,lo vamos a canviar
agresividad!nos somos ratas de ciudad
agresividad contra el estado del malestar
agresividad!no somos ratas de ciudad
agresividad!contra el estado del malestar

del paraiso al infierno,hay un paso nada mas
la prohibicion es un bissnes
la droga existe i no la vas a eliminar
la solucion consiste en legalizar

eh chaval siempre a la sombra de la sociedad
somos la causa de su malestar
escupele al sistema i nunca dejes de molestar
eh chaval no es ley de vida tu desigualdad
no te dieron la oportunidad
escupele al sistema i nunca dejes de molestar
a mis colegas i a la peña en general
no os dejeis nunca esclavizar
la union hace la fuerza
nunca no la has de olvidar

Ñapa es

Hablo de España y me lleno de emoción
y es que te llevo muy dentro del corazón
castañuelas, toros y verbenas
mi España, la tierra del honor.

Ésta es la España del Felipe y del Aznar,
la España democrática del Gal,
la España de la estafa inmobiliaria,
la delincuencia en la alta sociedad.

Politicuchos que se inflan a robar
los asesinos hoy vuelven a torear
España, el país de la patraña
de trapicheos, pelotazos y demás.

Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada
ni siquiera te levantas del sofá.
Vaya decepción en la manifestación,
solamente han ido los antidisturbios.

SÍ, JESULÍN, España es así, la tierra donde yo nací
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SÍ, JESULÍN, España es así, que sepas que vamos a por tí.

Y son curritos que no pueden ni currar
negociaciones dignas de un Nehandertal
trabajadores pagando los errores
como siempre, al que no tiene hay que explotar.

Somos Europa, no nos podemos quejar
hemos entrado en el gran capital
imperialismo que devora tu nevera
y la vaselina en el culo bien "untá".

Y aquí no pasa nada...

niño soldado

fui a nacer donde no hay nada
tras esa linea que separa el bien i el mal
mi tierra se llama miseria
i no conozco la palbra libertad

fui secuestrado en una guerra
torturado i preparao pa matar
me han convertido en una bestia
soy solo un niño que no tiene identidad

me han obligado a disparar
me han enseñado como asesinar
me han enseñado a mutilar
en un infierno terrenal

eh ,no!tu indiferencia no tiene perdon
quien te robo el corazon
no te levantes del sillon
eh,no!tu indiferencia no tiene perdon
quien te robo el corazon
apaga la television

una pistola en mi cabeza
me esta obligando a asesinar a mi papa
soy una maquina de guerra
mi dedoo apreta ese gatillo sin mirar

me han olbigado a disparar
me han enseñado como asesinar
me han obligado a mutilar
en un infiernoo terrenal

estribillo X2
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Niño Soldado

Fui a nacer donde no hay nada
tras esa linea que separa el bien del mal
Mi tiera se llama miseria
y no conozco la palabra libertad
fui secuestrado en una guerra
torturado y preparado pa matar
me han convertido en una bestia
soy solo un nino que no tiene identidad
me han obligado a disparar
me han ensenado como asesinar
me han obligado a mutilar
en un infierno tarrenal

EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDON
QUIEN TE ROBO EL CORAZON ?
NO TE LEVANTES DEL SILLON
EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDON
QUIEN TE ROBO EL CORAZON ?
APAGA LA TELEVISION

una pistola en mi cabeza

Català
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me esta obligando a asesinar a mi papa
soy una maquina de guerra
mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar

me han obligado a disparar
me han ensenado como asesinar
me han obligado a mutilar
en un infierno tarrenal

EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDON
QUIEN TE ROBO EL CORAZON ?
NO TE LEVANTES DEL SILLON
EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDON
QUIEN TE ROBO EL CORAZON ?
APAGA LA TELEVISION
[x2]

No te pares

Hoy, firmando el finiquito yo reboso de ilusión.
Me he quedado sin trabajo, en paro y sin liquidación
con la abuela, con la suegra, con dos niños ¡qué marrón!
Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón.

No puedo pagar el piso, voy a tener que hipotecar
y las letras se acumulan, yo no las puedo pagar
qué alegría, amigo mío, ya no puedo ni sobar
ni con el agua imantada ni la almohada cervical.

Y nos dicen desde arriba: "Hay que apretarse el cinturón"
yo, como siga apretando, me giño en el pantalón.
A ellos no les afecta, es que no llevan cinturón
sus sueldos son enormes, trapicheos, corrupción.

SOY UN NUEVO PARAO
CAMINO DEL INEM
SOY UN NUEVO PRINGAO
SI, OH SI.

Me explicó una funcionaria muy activa en el INEM
donde dije digo Diego, y donde digo va diré.
La Constitución me ampara, democracia de pastel
con un poco de suerte hoy no tengo "pa" comer.

Mientras tanto, tu tranquilo, no te vayas a cansar
ya somos cuatro millones y aquí no ha pasado "na".
¡Vaya sociedad pasiva!, amigo mío, hay que luchar
democracia significa que el pueblo ha de gobernar.

SOY UN NUEVO PARAO
CAMINO DEL INEM
SOY UN NUEVO PRINGAO
SI, OH SI

Castellà

Paramilitar

PARAMILITAR
Situación de alarma, América latina muere.
El Ejército zapatista va cogiendo poder.
Todos los indígenas son presos del fascismo
con un pañuelo van cubriendo su tez.

Terrorista, xenófobo, racista, ese kacique no quiere comprender
que la represión es el reflejo del fascista
que todo el pueblo unido se echará a la montaña zapatista.

Todos bienvenidos a la fría realidad,
todos bienvenidos al territorio libertad.
Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad
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todos con Zapata , rebeldía ,solidaridad.

Al paramilitar tenemos que eliminar
Al paramilitar tenemos que eliminar
Al paramilitar tenemos que eliminar
Paramilitar, ¡racista criminal!

Comienza a amanecer en el sureste mexicano
y el subcomandante Marcos le responde al poder
por toda la injusticia, violación y asesinato
alza su voz, el pueblo debe saber.

No hay fronteras , ni patria, ni bandera
nada en el mundo le podrá detener
la revolución ha comenzado ya en Chiapas
por la humanidad y en contra de la represión del capital.

Todos bienvenidos a la fría realidad,
todos bienvenidos al territorio libertad,
todos bienvenidos al encuentro de la dignidad
todos con Zapata, rebeldía, solidaridad.

Al paramilitar tenemos que eliminar
Al paramilitar tenemos que eliminar
Al paramilitar tenemos que eliminar
Paramilitar, ¡racista criminal!

Los paramilitares asesinan campesinos
y el gobierno mexicano nada quiere saber
la esperanza de los indios esta latente en la guerrilla
hombres y mujeres con Zapata juntos vamos a vencer.

Todos bienvenidos a la fría realidad,
todos bienvenidos al territorio libertad,
todos bienvenidos al encuentro de la dignidad
todos con Zapata, rebeldía, solidaridad.

Al paramilitar tenemos que eliminar
Al paramilitar tenemos que eliminar
Al paramilitar tenemos que eliminar
Paramilitar, ¡racista criminal!

Planeta eskoria

Ven, vas a conocer a esta tierna humanidad
es un juego cruel de un sistema trivial
el horror, el placer, la miseria, el poder
el rencor, el amor, mira a tu alrededor

Pueblos enteros condenados al hambre
niños obligados a la prostitución
las guerras continúan devorando inocentes
tendrás que convivir con la desesperación

Ven, vas a conocer nuestra civilización
la presunción de igualdad con aires de libertad
qué hipocresía moral, producto del bienestar
qué bonito es vivir si has nacido aquí

Fábricas de armas que abastecen su muerte
la droga, el gran negocio, estando en la prohibición
Pateras que se hunden en puertas de Occidente
el sufrimiento humano les importa un cojón

Estás en el Planeta Eskoria, bienvenido al Planeta Eskoria
Ay Ay Ay Ay GENOCIDIO!!!

Qué suerte hay que tener al nacer!!!..

Ya ha llegado el día de volar las fronteras
a qué estáis esperando para la insurrección?
la sangre de tus hijos llena nuestra nevera
quién es el culpable de tu exterminación?

Estás en el Planeta Eskoria, bienvenido al Planeta Eskoria
Ay Ay Ay Ay GENOCIDIO!!!

Castellà
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Acaba con la especulación
dispara contra tu humillación, GENOCIDIO!!
Acaba con la especulación
dispara contra tu humillación, GENOCIDIO!!

Rayo Vallecano

Con dos tetas en la mano
Soy del rayo vallecano
En el campo eres mi hermano
Aupa el rayo vallecano
Y yo no soy de vallecas
Tralaralaralara
Pero me sudan las tetas
¡Vallecas libre!

Oeoeoeoe...

Somos los hinchas más anarquistas
Los más borrachos los mas antifascistas
Nuestro rayito revolucionario
¡Todos los fachas fuera de mi barrio!

Oeoeeoeoe...

Ala rayito ala campeón
Somos los hinchas de PRIMERA división
Cada canuto que nos fumamos
Alucinamos con el rayo vallecano

Oeoeoeoe...

Somos los hinchas más petarderos
Los mas borrachos los más fieros
Y porreros
Por nuestro rayo por el que vivimos
Por nuestros petas por ellos morimos

Oeoeoeoeoe...

Tntntntntn RAYO
Tntntntntn RAYO
Tntntntntn RAYO!!!!
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Revistas del corazón

¿Por qué? ¿POR QUÉ?
pregunto ¿POR QUÉ?
mi cabeza me estalla
pregunto ¿POR QUÉ?

Han pagado cara la exclusiva
más el 16% de I.V.A.

Boba, BOBA, boba, QUE ERES BOBA.
Boba, BOBA, boba, QUE ERES TONTA.

Diarrea mental produce esa revista
en la sala de espera del dentista.

REVISTAS DEL CORAZÓN
REVISTAS
QUE LISTAS
REVISTAS.

Marqués, MARQUÉS,
permiso MARQUÉS,
si no tiene dinero, el divorcio MARQUÉS.

La boda de la niña también es rentable.
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¡Salga de la crisis!¡Le hechamos un cable!

Guerras, GUERRAS, sangre, hambre,
¿esta pobre gente no es importante?

Te preocupan las tonterias de la "JET"
que alimentan y engordan la estupidez.

REVISTAS DEL CORAZÓN
REVISTAS
QUE LISTAS
REVISTAS
REVISTAS DEL CORAZÓN.

Poderosos estilistas, degeneración REVISTAS
periodistas, elitistas, es su profesión QUE LISTAS.
Guerras, sangre, hambre y muertes por inanición REVISTAS
pobres almas condenadas, TERRORISTAS.

REVISTAS
QUE LISTAS
REVISTAS
Poderosos estilistas...

Romero el madero

Con cara de perro y vestido de azul
con su camisita y su canesú
se siente orgulloso de colaborar
con ésta sociedad.

Desde pequeño empezó a alucinar
soñaba con ser como Starky o Hutch
los polis de peli le hacían flipar
una barbaridad.

Romero el madero ha quedado en el bar
con toda la pasma de la ciudad
bebiendo y fumando no paran de hablar
de su virilidad.

Hablan del orden, justicia y de ley,
de negros, de jonkies, de putas, de gays,
de cómo maltratan a la sociedad
robando libertad.

A Romero el madero le hace ilusión
mañana le toca manifestación
saca su porra y comienza a cargar
y luego, riendo, lo cuenta en el bar.

LA LA RA LA LA LA LA.............

Al tío Romero le gusta sentir
su porra estrellada contra una nariz
si corre la sangre se siente muy bien
cumple con su deber.

No le importó y nunca quiso saber
por qué protestaba la mani de ayer.
Su pobre cerebro no puede pensar,
es un profesional.

Romero el madero se queda flipao
cuando en una mani se siente atrapao
de pronto, una dura bota militar
golpea su rostro con brutalidad.

LA LA RA LA LA LA LA...........

Donde las toman las dan.
Romero el madero
Romero el madero
Cerebro de acero
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Sectas

Bienvenido al Edén, ya eres hijo de Dios,
tu pasado ya no importa, "taelegido" el Señor,
te debes entregar, darnos tu corazón,
olvidarte de tu vida y tu moral.

SECTAS, SECTAS,
SURRECTAS, SURRECTAS,
SECTAS.

Sólo debes seguir la doctrina real
la que dicta nuestro lider, no nos puedes fallar
la prostitución sólo por tu salvación
deja en el recibidor tu parné.

SECTAS.....

ENTREGANOS TU CEREBRO
Lavamos tus bolsillos
LAVAMOS TU CEREBRO
Aquí llega el pardillo

ENTREGANOS TU CEREBRO
Hasta la última gota
LAVAMOS TU CEREBRO
Te hemos dejao en pelotas.

SECTAS.....

Ya le puedes marcar, le tenemos pillao
por favor, cierra el corral que se escapa el ganao.
Sólo con tu fe me puedes enriquecer
unos toques de cerebro y ya ves.

SECTAS.....

ENTREGANOS TU CEREBRO.....
PRINGAO
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Seguimos en pie

Voy a gritar, quiero despreciar tanta mediocridad.
No quieres sentir, no quieres ver, no quieres escuchar,
la fuerza del poder y del capital desgarrará tu condición.
Estamos aquí nos hacemos ver todos contra el poder.

Tened fé, seguimos en pie,
la topía es una cerveza fría , bebed
para calmar vuestra sed.

Tened fé, seguimos en pie.
Rebeldía, yo nunca me arrodillaré
muy pronto va a amanecer.

Pobre colgao antisocial, que no entiende este cacao.
No tiene nación ni vocación, solo busca la razón.
La conformidad de esta sociedad ante la vil barbaridad
me hace pensar, me hace meditar, es el camino a no llevar.

Tened fé, seguimos en pie.
Rebeldía, yo nunca me arrodillaré
muy pronto va a amanecer.

Seguimos en pie, seguimos en pie
bailando este reggae seguimos en pie.

Tanto tienes, tanto vales, nada tienes nada vales....
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Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad
Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad
no creo en políticos ni en militares, sólo creo en ti,
no creo en banderas, no creo en fronteras, sólo creo en mi.

Tened fé, seguimos en pie
la utopía es una cerveza fría, bebed
para calmar vuestra sed.

Tened fé, seguimos en pie
rebeldía ,yo nunca me arrodillaré
muy pronto va a amenecer.

Seguimos en pie, seguimos en pie
bailando este reggae seguimos en pie.

Tanto tienes, tanto vales, nada tienes ,nada vales....

Sexo y religion

Cada día me revientan más
las putas leyes religiosas, su conducta moral
su mejor remedio al SIDA es la virginidad.

La religión, desde la Inquisión
ejerce poderosa y dura represión
a todo lo que se llama sexo y libertad.

¡AY!, ¡AY!, ¡AY!, ¡AY!, ¡AY!......
Disfruta de la vida y a follar que son dos días
y que nadie te reprima, rebelión contra la hipocresía.

Hoy en día, en nuestra generación
lo que dicta el catecismo no lo cumple ni Dios
ni siquiera el que presume de conservador.

He aquí la hipocresía moral
la que sufrieron nuestros viejos sin placer carnal
delimitando su sexo para procrear.

¡AY!, ¡AY!,¡AY!, ¡AY!,¡AY!......
Disfruta de la vida y a follar que son dos días
y que nadie te reprima, rebelión contra la hipocresía.

¡SEXO! Libertad
¡ANARKIA! Sexual
¡SEXO! Libertad
¡ANARKIA! ¡ANARKIA!
¡SEXO! Libertad.
¡SEXO! Anarkía.

Nadie te debe imponer jamás
haz lo que quieras con tu cuerpo en plena libertad
masturbación, penetración, practica sexo oral.

Y si luchas por la libertad
no se te olvide, hermano, el homosexual
que ya sufrieron bastante en clandestinidad.

¡AY!¡AY!¡AY!¡AY!¡AY!...
Disfruta de la vida y a follar que son dos días
y que nadie te reprima, rebelión contra la hipocresía.

¡SEXO! Libertad...
Esta es mi cabeza, mi cerebro, mis orejas
yo ya tengo mi moralidad.
Disfruta de la vida y a follar, que son dos días
y que nadie te reprima, rebelión contra la hipocresía.

Iros a la mierda y dejadnos de una vez en Paz
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Simpático holgazán

Queridos inocentes ,una historia os voy a contar
el lujo es evidente en el castillo medieval,
explotando al pueblo sin saber que es trabajar
recaudando impuestos pa poder parasitar.

Su majestad, el pueblo pa servir al rey
su majestad, el pueblo pa cumplir tu ley.

Un jóven aldeano que le gusta pensar
pregunta interesado ¿Por qué hay desigualdad?
me rompí mis manos de tanto trabajar
y el rey no da ni palo, vive de los demás.

Su majestad, el pueblo pa servir al rey
su majestad, el pueblo pa cumplir tu ley.

El rey, el rey, saltando por encima de la ley
el rey, simpático holgazán.

Siguen pasando siglos ,sigue la tradición
y el rey siguen en su sitio agarrado a su sillón.
Sus genes de realizan pueden priviliegiar
que su descendencia sea nacida pa reinar.

Su majestad, el pueblo pa servir al rey
su majestad, el pueblo pa cumplir tu ley.

El rey, el rey, saltando por encima de la ley
el rey, simpático holgazán.
Su majestad, el pueblo pa servir al rey
su majestad, el pueblo pa cumplir tu ley
El rey, el rey, saltando por encima de la ley
el rey, simpático holgazán....
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Solamente por pensar

Ahi llega un coche official
Con su bandera nacional
Medidas de seguridad
Policia nacional
Al otro lado, la accion
Es una manifestacion
Son antiglobalisacion
CADA DIA SOMOS MAS, CADA DIA SOMOS MAS

YA ESTA BIEN, HAY QUE MATAR LA BESTIA
DESPEREDAD DE VUESTRA INDEFERENCIA
EL PODER CORROMPE LAS CONCIENCIAS
UNETE, AUN QUEDA RESISTENCIA

La cumbre ya termino
Ya ha comenzado el mogollon
Hay mas monos que en el zoo
PROTEGIENDO AL CRIMINAL
Es evidente la opresion
La policia disparo
Carlo Giulani pago
LA VIOLENCIA POLICIAL DE UN ESTADO CRIMINAL

YA ESTA BIEN, HAY QUE MATAR LA BESTIA
DESPEREDAD DE VUESTRA INDEFERENCIA
EL PODER CORROMPE LAS CONCIENCIAS
UNETE, AUN QUEDA RESISTENCIA, RESISTENCIA

El pasado 20 de julio del año 2001
Fue brutalmente asesinado nuestro compañero carlos giuliani
Por la policia fascista italiana
Solamente por revindicar un reparto mas equitativo de la economia mundial
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Solamente por adquirir conciencia,
Solamente por poner voz a la "sin voz"
Solamente por pensar...

YA ESTA BIEN, HAY QUE MATAR LA BESTIA
DESPEREDAD DE VUESTRA INDEFERENCIA
EL PODER CORROMPE LAS CONCIENCIAS
UNETE, AUN QUEDA RESISTENCIA, RESISTENCIA

EH OH, NO CALLES
EH HO, NO TE CALLES
[X...]
Solamente por pensar...

Tío Sam

Tío Sam,
muñeco de omicidios.
Tío Sam,
jugamos a matar.
Tío Sam,
comienza el esterminio,
Tío Sam,
condenacionidad.

Suenan los pepinos en Bagdad
inician la ofensiva militar,
la sangre ha comenzado ya a brotar
cuidado no te vaya a salpicar.

Tío Sam,
muñeco ultra sadico
Tío Sam,
todo por su interes.
Tío Sam,
misiles diplomaticos
Tío Sam,
te van a convencer.

Y nos venden sus mentiras
por televisión,
engañando al personal
iendo de salvador.
No hay acuerdo
procedemos a la destrucción,
mataremos sin piedad.

Mil muertos más, que mas da
es mi guerra
voy a lanzarme al senal
a la tierra.
Los muertos los ponen los demás,
la miseria.
Yo tengo licencia pa´ matar
a la mierda!!

Siempre en la vanguardia militar
son los aliados del ???,
maquinas perfectas de matar
asesinan en el nombre de la paz!

Y nos venden sus mentiras
por televisión,
engañando al personal
iendo de salvador.
No hay acuerdo
procedemos a la destrucción,
mataremos sin piedad.

Mil muertos más, que mas da
es mi guerra
voy a lanzarme al senal
a la tierra.
Los muertos los ponen los demás,
la miseria.
Yo tengo licencia pa´ matar
a la mierda!!
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Mil muertos más.....

lalala,laralarala..aliados,asesinos!!
lalala,laralarala..a la mierda!!
lalala,laralarala..aliados,asesinos!!
lalala,laralarala..a la mierda!!

Asesinos del tractado atlantico
hos saludan los muertos de Irak,
asesinos del tractado atlantico
hos saludan los muertos de Irak.

Asesinos del tractado atlantico..

Los muertos los pone el pueblo,
los muertos los pone el pueblo!

Vergüenza

Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo
hay una tierra de mar y mucho sol
que desde antaño se viene practicando
una asquerosa y sucia tradición.
Un individuo vestido de payaso,
tortura y martiriza hasta la muerte a un animal
y el graderío estalla de locura cuando el acero anuncia su final.

Banderrilleros sedientos de violencia
van torturando sin ninguna compasión.
Los picadores prosiguen la matanza
acentuando punzadas de dolor.
Malherido, embiste con bravura
contra el frío del acero que destroza su interior.
Agonizando en un charco de sangre
el puntillero remata la función.

FESTEJO!CRIMINAL!VERGÜENZA!
TORERO,ERES LA VERGÜENZA DE UNA NACIÓN
TORERO,ERES LA VIOLENCIA EN TELEVISIÓN
TORERO,ERES ASESINO POR VOCACIÓN
TORERO,ME PRODUCE ASCO TU PROFESIÓN

Llamar cultura al sadismo organizado,
a la violencia,a la muerte o al dolor;
es un insulto a la propia inteligencia,
al desarrollo de nuestra evolución.
Tu indiferencia les hace poderosos,
manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal.
No colabores con un juego de dementes
taurinos al código penal!!!

FESTEJO...
                          Laura

Castellà

Villancico

25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar
por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India
Hoy mueren niños, ¡felíz Navidad!.
Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el hijo de Dios.
El Mesías que nos guía, ofrece su filosofía.
Nadie entiende al hijo de Dios.
Mi familia comienza a cantar , en el ambiente hay felicidad
en compañia vamos a olvidar la agonía de los pueblos
donde no hay Navidad.
Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda. ¡coño!, que mueren niños de inanición.
Un negocio millonario con la fé de los cristianos
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que utilizan a Jesus como el perpetuo salvador.
Jesucristo era un tio normal, pacifista, intelectual
siempre al lado de los pobres defendiendo sus valores
siempre en contra del capital.
Crucificado como un animal, defendiendo un ideal
el abuso de riqueza se convierte en la miseria mas injusta de la humanidad.
Mi familia....
Cantemos hermanos....
Fue la iglesia la que se lo montó
y de su muerte un negocio creó.
El Vaticano es un imperio que devora con ingenio
predicando por la caridad.
25, ya es navidad .Todos juntos vamos a brindar
por un revolucionario que intentó cambiar el mundo .
El primer Hippie de la humanidad.
Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad
em compañia vamos a olvidar la agonía de los pueblos
donde no hay Navidad.
Cantemos hermanos....
La navidad, la navidad, es la sociedad de consumo.
Mentira, mentira, la Navidad es mentira....

Violencia machista

toda la vida aguantando un infierno conyugal
su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal
sigues pasando los dias evadiendo la realidad
el miedo brilla en tus ojos hoy te ha vuelto a golpear

no merece la pena mujer tu pasividad
no merece la pena mujer debes de actuar
no merece la pena mujer tu pasividad
no merece la pena mujer armate

violencia machista violencia fascista

como cada dia una nueva vejacion
como cada noche una vueva violacion
palabras de amenaza que se pueden consumar
el miedo te enmudece ya no puedes aguantarlo mas
no ni una mas no te dejes humilar
abandonale que se pudre en soledad
ven sal de ahi date una oportunidad
rompe de una vez las cadenas vuelve a la libertad

violencia machista violencia fascita

fuiste a denunciarlo y aqui no ha pasado na
nadie mueve un dedo en esta puta sociedad
llorando te preguntas hasta cuando va a durar
conoces a ese cerdo y sabes que prnto se vengara
no ni una mas no te dejes humilar
abandonale que se pudra en soledad
ven sal de ahi date una oportunidad
rompe de una vez las cadenas vuelve a la libertad

violencia machista violencia fascista

al dia siguiente la audiencia subio en todos los reality shows
victimas de una terrible agresion su larga agonia acabo
mientras la ley no te quiera escuchar y siga dormido ese juez
mientras el mundo no quiera cambiar autodefensa mujer
defiendete defiendete

si estas en la misma situacion defiendete
si ya no queda otra solucion defiendete
si alguien te trata de imponer defiendete
ensenale tus dientes mujer
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Welcome to hell

Las horas son eternas en el sucio corredor
Pensando con detalle en mi ejecucion
El tiempo se me acaba y no lo puedo detener
Eh brother, welcome to hell
Atado en una silla me van a electrocutar
He sido condenado a la pena capital
Alego mi inocenciay no lo quieren ver
Eh brother, welcome to hell

Ya llego la hora, hermano chicano
Ya llego tu hora afro-americano

Condenan a dementes o a menores de edad
En la silla de la muerte o en la camara de gas
A cuantos inocentes he visto perecer
Eh brother, welcome to hell
Vivo en un pais donde todo puedes comprar
Estar vivo o estar muerto depende del capital
Mi futiro ya esta escrito no me puedo defender
Eh brother, welcome to hell

Ya llego la hora, hermano chicano
Ya llego tu hora afro-americano

VIGENTES CRIMENES DE ESTADO CONTRE LA HUMANIDAD
EXISTEN DERECHOS HUMANOS A ELLOS LES DA IGUAL

WELCOME HELL, ESTE CASO ESTA CERRADO
WELCOME HELL, HAY QUE ASESINARLO
WELCOME HELL, ESTE CASO ESTA CERRADO
WELCOME HELL, HAY QUE ELIMINARLO
[X2]
WELCOME
WELCOM DEATH
[X2]

Cuantos seres humanos tendreis que asesinar
Para daros cuenta que esto es une atrocidad
El ojo por ojo nada puede resolver
Eh brother, welcome to hell
Al cabo de los anos consiguieron demostran
Que yo no era culpable y ya no hay marcha atras
Mi cuerpo esta podrido y ya no puedo renacer
Eh brother, welcome, welcome...

Ya llego la hora, hermano chicano
Ya llego tu hora afro-americano
[X3]

VIGENTES CRIMENES DE ESTADO CONTRE LA HUMANIDAD
EXISTEN DERECHOS HUMANOS A ELLOS LES DA IGUAL

WELCOME HELL, ESTE CASO ESTA CERRADO
WELCOME HELL, HAY QUE ASESINARLO
WELCOME HELL, ESTE CASO ESTA CERRADO
WELCOME HELL, HAY QUE ELIMINARLO
[X2]
WELCOME
WELCOME DEATH
[X2]

Castellà

Skabag

Visca la terra

ACORDS: do-sol-la m-fa
No vull viure en aquest món controlat per peixos grossos,
que no deixen d’explotar i fer mal al pobre indefens.
Un món manipulat per la premsa i la televisió,
que maquillen les notícies com els hi plau cada moment.
No vull ser esclau d’aquesta societat,
em fa venir mal de cap sentir els polítics xerrar.
Alcem les mans i cridem tots junts,
no podran fer-nos callar:
visca la terra lliure
                                                         visca la terra.
No per molta policia podran fer callar a un poble sencer,
que se senti la nostra veu, em de fer-nos escoltar:
visca la terra lliure
                                                         visca la terra.
Em de passar a l’acció i no deixar que aquests ens guanyin,
reivindiquem la llibertat i la pau entre els pobles,
no et deixis enganyar amb promeses que mai compliran.
  Alcem les mans i cridem tots junts,
no podran fer-nos callar:
visca la terra lliure
                                                         visca la terra.

Català

Skafam

BOIKOT

Removent la resistència x4

*Boikot, fes boikot
Boikot, el món per tots* x4

Em desfaig de les mentides / amb les que sempre he viscut
Obro els ulls, alço la vista / el món es un descontrol
Renego del sistema / a on ells m´han posat
Tinc clar el meu punt de mira / el tinc fix dins el meu cap.

*tornada*

No entenc la supervivència / tot traïnt el meu company
No entenc el comformisme / a les guerres del més enllà
No entenc totes les mentides / que ens han pogut explicar
No entenc qui se les traga / com un immigrant al mar.

Bush, assassí / Aznar, terrorista
Si tu ets així / no em diguis comformista x2

*tornada*x3

Català

CUBA REVOLUCIONARIA

Sueño en Cuba revolucionaria, sueño en Cuba revolucionaria.

Nací, en una tierra donde hay libertad reynando,
Donde sus antepasados, habían estado luchando,
cómo Ernesto Che Guevara, luchaba un buen, camarada.
Con la mano bien cerrada, puño al aire, él gritaba...

Sueño en Cuba revolucionaria, sueño en Cuba revolucionaria.

Català

Pàgina 1927 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Skafam

En lo alto de los montes, ellos acampaban,
Entre la mala hierba, ellos disparaban.
La buena está claro, ellos se la fumaban
liberando a su tierra ellos gritaban.

Sueño en Cuba revolucionaria, sueño en Cuba revolucionaria.

Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre, Cuba!, Cuba!,
hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre, revolucionaria.

INTIFADA CATALANA

Intifada catalana, intifada català
intifada catalana.
No s´adonen del que passa,
no som pas una amenaça,
nosaltres estem patint,
som el poble palestí.
Vosaltres el sionisme
nosaltres l´aznarisme
vosaltres el sionisme
qui és ara el terrorista?
Vosaltres sou catalans,
nosaltres som palestins,
vosaltres sou catalans,
qui és ara el terrorista?
Els moderats són els consagrats
per imposar la seva veritat,
la televisió és la seva il·lusió
i la seva manipulació.
L´intifada contraataca,
La seva veu la nostra amenaça,
ua història ens avala,
som un poble i no una amenaça.
Intifada catalana, intifada català
intifada catalana. (x2)
Terra Lliure i OLP són la nostra veu per ser lliures,
Sou assassins, sou encaputxats, sou el botxí del poble cátala,
Sou terroristes, sou l´estat policial, sou la força del capital.
Marx, ho predicava, nosaltres ho farem !!!
Lenin ,ho predicava, nosaltres ho farem !!!
Bakunin, ho predicava, nosaltres ho farem !!!
Guevara, ho predicava, nosaltres ho farem !!!
El sionisme i l´aznarisme,
No són res més que feixisme...
L´intifada solució,
La nostra veu en qualsevol racó,
Ara digue´m qui ha estat,
Que fins aquest punt ens ha portat.

Català

MAR ENDINS

(Introducció, diàleg entre dues àvies suposadament del lloc on passa la cançó).
1)- Has vist el de Can Fums que no para de cremar-se els dits, i d´anar riera amunt i riera
avall?
2)- Si noia, si que l´he vist. Porta tot el matí entrant i sortint de Cal Tremendo. No sé pas
què hi deu buscar !!!.
1)- Segur que és maricó i s´entén amb aquell grenyut que hi viu tot sol.
2)- Jo crec que maricó - maricó potser no, perquè és molt amic amb la meva filla, però no
m´estranyeria que tingués alguna cosa a veure amb el "robo" del retrat del rei.

Català

1)- Ooooohhhh!!!!!. I encara més, si m´apures, fins i tot jo diria que hi busca drogues.
2)- Grogues o vermelles?
1)- No dona no, drooogues!!, perquè des del terrat de casa veig que hi tenen com unes
plantes molt rares, ara fan de bon veure i olorar!!!.
2)- Això, això!!!, si són rares són drogues, ja m´ho deia la Quimeta: "Aquest jovent
s´acabarà fumant la Maria Lluisa!!!".
1)- Nooooo!!!!, Maria Lluisa no, em sembla que és deia Maria Antonieta.
2)- No, no i no, la Maria Antònia no que fa perdre el cap.
1)- Ja ho recordo... era així... així com... Maria Juana???
2)- No, MariaCana.
1)- No, MariaVana
2)- No, MariEta....
½)- Marihuana!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ara ja no sé que fer i surto cap al carrer,
a buscar un paper per poder passar-ho bé,
agafo foc, el tabac, obro el calaix,
busco la xina que hi vaig deixar ahir.
Doncs ja no hi es, no sé on l´he degut posar,
miro a la butxaca dels pantalons d´ahir,
no hi és, segur que m´he le fumat,
ara tindré, d´anar-ne a pillar més.

No hi ha hatxís, m´informa el tio del pis,
pedalejo fort, tinc que anar a trucar.
Vull marihuana, legalitzada i si pot ser
que sigui africana.

Mar endins se´n va la barca, mar endins el pescador,
com més endins se´n va la barca, més endins va el pescador,
mar endins se´n va la barca, mar endins el pescador,
com més endins se´n va la barca, més s´alça la revolució.

PAU ENTRE POBLES

Som fills d´aquesta terra plena de ràbia i dolor, que ha passat temps oprimida per dos
estats ocupadors, inculcant seves cultures, llengües i tradicions destruint la nostra terra i
fent-nos oblidar el que som. No acceptem la societat a on ell ens ha posat, on només
valen els més llepaculs i esquirols, per aconseguir la pau cal avançar fins a la guerra, per
aconseguir llibertat cal lluitar la seva guerra...
Sortim al carrer i aixequem barricades, destruim el sistema tot cremant les seves bases,
caixers automàtics, casernes i desfilades i pintem les façanes amb signes de victoria.
Destruim per construir i que ens fiquin a la memòria, destruim per construir i que ens fiquin
a la memòria.......
Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi guerra, guerra. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi
entre classes !!!!(2).
Construim una societat on treballar sigui una joia, on et sentis explotat per la desigualtat,
donarem el mateix dret a totes les persones i una justicia proletaria on no hi hagi la
malaria, i una justicia proletàri on no hi hagi la malària.
Oi, oi, oi, oi, guerra, guerra, oi, oi, oi, oi, entre classes!!!!(2).
Construirem el sistema, o farem amb assemblees, idependitzarem les persones, serem
lliures de sistemes, llegirem simplement sense males influències varietat de colors, de
cultures i de llengües. Respectan el terreny on estiguis trepitjant i així el somni es
complirà, amb el crit d´independència.
Oi, oi, oi, oi, guerra, guerra. Oi, oi, oi, oi, entre classes!!!!(2).
Sortim al carrer i aixequem barricades destruim el sistema tot cremant les seves bases,
caixers automàtics, casernes i desfilades i pintem les façanes amb signes de victoria.
Destruim per construir i que ens fiquin a la memòria, destruim per construir i que ens fiquin
a la memòria,
Oi, oi, oi, oi, guerra, guerra. Oi, oi, oi, oi, entre classes!!!!(2).

Català
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Skalariak

Agur Euskal Herriari

Agur Euskal Herriari

Gureak lehen ziren
bazter hauk guziak
arbasoek utziak hek irabaziak
Guri esker Frantziak
eta Espainak
dauzkate dituzten
eremu haundiak.

Mairu beltza zelarik
Espainian nausi
Navasen euskaldunak
egin zion jauzi
hark ekarri kateak
han gintuen hautsi
eta hilez bertzeak
igorri ihesi.

Orduan gure alde
oihuz zeuden oro:
"bere lurretan nausi
euskalduna bego";
Frantziak, Espainiak
bai orain, bai gero
deus kendu gabe dute
gerizatu gogo.

Euskera

Ale

Sin mi ilusión
voy, pensar que no la sigo,
sentir que la he perdido.

Un canto rendido,
creer que no la tengo
en la noche que ha caído.

No hay corazón, no,
que pueda igualar
lo que hizo
ella.

Oscuro el camino,
sueño en vida, luz herida,
al despertar solo.

Solo, solo, solo, solo.
Go on ale!, vamos ale!
Aurrera ale!, endavant ale!
quien mucho se va,
siempre está volviendo,
tantos los recuerdos!

Quien nunca
se fue,
jamás volverá,
aunque nunca llorará.

Pero en la soledad
hay silencio en el silencio,
y un día claro pinta oscuro.

Castellà

Sin ti,
largo el camino,
tempo lento,
ritmo amargo,
al despertar solo.

Solo, solo, solo, solo.
Go on ale!, vamos ale!
aurrera ale!, endavant ale!

Nos vamos tu y yo
en globo por Managua,
autobús hacia Salvador,
barco dirección La Habana

De Rancagua a Ecuador,
de Iguazu a Colombia Nord,
Argentina, Paraguay, Perú,
de Nicaragua al Cono Sur.

Ale

Sin mi ilusión
voy, pensar que no la sigo,
sentir que la he perdido.

Un canto rendido,
creer que no la tengo
en la noche que ha caído.

No hay corazón, no,
que pueda igualar
lo que hizo
ella.

Oscuro el camino,
sueño en vida, luz herida,
al despertar solo.

Solo, solo, solo, solo.
Go on ale!, vamos ale!
Aurrera ale!, endavant ale!
quien mucho se va,
siempre está volviendo,
tantos los recuerdos!

Quien nunca
se fue,
jamás volverá,
aunque nunca llorará.

Pero en la soledad
hay silencio en el silencio,
y un día claro pinta oscuro.

Sin ti,
largo el camino,
tempo lento,
ritmo amargo,
al despertar solo.

Solo, solo, solo, solo.
Go on ale!, vamos ale!
aurrera ale!, endavant ale!

Nos vamos tu y yo
en globo por Managua,
autobús hacia Salvador,
barco dirección La Habana

De Rancagua a Ecuador,
de Iguazu a Colombia Nord,
Argentina, Paraguay, Perú,
de Nicaragua al Cono Sur.

Castellà
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Amb tu

És d´skàndol públic, però com k no hi és, l´he ficat aquí

Milers de llàgrimes
ens cauen per les galtes.
Cada cop que hi penso,
cada cop que et recordo.

Ulls plorosos, ulls de ràbia,
i encara ho recordo com si fos ahir.
Fa mal, fa dolor.
No puc oblidar! No puc perdonar!

Errors humans, errors policials,
cagades humanes i institucionals.
Quatre paraules i mil records
i encara em pregunto per què et va tocar a tu.

DELS PROBLEMES EN FAREM SOLUCIONS, PER COLLONS!
PERQUÈ AQUEST PUNYAL ENS L´HAN CLAVAT A TOTS!

Qualsevol de nosaltres
podria haver sigut
la víctima indefensa
d´aquesta gratuïta violència.

Cap Patum mai serà igual
sense el teu alè en el meu clatell
i amb aquells salts de nans
sota el cap de la vella.

Els nans nous s´agrupen
per tornar-te a trobar.
Junts roden i ballen.
Estàs aquí! Estàs present!

DELS PROBLEMES EN FAREM SOLUCIONS, PER COLLONS!
PERQUÈ AQUEST PUNYAL ENS L´HAN CLAVAT A TOTS!

I aquells que et recordem
sabem que també ets
a la plaça tot mirant-nos
des de dalt de la farola.

Però tornarem a somriure,
a compartir i a viure.
Com tu ens vas ensenyar,
tornarem a saltar!

I sempre estarem AMB TU!
rient AMB TU,
somiant AMB TU,
cantant AMB TU!

I sempre estarem AMB TU!
fumant AMB TU,
bebent AMB TU,
saltant AMB TU!

I sempre estarem AMB TU!
ballant AMB TU,
creient AMB TU,
lluitant AMB TU!

Català

Corazón rebelde

Bajó de la montaña,
de la antigua tradición,
verde, húmeda tierra.
Para liberar el alma
al grito de la canción
tarde y noche entera.

A esta hora hay mucha vida en la taberna,
cobijados fuera de otros cielo gris,
lejos del puerto, en el centro-corazón,
llegó el momento de vivir.

Lejos del puerto,
en el centro del corazón,
aprovechando el momento,
cuando no hace calor

Como un bardo de leyenda
se puso a cantar
a un país de tierra y mar,
para poder trasmitir
a la nueva generación
la  más vieja tradición.

Hay mucha gente
y no paran de bailar.
Agarrados, juntos,
marcan el compás.
Cuando el tiempo no acompaña
a la pequeña población,
ésta es su diversión

Today we´ve got a date
Tomorrow´s too late
To join forces against war

Drinking a toast
To those who love most
Small country and brave people

No es un canto de razas, ni de banderas.
Es un viejo arte,
un sentimiento, una actitud,
ante la vida y muerte

A esta hora hay mucha vida en la taberna...

Lejos del puerto,
en el centro-corazón,
en la taberna dentro,
aquí ya have calor

Castellà

Despídeme

Despídeme de la lluvia valiente
de cuando sale el sol.
Despídeme de la hierba
y del caracol.
Despídeme de la calle,
despídeme del ghetto,
de los murales que a la noche dibujamos.

Despídeme, despídeme del sol
Despídeme del sol, despídeme.

Saludo a la fábrica del llanto
que produce el olvido.
Por su trabajador
soy bienvenido.
Me saluda en la boca
y mis manos en la nuca.
Su trabajo me acurruca
saludo.. saludo..

Castellà
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Despídeme...

Saludo a los sueños
que nunca renunciemos.
No saludo solo
si tu saludas.
Saludo a los sueños
que nunca renunciemos.
Cuando yo salude
saluda… saluda.
Saluda… saluda
Cuando yo salude.

Despídeme…
I mañana te saludare.

Aquí me despido del sol i la lluvia.

Despídeme…
I mañana te saludare.

Estoy de revuelta!

Date cuenta, golpe a golpe
Tu cuerpo va a reventar,
Mano de obra de la sociedad
trabajo duro, trabajo seguro,
en la kalle pronto puedes estar
Cuando enciendo en casa esta musica, "Estoy de revuelta"

Oi volumen le doy "Estoy de revuelta"
Oi volumen le doy "Estoy de revuelta"

No he salido, no he kerido,
es tiempo de divagar
alguien controla, toda tu vida
Siento frio , estoy herido
no se contra kien atakar
Cuando enciendo en casa esta musika "Estoy de revuelta"

Oi volumen le doy "Estoy de revuelta"
Oi volumen le doy "Estoy de revuelta"

Hago ruido en la habitacion
"Estoy de revuelta"
Musika ke sale ,musika del korazón
"Estoy de revuelta"
Grito hacia las kalles de la ciudad
"Estoy de revuelta"
Gritos ke kantan ke nadie esclavizara
"Estoy de revuelta"

Castellà

EUSKARAZ JAUNTZI HADI ETA HAUGI

Argi Handirik gabe,
bagare hameka
Gehienetan gabiltza
dudan ilunbeka
Gaur egun hemen dugu,
gurekin AEK
Euskaldunak agertu
ez ibil gordeka
Ta euskara erabil
ahoa beteka
Euskaraz jauntzi hadi
ta haugi lasterka

Euskara da batzuntzat,
hizkuntza lehena
Aiten aitek mendetan
zaindu daukutena

Euskera

Beste batzuntzat aldiz
berreskurapena
Edo osoki ere
ikasi dutena
Zaindu dezagun zaindu
gurea den dena
Jauntzi hadi ta haugi
ez izan azkena

Herri huntan gehienek
mintzatuz erdara
Maizenik gure euskara,
doa errekara
Euskararen beharra,
zabalduz plazara
Bultzada bat ematen
saiatuko gara
Elgarrekin joanez,
AEK egunera
Aekz jauntzi hadi
ta haugi Sarara.

Global musik

Calipso global
skin-reggae mas que tropical
anti-Political rock

Hardcore de Taiwan
white-Soul made in Senegal
ska-punk oriental ¡oh no!

Hip hop en Beirut
raggamufin en Singapur
música vasca en Nueva York

Global musik revolution
rebel musik
nueva generación

Rude boys en Bagdad
rock girls en un Kebab
Oi-punk esquimal ¡oh no!

Psychovilly en Latinoamérica
rancheras en català
por todo el mundo

Global musik revolution!!
rebel musik
¡¡¡revolución!!!

Rebel musik
a la música
global musik
nova generació

Global musik
herriz herri
global musik
Iraultza berria

Global musik revolution!!
rebel musik
revolución!!

Castellà

Global Musik

Calipso global
Skin-reggae + k tropikal
Anti-politikal rock

Hardcore d Taiwan
White-soul made in senegal
Ska-punk oriental ¡oh no!

Castellà
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Hip hop en Beirut
Raggamufin en Singapur
Musika vaska en Nueva Yoirk

Global musik revolution
Rebel musik
¡¡revolución!!

Global musik revolution
Rebel musik
Nueva generacion

Rude boys en bagdad
Rock girls en un kebab
Oi-punk eskimal ¡oh no!

Psychobilly en latinoamerika
Ranxeras en katala
X todo el mundo

Global musik revolution
Rebel musik
Revolucion

Rebel musik
A la músika
Global musik
Nova generació

Global musik
Per il mondo
Rebel musik
Rivoluzione

Global musik
Herriz herri
Global musik
Iraultza berria

Global musik revolution
Rebel musik
Revolucionnn!!

Hartu

Hartu
Indar ematen dizuna
Aukeratu
Libre egiten egin zatuena

Ez zaiut behar nere bizitzan
Ez zaiut gehiago maite
Zu gabe libre sentizen naiz
Zu gabe orain ni naiz
Sua izotza
Azukrea gatza
Bat edo bestea
Barrea zotiña
Zuganako griña
Urrundu da jada nigadik

Hartu...

Ez zaiut behar nere bizitzan
Ez zaiut gehiago maite
Zu gabe libre sentizen naiz
Zu gabe orain ni naiz
Lan edo ikasi
Bakatu edo hasi
Bat edo bestea
Jainkosa ahaztua
Venus bihurtua

Euskera

Urrundu zaitez nigandik

Jaia

¡¡¡JAIAAAA!!!! lololo...

Si ves que la vida te aburre tanto
y necesitas pegar un canvio,
si diversión estas buscando
ven a mi ciudad.
Si eres un yonki con mucho futuro
y necesitas volar,
ven a Navarreria
la fuente es lo tuyo,
la ostia que te vas a dar!

AQUÍ PUEDES VENIR
SOLO PARA OLBIDAR,
TIENES OCHO NOCHES
PARA BEBER Y DESFASAR.
AQUÍ PUEDES VENIR
SOLO PARA OLBIDAR,
TIENES OCHO NOCHES
LIBRES PARA GRITAR:

¡¡¡JAIAAAAA!!! lololo...

Si cres que no estas hecho
para trabajar
y algun estimulante
te vas a recetar,
disfruta de la calle
y rebienta a privar.
Si vienes aquí
porqué quieres bailar
y te gusta lo que más el Ska
con cara de idiota
te vas a quedar
y huyes heavy metal.

oi!oi!oi!oi!oi!oi!

AQUÍ PUEDES VENIR
SÓLO PARA OLVIDAR,
TIENES OCHO NOCHES
PARA BEBER Y DESFASAR.
AQUÍ PUEDES VENIR
SÓLO PARA OLBIDAR,
TIENES OCHO NOCHES
PARA BEBER LIBRES PARA GRITAR:

¡¡JAIAAAAA!! lololo...

Castellà

josé república

Skalariak - José República

Si me quieres escribir,
ya sabes mi paradero,
tercera brigada mixta,
primera linea de fuego. (x2)

Anda jaleo, jaleo... jaleo, jaleo
Silba la locomotora,
y empieza el tiroteo.

Anda jaleo, jaleo... jaleo, jaleo
Silba la metralladora.

Eran los años 30 y vivia José República,
cuando el Frente Popular obtuvo victoria,
eran los años de la esperanza que nos robaron,

Castellà
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de tierra sin guerra...

He, un charco de sangre.
He, un hombre en el suelo.
Huele asesinato (y ay torero).
Alguien a muerto.

Eran los años 30 y vivía José República,
cuando Alfonso XIII huyó de la democracia,
eran los años de libertad como bandera,
de la Asamblea Popular...

He, un charco de sangre.
He, un hombre en el suelo.
Huele asesinato (y ay torero).
Alguien a muerto.

Llegaron los tiempos de los exiliados, llegó la guerra,
de olas de hambre, de fusilados,
y el pueblo huérfano, con dignidad...
nunca dejó de caminar... ni dejará...

He, un charco de sangre.
He, un hombre en el suelo.
Huele asesinato (y ay torero).
José República ha muerto.

Neska reggae

Bajo una nube se mueve
de un lado a otro neska-reggae
sobre ella, si que bien huele
la música invita a fumar

Sus ojos brillantes tiene
los pies pesados están
hoy sus oídos escuchan
distinto que los demás

Neska-reggae... neska-reggae...
neska-reggae... cómo se mueve
neska-reggae... neska-reggae...
neska-reggae...

En la explanada la gente
de un lado a otro no baila reggae
sobre ellos no bien no huele
neska-reggae les invita a fumar

Sus ojos brillantes tienen
los pies pesados están
hoy sus oídos escuchan
distinto que los demás

Neska-reggae... neska-reggae...
neska-reggae... cómo se mueve
neska-reggae... neska-reggae...
neska-reggae...

Sobre ella que bien huele

Neska-reggae... neska-reggae...
neska-reggae... cómo se mueve
neska-reggae... neska-reggae...
neska-reggae...

Castellà

Nuesta manifestación

Hay movimiento entre la gente hoy,
de los bares salen, esta escondido el sol.
Recoge sus mensajes, y se extiende el rumor,
porque una voz mas una voz...

Es una manifestación,
de los que quieren vivir,
luchando ayer como luchan hoy,
aman sus huellas mas de mil.

Miles de huellas en manifestación,
al quedar grabadas inmortales son,
distintas sus historias,
juntas se dan calor,
porque una voz, mas una voz...

Es una manifestación...

No queremos mas silencio hoy,
por eso escuchas el clamor,
queremos movimiento,
bailar al mismo son ,
porque una voz mas una voz...

Es una manifestación...

Ooooooooo ooooo ooooooo ooh!

Es una manifestación...

Castellà

Oligarquía

No hay amor, no hay amor por la gente, no tienes corazón
ensuciando estás todas la mentes, todas limpias de educación
Como es posible que todo vaya peor
hasta donde, hasta cuando tanta tristeza
cuanto cadáver tanto descontrol
hay descontrol, hay descontrol
Si no tienes corazón
oligarquía, oligarquía, oligarquía
nunca tuviste mi corazón

Mi respeto por toda la gente, no le dabas valor
dinos donde no hablan nuestros héroes
textos de desinformación
Como es posible que todo vaya peor
hasta donde hasta cuando tanta tristeza
cuanto cadáver tanto descontrol
hay descontrol, hay descontrol
si no tienes corazón
oligarquía, oligarquía, oligarquía

El hambre crea el descontrol
produciendo muchas peleas a plena luz del sol
sangra nuestra América
los muertos no tienen valor
si el dólar domina esta tierra
no usas tu corazón oligarquía de nuestra América

Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más
no nos mates el corazón (bis)

Oligarquía, oligarquía, oligarquía
Nunca tuviste corazón

Castellà

Puto alcohol

La noche ha empezado.
No sabes donde estas;
te empiezas a relajar.
Muy oscuro, lo ves claro
pues te puedes inspirar...

Castellà
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ay! AY!

Tus piernas no estan quietas,
no sabes donde van.
Sospechas cual es el final.
Temes tu destino; tarde para echarse atras...

oh! la fiesta ya a empezado.
Ya no puedes escapar!

puto alcohol va!

puto alcohol, te toca los cojones (u ovarios)
puto alcohol no puedes escapar (nadie te puede parar)
puto alcohol, no pararas,
madrugada sin descanso.
puto alcohol, no paras de bailar...
que pases un buen rato!

Muy cerca hay una puerta,
se abre al empujar;
mucha gente en el lugar.
Se acerca un camarero:
¿tu que vas a tomar?

ay! AY!

Te ofrece una botella,
un regalo aceptaras.
La siguiente la pagaras.
Y ya estas algo bebido, y no paras de bailar...

oh! la fiesta ya ha empezado.
Ya no puedes escapar!

puto alcohol va!

puto alcohol, te toca los cojones (u ovarios)
puto alcohol no puedes escapar (nadie te puede parar)
puto alcohol, no pararas,
madrugada sin descanso.
puto alcohol, no paras de bailar...
que pases un buen rato!

puto alcohol
puto alcohol
puto alcohol
ay! AY!
puto alcohol
puto alcohol
puto alcohol
lo lolololololo
lo lolololololo
looooo lolololololooooo
looooo lolololololooooo

Quién nos ha robado?

No me intimidan los secuaces del poder,
son mucha gente, no están haciendo el bien.
Y lo saben, a quien deben obedecer, esos derechos
de la humanidad para quién.
Los derechos...¿quién nos ha robado?
A lo que hago, lo que digo, ellos lo llaman revolución,
no entiendo como el pasado no les enseñó a espabilar
Hace ya un tiempo que se demostró su mal, pisoteando
y machacando al personal. ¡paz y libertad para el pueblo!,
él quiere vivir en paz.
Pero es más revolucionario lo que no paran de hacer, torturando,
se saltan toda su ley ¡sí!
A quien le importa, sólo deben obedecer y para algunos es un placer.
Los derechos...¿quién nos ha robado?
Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer,

Castellà

por qué no dejáis convivir, estáis provocando otra guerra civil.

Sarrera V

Luz rebelde
luz de luz, luz de estrella
luz de titán
espíritu de luz
chispa de rayo que no detendrán jamás

Rebel fire!!

Izarren hausta
egun betean
bilakatu zen
bizigai

Euskera

segi segi segi

Segi, segi, segi
segi, segi, segi...
Betidanik behar izan duguna
Ez digu inoiz eman boteredun horrek
senide artean berdintasuna
askatasun irrika izkutuan dabiltzanek
gure ideiak segi aldarriz
ta babes ditzagun ditugun eskubide
injustiziak salatzea alferrik
borrokatzen ez badugu jai dugu berriz ere
Segi,Segi,Segi
Segi,Segi,Segi...
Betidanik behar izan duguna
Ez digu inoiz eman boteredun horrek
senide artean berdintasuna
askatasun irrika izkutuan dabiltzanek
gure ideiak egin aldarriz
ta babes ditzagun ditugun eskubide
injustiziak salatzea alferrik
borrokatzen ez badugu jai dugu berriz ere
AURRERA!!
Segi,Segi,Segi
Segi,Segi,Segi...

Euskera

Si Hay Que Okupar

Dicen que hay un dios en el cielo
pues dile que baje y nos venga a ayudar
dile que baje y nos venga a ayudar.
Yo no soy bueno yo no soy malo
yo no doy ostias a mi me las dan
yo no doy ostias..

Si hay que okupar, okuparemos el cielo!
haver si hay cojones y nos vienen hoy a echar!
si hay que okupar, okuparemos el cielo!
haver si hay cojones y nos vienen hoy a echar!

A mi me enseñaron desde pequeño
que hay que luchar si quieres llegar
que hay que luchar si quieres llegar.
Date una vuelta sin desamparo
puedes echarlo aqui no hace na
puedes echarlo hoy...

Si hay que okupar, okuparemos el cielo!
haver si hay cojones y nos vienen hoy a echar!
si hay que okupar, okuparemos el cielo!
haver si hay cojones y nos vienen hoy a echar!
Si hay que okupar
Si hay que okupar..

Castellà
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Dicen que hay un dios en el cielo
pues dile que baje y nos venga a ayudar
dile que baje y nos venga a ayudar.
Yo no soy bueno yo no soy malo
yo no doy ostias a mi me las dan
yo no doy ostias..

skalare rude klub

Está en la calle!

Skalari Rude Klub.
Lo baila el skin,
Skalari Rude Klub.
Hasta se mueve el punk,
Skalari Rude Klub.
Yo lo bailo así,
dime qué es lo que haces tú.

Skalari Rude Klub,
lo baila el skin,
Skalari Rude Klub,
hasta se mueve el punk,
Skalari Rude Klub,
yo me muevo así.
Todos unidos en el klub.

No somos héroes,no somos bandidos
y no queremos que nos traten como escoria.
Vivimos tras esta música escondidos,
escaqueando en lo duro de la vida.
Aún así tampoco ha sido fácil
descubrir a la gente
el auténtico espíritu,
color,ska,agitación de
¡Skalari Rude Klub!

Skalari Rude Klub,
lo baila el skin,
Skalari Rude Klub,
hasta se mueve el punk,
Skalari Rude Klub,
yo lo bailo así,
dime qué es lo que haces tú.

Skalari Rude Klub,
lo baila el skin,
Skalari Rude Klub,
hasta se mueve el punk,
Skalari Rude Klub,
yo me muevo así,
todos unidos en el klub.

Algunos dicen que este ritmo es facilón,
que lo que hacemos no tiene ningún mérito.
Pregunta a los jamaicanos Rude boys
si fácil era echar maderos de sus ghettos.
Pero aquí tampoco ha sido fácil,
escuchar esta música
con el auténtico espíritu,
color,ska,agitación de
¡Skalari Rude Klub!

Castellà

Sólo vivir

Quiero vivir contigo, aquí,
sólo si soy feliz
lo soy si eres mía y te dejas amar
y es así el fin porque yo amo a la vida
no me va sufrir, voy a lanzarme a volar
sin ti!
Sólo vivir mi vida, por fin

Castellà

sin ti seré muy feliz
ni tu eres mia no te dejas amar
llega así el fin, porque yo amo a la vida
no me va sufrir, voy a lanzarme a volar
¡sin ti!
Y volaré sin tu calor
mi hojita maría me alegra el corazón
antes muerto que vivir en pena
sólo vivir feliz, voy a ponerme a flipar
¡sin ti!

Todos los hintxas

Cientos de personas esperando el momento,
en que de comienzo la expedición,
decenas de autobuses, aparcan en fila,
con los que viajará, toda la afición.

Se ha dado la salida, es muy temprano,
a nadie le importa ponerse a privar!
Muchos estan de pie, alguno hay sentado,
con la musica muy alta se te ponen a bailar:

Todos los hintxas a ritmo de ska,
todos los hintxas comienzan a privar,
todos los hitnxas a ritmo de ska,
ansias de juerga, euforia animal(x2)

Pronto han llegado a la ciudad,
y en una calle juntos privando sin pagar,
ese es su territorio, les dejan en paz,
ni la policia, se atreve a molestar.
Botellas y vasos comienzan a volar,
los escaparates los hacen estallar,
un cantico de fondo se escucha
y contagia y los brazos agitan a la vez que cantan:
"oeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeoeoeeee"

Llegado el momento de salir corriendo
los guerreros atizas localizan un bar,
hay que darse prisa, todos quieren verlo,
allí están los ultras de la ciudad!
bengalas, botellas, lanzan sin parar,
los ultras agachados dentro del bar,
ardiendo hasta las mesas,
las llamas van a mas,
el partido suspendido por el luto local...

todos los hintxas a ritmo...(x2)

Castellà

SKAMOT

Balla el milionari

BALLA EL MILIONARI

Balla el milionari i la gent segueix morint de fam

Balla el milionari a l’Iraq (i al Paquistan)

Balla el milionari sobre les tombes d’aquell Vietnam

Balla el milionari i ballarà!!

Català
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Això és una roda que no pot parar mai de girar

Balla el milionari mentrestant

Ànimes més febles augmenten la productivitat

Balla el milionari desgraciat!!

Forma part d´un cercle mort que ningu podra mai trencar

benvingut al joc del capital

trepijant-nos els talons ve el milionari demencial

corre, corre o t´atrapara!!

I LA GENT SEGUEIX VOLENT UN CANVI

QUE POTSER NO ARRIBARÀ

ON PLOREN TOTES AQUELLES MASSES?

AL BRASIL O AL PANAMÀ!

(on el trobarem, al milionari

a l’estafa laboral, al merder immobiliari

parem tots els peus, a l’empresari

si juga amb un humà)

Guerres i més guerres poden ser l’excusa ideal

per camuflar morts darrere un gran dineral

Però qui les provoca, digueu qui us ha fet mai cap mal!

No seran les masses amb què guanyeu capital

Balla el milionari, fraudulent, content i superior

amb el fuet a la mà, malvat estafador

no té por ni l’acollona cap amenaça exterior

ell controla els governs, sobre el coixí del món

I LA GENT SEGUEIX VOLENT UN CANVI

QUE POTSER NO ARRIBARÀ

ON PLOREN TOTES AQUELLES MASSES

AL BRASIL O AL PANAMÀ

I PODEM PARAR AQUEST ULTRATGE

SI FEM UN ESFORÇ GLOBAL?

COM ELS PIRATES A L’ABORDATGE

AMB LA LLUITA POPULAR

balla el milionari,

canta el milionari,

riu el milionari,

mata el milionari!

Els portadors del blau

PORTADORS DEL BLAU

Vinc d’un país que mor

On ja no surt el sol

Els portadors del blau assassinen

Una llengua de dol

La terra sense nom

Venuda per polítics de cine

La consciència del poble perviu

Arriba l’hora de fer país

MIRA QUINA COLLA D’ORCS, ENS VOLEN LIQUIDAR

CATALUNYA, PAÍS VALENCIÀ I LES ILLES BALEARS

ALÇAREM LA MÀ I CANTAREM PAÏSOS CATALANS

ENTRE TOTS FAREM RECULAR ELS PORTADORS DEL BLAU

Català

Pàgina 1936 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

SKAMOT

I seguiu tallant les arrels

I separeu injustament

La nova Espanya s’alimenta de vergonya

Vergonya per un sentiment

Que no pot mai endur-se el vent

Que escampa veus fins a la Franja de Ponent

Ordenació territorial

Mediterrània i comercial

No desbarates l’opulència d’un imperi

Que et fa sentir tan realitzat

Quan sents diners al teu costat

I lliga els pobles amb corretges de l’engany

La consciència del poble perviu

Arriba l’hora de fer país

MIRA QUINA COLLA D’ORCS, ENS VOLEN LIQUIDAR

CATALUNYA, PAÍS VALENCIÀ I LES ILLES BALEARS

ALÇAREM LA MÀ I CANTAREM PAÏSOS CATALANS

ENTRE TOTS FAREM RECULAR ELS PORTADORS DEL BLAU

MIRA QUINA COLLA D’ORCS, ENS VOLEN LIQUIDAR

CATALUNYA, PAÍS VALENCIÀ I LES ILLES BALEARS

ALÇAREM LA MÀ I CANTAREM PAÏSOS CATALANS

ENTRE TOTS FAREM RECULAR ELS PORTADORS DEL BLAU

València del meu cor

Alacant i Benidorm

On cultura és sinònim de farsa

La degeneració

Ultratge i destrucció

Símbols trencats, història amagada
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La cova de l´ogre

LA COVA DE L´OGRE

Benvingut a la cova de l’ogre

Benvinguda al món occidental

On les marques disfressen el pobre

On l’agulla punxa i no trau sang

La grossària dels peixos augmenta

L’esperança: el verd o el dorat?

La cobdícia manté viu el monstre

El milionari:-------- segueix ballant!

Massa  fum ha embrutat massa dies

Massa terra, massa realitats

Guarda el codi de totes les vides

Hem entrat a l’era digital

El nòmada comença el viatge

Català

La justícia no el vol recolzar

Cada dia escoltem el missatge

D’una nova multinacional/

Oh, ON ELS PRIMATS CIRCULEN

EN LIMOUSINA pels carrers d’un

Món, on la maldat amaga la

Por de la gent a sentir-se viva

Equilibri, utopia, miratge

No ens penseu mai dir la veritat?

Maletins i dimonis amb tratge

S’encarreguen de fer-la amagar

Als seus peus el sisé món implora

La clemència del gran capital

Companyies que guarden la cova

A una desena part dels humans

Oh, ON ELS PRIMATS CIRCULEN
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EN LIMOUSINA pels carrers d’un

Món, on la maldat amaga la

Por de la gent a sentir-se viva

Ja te’n vas de la cova de l’ogre

No has pogut resistir el seu cant

Les calderes no paren de coure

Personatges de fama mundial

L´arbre vell

L´ARBRE VELL (poema de Marc Granell)

En la ciutat hi ha una plaça

i en la plaça un arbre vell.

En l´arbre hi ha la tristesa

de saber que és el darrer.

Abans n´hi havia molts altres,

ara tan sols queda ell

com un record que s´apaga

entre el ferro i el ciment.

Diuen que volen tallar-lo,

que molesta, que el seu verd

trenca l´estètica pura

dels edificis que té

voltant-lo, voltors altíssims

a punt de menjar-se el cel.

Que al lloc que ocupa podrien

Català

aparcar vint cotxes més.

Que és la casa on s´arreceren

centenars de bruts ocells

que ningú recordaria

si no fos perquè viu ell...

En la ciutat (algú conta)

hi havia fa molt de temps

un arbre gran i molt trist

que se sabia el darrer.

I plorava fulles grogues

en la tardor, i a l´hivern

es despullava i cantava

estranyes cançons al vent.

Quan venia primavera

despertava les arrels,

oblidava un poc la pena

i obria el somriure verd

que en estiu era rialla

que et feia sentir-te bé

quan, fugint del sol, entraves

en el cercle tou i fresc

del seu regne que assetjaven

cotxes, finques, fum, diners.

Quan el tallaren plovia.

Ja no he vist ploure mai més

Mar i Ska

MAR I SKA

El mar està embrutat per una colla d´insensibles

que no saben portar un vaixell ple de fuel pel mar.

Ningú sap què ha passat i ens amaguen les notícies

però ben clar està que el poble no ho oblidarà.

Català
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GALIZA, GALIZA, T´HAN OMPLERT DE TRISTESA.

GALIZA, GALIZA, MIRA COM T´HAN DEIXAT!

La gent està intentant recuperar tot el paisatge

i el voluntariat està currant sense parar.

De res ens serviran les mesures ecologistes,

si no escarmentem ens tornarà a passar.

GALIZA, GALIZA, T´HAN OMPLERT DE TRISTESA.

GALIZA, GALIZA, MIRA COM T´HAN DEIXAT!

La gent no pot pescar ni té recursos per a viure,

el govern no fa cas i el poble s´ho veu apurat.

Difícil situació per la que passa aquesta terra

per un govern cabró que en el  franquisme encara està.

GALIZA, GALIZA, T´HAN OMPLERT DE TRISTESA.

GALIZA, GALIZA, MIRA COM T´HAN DEIXAT!

No et rebaixes

NO ET REBAIXES

Hi havia una vegada

una dona que vivia

empresonada a casa

esclava dins la cuina

Netejava tot el dia

obligada pel varó

que li robava la vida

que li destrossava el cor

Suportava com podia

entre angoixa i dolor

la pallissa ke rebia

cada dia al menjador

Català

No opinava, no existia

autoritat era el cognom

de l’ogre que li impedia

fer la vida com tothom

DONA REBEL·LIA , DONA LLIBERTAT

LLUITA CADA DIA PER LA TEUA DIGNITAT

TRAU LA TEUA IRA CONTRA EL CRIMINAL

QUE VIU A TA CASA I NO ET DEIXA RESPIRAR

Dintre del seu cap

una idea li bollia

com poder escapar

d’aquell que la retenia

El temps va anar passant

nit i dia , nit i dia

fins que va idear

el pla que la salvaria

En marxa va posar

el pla que havia pensat

mai res no pot parar

a qui busca llibertat.

Les ales desplegades

de la seua dignitat

ara pensa, ara és viva ,

ara ja tot pot canviar.

DONA REBEL·LIA , DONA LLIBERTAT

LLUITA CADA DIA PER LA TEUA DIGNITAT

TRAU LA TEUA IRA CONTRA EL CRIMINAL

QUE VIU A TA CASA I NO ET DEIXA RESPIRAR
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Sant Rock

SANT ROCK

Mentre estic content pense que no hi ha guerra.

Mentre no hi ha guerra, la gent ix al carrer.

I si mor la gent, quina mala passada!

I si em pega el vent, evadisc la meua ment.

L´església manipula i ens trau els calés.

El Papa, un fill de puta que mai s´implica en res.

I si una monja et diu "ven y rézale a Cristo"

tu et gires i respons... amb impassivitat:

JO NO CREC EN DÉU, NI EN LA VERGE MARIA

JO SOLS CREC EN MI, SÓC LA MEUA PRÒPIA GUIA.

PASSEU TOTS DE MI, COM SI NO EXISTIRA.

NO M´EMBAUCAREU, VULL VIURE LA MEUA VIDA.

Estic fins als ous que passen la safeta,

amb el que m´estalvie em prenc una birreta.

I del que arrepleguen, res de caritat,

veges com s´ho gasten, en cotxes i palaus.

Molta catedral, molta hipocresia

en el nom de Déu, tot això és una mentida.

Hòsties consagrades i un bon got de vi,

tres misses al dia, melopea per la nit.

JO NO CREC EN DÉU, NI EN LA VERGE MARIA

JO SOLS CREC EN MI, SÓC LA MEUA PRÒPIA GUIA.

PASSEU TOTS DE MI, COM SI NO EXISTIRA.

NO M´EMBAUCAREU, VULL VIURE LA MEUA VIDA.

Ni Déu ni dimoni, ni Buda ni Alá.

No cal matrimoni, jo no em vull casar.

I no perdes temps i ves a la teva.

Estem tots en contra, no et poses a resar.

Català

Això és un imperi que amb ingeni i lluita

pretén controlar la nostra ideologia.

I per acabar, sols em queda dir-vos:

no col·laboreu, el que feu és enriquir-los.

JO NO CREC EN DÉU, NI EN LA VERGE MARIA

JO SOLS CREC EN MI, SÓC LA MEUA PRÒPIA GUIA.

PASSEU TOTS DE MI, COM SI NO EXISTIRA.

NO M´EMBAUCAREU, VULL VIURE LA MEUA VIDA.

JO NO CREC EN DÉU.

Ska la huela!!

SKA LA HUELA!!

Ska la huela menjars de qualitat

arrop i talladetes contra el menjar "basura".

Posa-li oli i sal al pa torrat,

vinagre als talls, que tot el que cou cura.

Grans superfícies, terrorisme alimentari,

en ka la huela no t´estafaran.

Si curres molt i tens un baix salari,

contra Mc Donalds, revolució rural.

En ka la huela misteleta fresca

ací la coca-cola és il·legal.

Ací en el poble tots els dies hi ha gresca.

Un bon Jumilla a ningú li fa mal.

Res de negocis multimilionaris,

res de Beckham ni res dels seus gols.

Volem un món més igualitari,

veniu al poble a veure Sarasol!

Català

Skapada General
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L´Skapada General

L’SKAPADA GENERAL

Tots corrent davant la pasma,
els nervis són presents,
imagina’t que t’entrebanques!
I tot déu sobre teu!

Dins d’un carreró estret,
ens quedem acollonits,
una paret ens barra el pas,
i la pasma ja és aquí...!

La única solució que ens queda
i ens costa de decidir
és la que tots tenim al cap, i és, senzillament:

L’SKAPADA GENERAL!!!
Aaaa, aaaa, aaaa, aaaa, a, a ,a, aaaa, aaaa, aaaa, un dos tres va!!!

Entre cops de porra i hòsties,
hem aconseguit sortir,
la meitat rebent tortura,
i la resta som aquí

L’SKAPADA GENERAL!!!
Aaaa, aaaa, aaaa, aaaa, a, a ,a, aaaa, aaaa, aaaa, aaa L’SKAPADA GENERAL!
(BIS)

Corre, corre, corre, corre hòstia aquí allà!
Corre, corre, corre, corre ai quin mal que karda això!!!
(BIS)

Català

Skaparrapid

Dona rebel·lat

Sóc una dona, saps que vol dir?
que no he de fer la mili pero tinc que patir
abusos i agressions, insults i violacions,
por de mi mateixa i les meues sensacions.

Amors amb dependences no m´agraden gens,
no vull ser pels homes objectes del seu plaer.
Dona rebel•lat, deserta del teu rol,
viu i sigues lliure, sense dubtes, sense por.

No sóc una dona pero se que vols dir,
a la merda amb la mili, ni per a tu, ni per a mi,
ja siga amb la parella o amb la promiscuitat,
trenca amb el masclisme, viu amb llibertat.

Hem de transformar amb cels i possessions,
no podem continuar,
dones per a viure de manera diferent,
sentir d´altra manera sense rols ni patiment.

Català

temps perdut

Hei tío deixa ja d´embotar-me el cap que la lluita esta al carrer i no al fons del bar que es
molt facil fer recostat a la barra la revolució.

Si, ja se que tu estas mal però jo també si lluitem per lo mateix i no en s´enfroten les
dones sou qui mès teniu que guanyar en el quefer pel demà.

No pergues el temps lluita al meu costat perque la
lluita pel demà es la teua tambè.

I no tindrem pressa no ens aturarem la lluita de tots els dies ahí està
perquè bla bla bla tot el fem molt be i per la boca a mort el peix.

Perque dir que esta molt mal així ja se sap i lo que caldria es fer en volta de criticar
perque qui pot dir el que quedarà per al que vinga el demà.

Hei tío deixa ja d´embotar-me el cap, que el teu roio m´aburreix, ja se que tu saps tot el
que hi ha que saber, i les teues teories son nomès que això.

Català

Skatacrak

A les armes

Un dia caminant
tot tranquil i observant
per la plaça de sant Joan
va venir el meu company
amb el fusell a les mans
i em va cridar exaltat:

A les armes catalans!

Guanyarem, vencerem
de Galicia a la frontera!!
Guanyarem, vencerem
de Galicia a la frontera!!

No podran, no s´atreviran
a matar la nostra llengua!!
No podran, no s´atreviran
a matar la nostra llengua!!

Català

Crema

Crema la bandera,
crema amb orgull, crema amb odi!
I quin mal faig en pensar?
I quin mal faig en actuar?
M´he cansat de tan d´esperar
jo vull fer ! Faig ! Fes! Fem!
crema la hipocresia,
crema amb la seva supèrbia!
Tu i jo som el foc que crema
no et quedis parat
te´n penediràs de no haver lluitat!
Hi ha gent que mata, policia corrupte,
polítics estafadors...
nosaltres som els lluitadors!

Català
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He sentit a la gent parlar
sense res que dir!
He vist gent amb els ulls oberts
que no vol ni veure!
Gent amb cervell,
que no vol  pensar!
Gent amb el puny alçat
que no es cansa de lluitar!
Que nosaltres no hi ha res,
no hi ha res més gran!
Vam fer volar pels aires
i vam cridar NO PASSARAN!
va ser el destí que naltros vàrem triar!
No ho oblidis mai, no ho oblidis mai!
Camarada la lluita acaba de començar!
No tinguis por de les presons,
es pot escapar.
Els sentiments no poden canviar,
què vols fer? què faràs? i què faries?
No canviaria el passat,
molts la vida l´han donat,
molts seguim en el combat!
Actua! Viu! i Lluita!
Ser diferent és la qüestió,
no hi ha res que els faci més por,
és la lluita contra el terror.
Pinochet, Bush i Aznar...
ells són l´error!
Contra la guerra de l´estat,
contra l´absolutisme del passat.
Tu i jo som el foc que crema
no et quedis parat
te´n penediràs de no haver lluitat!
Hi ha gent que mata, policia corrupte,
polítics estafadors...
nosaltres som els lluitadors!

Eleccions

Eleccions

Avui es dia d’eleccions
Nacionals a tota Espanya
L’elecció descomunal
i l’engany d’aquell qui mana
Eleccions estatals
eleccions de cagarada
L’elecció d’un subnormal
i l’engany d’aquell qui mana
El poble tens enganyat
mentre tu estàs forrat
la informació la tens comprada
la nostra existència vigilada
Durant tota la setmana
Ens tens la vida censurada
Tu que et creus el més potent
les teves lleis incomplirem
Tu polític mal parit,
Ets un puto ric podrit
Només penses en diners
I no et preocupes de res més
Tan sols vols que et fem tots cas
I només busques poder
Tenir tu tots els calers
I els altres morts al carrer
Avui es dia d’eleccions
Nacionals a tota Espanya
L’elecció descomunal
I l’engany d’aquell qui mana
Tu polític mal parit,
Ets un puto ric podrit
Només penses en diners
I no et preocupes per res més.

Català

Ni CIM ni TGV

L´Arboç un poblet del Penedès
i un CIM més gran que el del Vallès
per culpa d´un corrupte govern
estarem patint eternament.

També ens posaran el TGV
un tren sense raó, sense futur
que destrossarà les vinyes,
per tal de fer el recorregut.

Vinyes les treuran, boscos talaran
pantans ofegats rius contaminats,
el Penedès d´autopistes inundaran
i naltros de mentre a viure amargats!

Baix Penedès, per uns danyat
però per d´altres millor aprofitat.
Poble destrossat, govern alegrat,
govern alegrat, poble arruinat.
Quan us adonareu,
que la comarca destrossareu.
Quan us adonareu,
que la resta de la vida mal viureu!
Quan us adonareu,
que la comarca destrossareu.
Quan us adonareu,
que la resta de la vida mal viureu!

NO AL CIM!

Quan us adonareu!
Quan us adonareu!
Quan us adonareu!
Quan us adonareu!

Català

Obrers

En un local precari,
treballant de sol a sol
i cobrant una misèria
i en males condicions.
El cap jau al seu despatx
sense fotre ni brot
i naltros aquí pencant
i deixant-nos la suor.

Convoquem una reunió
per demanar una explicació
però el govern
ens denega la funció.
No volem discriminació
per part de la direcció,
fins la dona de la neteja
ja n´està fins als collons!

Obrers a la rebelió
és l´única solució,
només volem la llibertat
pel treballador.

Obrers a la rebelió
és l´única solució,
només volem la llibertat
pel treballador.

Els polis van ben armats
amb escuts porres i cascs
ja començen a carregar

Català

Pàgina 1943 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Skatacrak

però en surten malparats.
La bòfia surt corrents
amb els escuts destrossats
units contra l´Estat
triomf del proletariat.

Obrers a la rebelió...

Racó lliure

Els pares van morir
i sol al món em vaig quedar
amb ma germana per mantenir
ella volia plorar, quan arribava la nit.

I a les nits, tots dos junts,
ens drogavem per dormir.
I amb els ulls de nena em mirava
i plorant em deia:

Busca´m un racó,
per cridar en llibertat,
per escopir als rics,
la suor del seu treball!

Busca´m unes ales,
per realitzar el que he somiat,
fugint de la foscor,
cercant una millor societat!
Amb patrons capitalistes,
van anar passant, dits assenyalant
les nostres pintes pel carrer,
vivint en un cau de puces,
on sempre faltava el diner...

I a les nits...

Vaig lluitar treballant i ella va estudiar
per demostrar que no era una no-res
pel fet de viure, per lluitar
per drogar-se per oblidar.

Per ella jo hauria lluitat,
per ella, pel seu futur
i per això ara sóc tancat,
jutjat i empresonat!
I a les nits...

Català

Ressaca

El sol ha sortit, un nou dia ha sorgit
i et despertes amb la ressaca,
no saps què vas beure a nit
tampoc que vas fumar
o si amb alguna tia tu et vas enrotllar!

Avui t´has aixecat, amb algú al costat
que segurament no saps qui és,
però t´has aixecat ben encostipat
perquè la porta oberta tu et vas deixar!

Ressaca! Barra lliure 5 euros que barat!
Ressaca! I nosaltres ho vam aprofitar!
Ressaca! Quina taja que vam agafar!
Ressaca! Després d´una nit
sempre ve un demà!

És avui quan recordes un passat
que et sembla llunyà,

Català

no saps  pas la meitat del què et va passar
i bevies i bevies en breus moments
descrivies poesies d´alegries,
instants de bogeries.
Ressaca! Barra lliure 5 euros que barat!
Ressaca! I nosaltres ho vam aprofitar!
Ressaca! Quina taja que vam agafar!
Ressaca! Després d´una nit
sempre ve un demà!

Era una nit fosca la d´abans, d´ahir
la teva cara alegre, trencant la nit
els amics que et miren i no saps què fas
la teva terra crida i vius enganyat
energia, bogeria
llargs moments de llibertat i de follia

Ressaca! Barra lliure 5 euros que barat!
Ressaca! I nosaltres ho vam aprofitar!
Ressaca! Quina taja que vam agafar!
Ressaca! Després d´una nit
sempre ve un demà!

Skatala

ara no és temps

Ara no és temps per celebrar no res,
Ni d´aplaudir fort i amb optimisme
Ara no és temps de copets al clatell
Ni d´arrencar cap fingit somriure

Ara no és temps per anar de vacances
I respirar l´aire pur dels Balcans
Ara no és temps de viure cap més drama
Ni de Davids que rematen gegants

Ara no és temps, ara no és temps, ara
Ara no és temps de viure cap més drama
Ara no és temps, ara no és temps, ara
De viure cap més drama

Ara és el temps de prometre i mentir
De reduir a pols moltes curtes vides
Ara és el temps de la mort en directe
Temps de dinar amb el patir dels veïns

Ara és el temps dels politics tendres
Portant les calces per sota les turmells
Temps dels feixos de bitllets a l´ullet
Que les ciutadans donen en agraïment

Ara és el temps, ara és el temps, ara
Ara és el temps de prometre i mentir
Ara és el temps, ara és el temps, ara
De prometre i mentir

Ara no és temps, ara no és temps, ara
Ara no és temps de viure cap més drama
Ara no és temps, ara no és temps, ara
De viure cap més drama

De viure cap més drama
De viure cap més drama
Ara no és temps
De viure cap més drama

Català
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De Jamaica a Roma via Budapest

Bitllet de tornada o bé un visat,
O tot just el carnet d´identitat.
Rastafarisme, Solidarnorsc,
Veient al Papa i tots tocant el dos.

Fumant Sinsemilla a l´Europa de l´Est,
A Itàlia i a l´illa sense fumar res.
Toots & The Maytals fotent-se una pizza
I jo gaudint de la Perestroika.

No estava gens clar si un dia arribaria
Fins a Montego Bay.
El que ningú es pensava és que acabaria
Anant a Roma via Budapest.

Ska a Kingston i enmig de Firenze,
També darrera del Teló d´Acer.
Un munt de palmeres, el bus a tres peles,
Un país tot ple de cridaners.

Rom de Jamaica i wodka rus,
Birra Peroni no és pas del meu gust.
En Marcus Garvey i en Gorbatxev,
La Cicciolina fotent-se en top-less.

No estava gens clar si un dia arribaria
Fins a Montego Bay.
El que ningú es pensava és que acabaria
Anant a Roma via Budapest.

ETS UN BARATO
(lletra i música: Skatalà)

Baratos intel.lectuals que marquen les jugades
Baratos intel.lectuals que juguen a ser liders
Barba obligada i ulleres rodones
Amb moltes idees i ni una de bona

Ep! Beu unes birres
No et trenquis el cap
Frustrat de la vida
Com has quedat en quin estat!

Barato intel.lectual has pensat en Che Guevara
Mentre a casa teva t´estan trencant la cara
Intel.lectual barato tu vols la raò en tot
Dones molta pena, no ets més que un pinkfloid!

En què collons vols creure: CIU, Pujol i Generalitat
No siguis panfleto que la palla va molt cara
Dona, fills i cristo que per tu això és llibertat
Ets un sòlid encàrrec per aquesta societat

Català

Dibuix d´una nova era

Una fletxa s´ha endinsat al nostre cor
estabornit
La mala llet s´ha empotrat als nostres joves
genitals
On es compra un horitzó exhaurit per tot arreu?
El que avui és blanc no és no és blanc dos dies
després

Perds la gana amb la TV al migdia i per sopar
Jungla nova i velles Estrella´s sempre esperen
entonant...
...Negres, Blancs i Blancs i Negres
El dibuix d´una nova era

Català

Negres i Blancs, Nova era

Una fletxa s´ha endinsat al nostre cor
estabornit
La mala llet s´ha empotrat als nostres joves
genitals
On es compra un horitzó exhaurit per tot arreu?
El que avui és gris ho és i ho segueix sent dies
després

Blancs i Negres, Blancs i Negres
Blacks & Whites & Whites & Blacks

No cal que miris enrera que allà res tens tu
oblidat
Dibuixa una nova era fent un gran pas endavant...
...Negres, Blancs i Blancs i Negres
El dibuix d´una nova era
Negres i Blancs, Nova era

Blancs i Negres, Blancs i Negres
Blacks & Whites & Whites & Blacks
Inna blacklist
Yellowmen, Redmen inna blacklist!

EL TIO MANEL

Això que escoltes no és el bufar del vent
Ni és el so de les fulles caient,
Això que escoltes és la llufa amb llepeta
És la palometa del tio Manel.

Tio Manel... Tio Manel...
És la llufa amb llepeta...

Això que beus no és un líquid pudent
No és la teva Estrella corrent,
Això que beus és la birra amb rebaba
La birra amb rebaba del tio Manel.
EL TIO MANEL

Tio Manel... Tio Manel...
És la birra amb rebaba...

Això que sents és un ritme calent
Que perdura mentre passa el temps,
Això que escoltes és la llufa amb llepeta
És la palometa del tio Manel.

Tio Manel... Tio Manel...
És la palometa... del meu friend!

Català

Ets un barato

Baratos intel.lectuals que marquen les jugades
Baratos intel.lectuals que juguen a ser liders
Barba obligada i ulleres rodones
Amb moltes idees i ni una de bona

Ep! Beu unes birres
No et trenquis el cap
Frustrat de la vida
Com has quedat en quin estat!

Barato intel.lectual has pensat en Che Guevara
Mentre a casa teva t´estan trencant la cara
Intel.lectual barato tu vols la raò en tot
Dones molta pena, no ets més que un pinkfloid!

En què collons vols creure: CIU, Pujol i Generalitat
No siguis panfleto que la palla va molt cara
Dona, fills i cristo que per tu això és llibertat
Ets un sòlid encàrrec per aquesta societat

Català
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GUARRINDONG (War in dung)

Te´n vas de festa, posa´t en marxa,
No et cal ni un duro, no et farà cap falta:
Gorregeràs el tabac i la priva,
Amb la mà pel davant sempre camines.

La roba estripada i sobretot ben guarra,
Els peus negres i la cara xinada;
Rei de la caspa, ets una cotna humana,
T´has pentinat amb la teva pròpia "grasa"!

Guarrindong! It´s a war in dung!

Vas fet un porc i a sobre creus que xanes,
La teva "peste a wine" fa girar la cara;
Empaites a tothom i fas caure les birres,
"Ei guarrindong, a veure si espaviles!"

Festival Crustock a la Vila de Gràcia;
Beus kalimotxo amorrat a una garrafa;
Vist i no vist i et poses macrotaja,
Vas tot pixat i t´adorms sobre una papa!

Guarrindong! It´s a war in dung!

La festa acaba i tu sense adonar-te´n,
Segueix en coma i somiant en trobar-te
Un tetra-brick o el cul d´una Xibeca;
Demà diràs: "Quin dia! M´ho vaig passar teta!"

Guarrindong! It´s a war in dung!

Català

LLINÀTICS

LLUNATICS
(lletra i música: Skatalà)

Montserrat està de festa
Els Llunàtics ja han arribat
Avui és festa a Ca La Montse
Els Exploited els estan esperant

S´han menjat una oliveta
I a les roques s´han encigalat
Kumbayà no pugis Montserrat
Que de cap podries tornar

Aquí hi ha bona gent
Aquí hi ha bon ambient
Però aquí tu Kumbayà
Aquí no hi fas pas res!

A les roques hi ha ampolles
Olivetes i vi bo
Tots fent climbing a les roques
Kumba aquí el teu cap fa cloc!

Català

LLUNÀTICS

Montserrat està de festa
Els Llunàtics ja han arribat
Avui és festa a Ca La Montse
Els Exploited els estan esperant

S´han menjat una oliveta
I a les roques s´han encigalat
Kumbayà no pugis Montserrat
Que de cap podries tornar

Català

Aquí hi ha bona gent
Aquí hi ha bon ambient
Però aquí tu Kumbayà
Aquí no hi fas pas res!

A les roques hi ha ampolles
Olivetes i vi bo
Tots fent climbing a les roques
Kumba aquí el teu cap fa cloc!

Monigot

Era un tema que no valia res
Sobre un pare i un fill, quin cristo,
Allò mai anava bé.
A la banda no li agradava gens,
Em varem dir que tot just el canviés. "I si no?..."

Hòstia que va, monigot que balla!!

A la feina hi havia tot un merder,
´´Hauràs de fer un procés´´
Em va dir la Mercè
Jo en dilluns de Bàbia no anava gaire bé
"Mira maco faràs el que calgui fer" "I si no?..."

Hòstia que va, monigot que balla!!

Anava l´altre dia tot tranquil pel carrer
I veig que se m´acosta un pasma amb mala llet:
´´Tú, quieto aquí parao y de cara a la paré!´´
Jo em cago en tot, però m´hi posaré, o si no...

Hòstia que va, monigot que balla!!

Català

Oh! vell barrabàs

Sense feina, dona i casa
I gran set de vi barat
Bruts carrers els que camina
Sempre amb el nas pel davant

Massa temps de ser honrat
Li ha fet créixer el cabell
Dura insacietat brutal
La que el fa dormir al fred vent

Oh! vell Barrabàs
Amb el nas morat
Oh! vell Barrabàs
Amb el nas morat

No vols morir apallissat?
Això mai t´ho preguntaran
Els que estan plens d´ignorància
I força armats al teu costat

Ulls cansats de vida insana
Només li faltava això
Acabar els seus tristos dies
A cops de peu i de bastó

Oh! vell Barrabàs
Amb el nas morat
Oh! vell Barrabàs
Amb el nas morat

Sense feina, dona i casa
I gran set de vi barat
Ulls cansats de vida insana
Dura insacietat brutal

Vol cremar la ciutat sencera
Emulant al boig Neró
Amb un misto a la boca
I apestant-li l´alé a alcohol

Català
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Oh! vell Barrabàs
Amb el nas morat
Oh! vell Barrabàs
T´han trencat el cap

SIN CERVEZA NO HAY REVOLUCIÓN

Por la mañana en el bar
Con dinero en los bolsillos
Unas botellas en la barriga
Y otras botellas para los amigos

Sin cerveza no hay revolución
Sin priva todo se acaba

Viernes de cualquier semana
Se llenan todas las barras
Hay dinero en los bolsillos
Y la pasta está para gastarla

Sin cerveza no hay revolución
Sin priva todo se acaba

Unos bares que están abriendo
Y otros que aún no han cerrado
El día se está poniendo
Y aún por las calles andamos

Castellà

Sopa de cabra

així ets tu

Com un bon dia a deshores
amb un deix d´adéu, un deix amarg
un remei impossible
solucions que corren mans avall.

Com una espelma molla
com el far que es va enfonsar en el mar
com un renec collit dels fons profund
d´un vell recull de plors i encants.

Així ets tu
així jo et veig avui
així, així ets tu
així, així jo et vull.

Com un somni finit
com un record per dins
com un secret d´hospici
com un eterne inici.

Així ets tu
així jo et veig avui
així, així ets tu
així, així jo et vull.

Català

Així ets tu

                                    Do Sol
Com un bon dia a deshores           Do Sol
amb un deix d´adéu, un deix amarg   Do Sol
un remei impossible                 Do Sol
solucions que corren mans avall.    Do Sol

Com una espelma molla
com el far que es va enfonsar en el mar
com un renec collit dels fons profund
d´un vell recull de plors i encants.

Així ets tu
així jo et veig avuí
així, així ets tu
així, així jo et vull.

Com un somni finit
com un record per dins
com un secret d´hospici
com un etern inici.

Així ets tu
així jo et veig avuí
així, així ets tu
així, així jo et vull.

Català

Al mig del camí

Al mig del camí

Rera els teus anhels
Sempre a flor de pell
Quan les hores m´envolten
D´un blau valent

No vull perdre´m res
Ja no hi sóc a temps
Cada escena que passa
M´ensenya més qui ets

Un boig udolant al cel
Tremolaran milions d´estels
La por fugint pels cabells
Tenyits de vent

Al mig del camí

Diga´m quan de temps
Em diràs que si
Diga´m quan sentiments
Duren sense fi

Jo no vull ser teu
Jo no et vull tenir
Ningú és de ningú
Què vol dir ser feliç

Anirem a esperar la nit.

Català

Aquesta nit

A la finestra torno a començar
un cop de vent, ja tinc el cor glaçat,
els minuts són dies que no acaben mai,
si pogués saber perque.

Tot esta dins del meu cap,
tot esta dins del meu cap,
aquesta nit m´estic perdent en mi,
no puc escapar, el món és un mirall,
canvis de temps, canvis d´estat,

Català
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voldria quedar-me aquí prop dels meus ulls,
pero jo vull saber perque.

Tot esta dins del meu cap,
tot esta dins del meu cap,
aquesta nit, aquesta nit.

No sé on acabo, el meu cor és un pou sense fons,
caient, perdent el control,
i jo era un home, ara soc un estrany.

Tot per voler saber.
Tot esta dins del meu cap,
tot esta dins del meu cap,
aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit.

Bloquejats

La teva cara és un tros de cel  lam FaM lam DoM
pluja forta cau del teu cabell,
les paraules no valen res
silencis penjats sobre les parets,
les faroles no estan enceses
foscor que esborra totes les promeses,
la terra, vella invàlida, busca
sang jove i calenta al peu de la porta,
i tu rius no és broma que estiguem  lam SolM
vius, i tu sens algú dicta els   lam SolM
meus pensaments.
Et veig i ja no puc esperar res   lam SolM
no, no, vull creure que jo sigui el boig.DoM rem SolM
Miralls deformant-nos els cossos  	FaM SolM
potser demà, l´horitzó serà més clar.  	FaM SolM
Aguantarem el fred i esperarem lam mim rem FaM FaM SolM
fins que el bon temps tornarà,DoM SolM lam SolM FaM
aguantarem el fred i esperarem  lam mim rem FaM FaM SolM
fins que un dels dos pugui parlar. DoM SolM lam SolM FaM
No diguis res em trobo malament  lam SolM
hi ha un núvol gris que pesa sobre meu.  lam SolM
T´escolto i ara no t´entenc  		lam SolM
però ja saps que tot ho arregla el temps. DoM rem SolM
Ulls recoberts de boira  FaM SolM
potser demà tornaran a brillar
Aguantarem el fred i esperarem
fins que el bon temps tornarà,
aguantarem el fred i esperarem
fins que un dels dos pugui parlar.

Català

Blujins-Roc

N´ESTIC FINS ELS COLLONS DE DORMIR AMB ELS PANTALONS,

AVUI M´ELS TREC, NO Hl HA PAS RAONS,

QUE EM FACIN MAL AQUÍ,

QUE NO PUC DORMIR,

NO M´AGRADA QUE ME´LS TOQUIN,

MENTRE ESTIC DORMINT D´ACORD!

QUE CARDA RASCA, D´ACORD! QUE CARDA FRED,

PERO M´ESTIMO MES TENIR-LOS, CONGELATS,

QUE NO PAS TENIR-LOS REBREGATS DE NIT,

MENTRE ESTIC DORMINT, NO M´AGRADA QUE ME´LS TOQUIN...

Català

MENTRES ESTIC DORMINT, JA N´ESTIC FINS ELS COLLONS,

DE DORMIR PELS CARRERONS, SOTA DEL CEL,

SOTA D´UN PONT DORMIRE A L´OBRA TAPAT AMB CARTRONS,

NO M´AGRADA QUE EM DESPERTIN,

MENTRE ESTIC DORMINT, D´ACORD!...

Brilla

Brilla, brilla, brilla cel de vidre
sota el sol, sobre el mar.
Com un somni, brilla cada dia,
vida i mort en un sol instant.
Crida, crida, crida el nom que estimes,
crida´l fort, crida´l clar.
Contra l´odi estima cada dia,
no podran barrar el teu pas.
Quan la nit s´empassi els dies daurats,
seràs lluny, només voldràs recordar.
Quan la son s´imposi al dolç despertar,
el darrer parany serà pensar que ja es tard.
Mira, mira, mira tot com brilla.
Mira el foc, mira el glaç.
Mira i vibra, veuràs com ets per dintre,
no podran parar-te mai.
Quan el temps escrigui l´ultim comiat,
seràs lluny, només podràs recordar.
Quan la son s´imposi al dolç despertar,
el darrer parany serà pensar que ja és tard,
Mai, no t´aturis mai.
Mai, no t´aturis mai.
Mai, no t´aturis mai...

Català

buscant la sort

Flors descalces
on comença l´horitzó
lluny dels homes
seuen ben arran del món.

Saben que el temps és breu
però és intens el seu color.

Visc en l´aire
la distància és el meu nord
fill dels marges
la rosada el meu bressol.

No pots saber el que tens
fins que no s´ho endú el corrent.

El cel s´omple de paraules
que ara el cor no pot callar.
El vent t´allunya de casa
ja no et vol deixar tornar.

Aniré buscant la sort
Seguiré buscant la sort
Seguiré buscant la sort
Seguiré buscant pel món.

Matinades
esperant la llum del sol
hores baixes
resseguint la salabror.

Els pètals cauen lents
ja s´han marcit totes les flors.

Rera un dia en vindrà un altre

Català
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morim per néixer de nou
el camí que vé és més ample
però no ets al meu cantó.

Aniré buscant la sort
Seguiré buscant la sort
Seguiré buscant la sort
T´aniré buscant pel món.

cada minut

Cada minut al món.
Cada minut em dol,
Cada minut una ferida.

Cada minut hi ha plors,
Cada minut més foc,
Cada segon la terra crida.

Cada moment que tu em respons
Al cel torna a sortir el sol
A cada instant que tu ets a prop.

Cada moment que tu ara em dónes,
Sóc més lliure, som més forts
A cada instant que tu em respons.

Cada minut al món,
A cada lloc hi ha por,
A cada minut una altra espina.

Cada minut al món,
A cada lloc n’hi ha prou
Per sentir que el cor s’adorm.

A cada pas que fem tots dos
Obre els ulls la vida
A cada instant que tu em respons.

És cada cop que tu ets a prop
Que la lluna brilla,
Cada moment que tu ara em dónes.

Vés contra la por,
Dóna més amor,
Centra el dolot, la llum del cor.

Cada minut tots dos,
Cada minut més forts,
Una nova estrella brillarà.

Cada minut al món...

Català

Cada minut

Do#m   sol#m   fa#
Cada minut al món.
Do#m   sol#m   fa#
Cada minut em dol,
Do#m   sol#m   fa#
Cada minut una ferida.

Do#m   sol#m     fa#
Cada minut hi ha plors,
Do#m   sol#m   fa#
Cada minut més foc,
Do#m   sol#m        fa#
Cada segon la terra crida.

Català

Mi      si               fa#
Cada moment que tu em respons
fa#
Al cel torna a sortir el sol
Mi      si               fa#
A cada instant que tu ets a prop.

Mi      si               fa#
Cada moment que tu ara em dónes,
fa#
Sóc més lliure, som més forts
Mi      si               fa#
A cada instant que tu em respons.

(després es va repetint)

Camins

Cejeta al 4t trast
Intro: Re Re9

Re                                  la-
    Camins que ara s´esvaeixen
    Camins que hem de fer sols
    Camins vora les estrelles
Sol                                Re
    Camins que ara no hi són

Van deixar-ho tot, el cor encès pel món               (mateixos acords, 1a estrofa)
Per les parets de la mort sobre la pell
Eren dos ocells de foc sembrant tempestes;
Ara són dos fills del sol en aquest desert
 la-                            Do                Sol            Re
      Mai no és massa tard per tornar a començar
  la-                         Do                 Sol
      Per sortir a buscar el teu tresor
  Re                                la-
      Camins, somnis i promeses
  Sol                            Re
      Camins que ja són nous

Solo guitarra: Re la- (x3)
Sol Re

       No és senzill saber cap a on has de marxar
       Pren la direcció del teu cor
       Mai no és massa tard per tornar a començar
       Per sortir a buscar el teu tresor

Camins que ara s´esvaeixen
Camins que has de fer sol
Camins vora les estrelles
Camins que ja són nous

Català

camins

Camins

Camins que ara s´esvaeixen
Camins que hem de fer sols
Camins vora les estrelles
Camins que ara no hi són

Van deixar-ho tot, el cor encès pel món
Per les parets de la mort sobre la pell
Eren dos ocells de foc sembrant tempestes;
Ara són dos fills del sol en aquest desert

Mai no és massa tard per tornar a començar
Per sortir a buscar el teu tresor

Català
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Camins, somnis i promeses
Camins que ja són nous

No és senzill saber cap a on has de marxar
Pren la direcció del teu cor
Mai no és massa tard per tornar a començar
Per sortir a buscar el teu tresor

Camins que ara s´esvaeixen
Camins que has de fer sol
Camins vora les estrelles
Camins que ja són nous

cardiaco y acabado

Cada día despierto
más y más hecho polvo estoy,
con un ladrillo por cabeza
y en mi cama no hay ni Dios.

Ya no me acuerdo de nada,
no sé que coño hice ayer,
hace meses que ésto me pasa,
nunca soy el mismo de ayer.

ya no queda opción para mí,
tengo que dejarlo
o la palmo,
ya no queda opción para mí,
¡¡tengo que dejar de beber!!

Voy pateando la calle
sorteando cada farola,
los nenes del barrio me llaman
el zombi zigzagueante.

Jerolo cutre en el espejo,
nado siempre en nubes de alcohol,
no conozco ni a mi vieja,
tan hecho polvo estoy.

Creo que ya no queda opción para mí,
tengo que dejarlo o la palmo,
ya no queda opción para mí,
¡¡tengo que dejar de beber!!

Cada día me acuesto
más y más hecho polvo estoy
con un ladrillo por cabeza
y en mi cama no hay ni Dios
aparte de mí.

Castellà

Cau el Sol

Cau el sol
Serè i trist
Sortirà de nou
I em trobaràs aquí
Cau el son
L´etern crim
Tots els trens que ja has perdut
S´allunyen en la nit
Ja no et vull sentir plorar
Per tots els dies que s´en van
No seré per sempre fort
Però jo ho intento ara
Vull ser-ho ara
Ser fort com el mar...
Cau el sol
Seré i viu
Neixerà de nou

Català

I em trobareu aquí
Cau el dol
L´etern crim
Cel rogent demà pluja o vent
Avui estem tots vius
Ja no em queden més raons
Per explicar el que fem al món
Només sé que hem de ser forts
Però m´és difícil ara
Fer-ho ara
Fondre´ns amb al mar...

Cau el sol

Sol    Fa#m Sim    Mim
Cau el sol, serè i trist
Re   Do             Lam      Re
Sortirà de nou i em trobaràs aquí
Sol    Fa#m Sim    Mim
Cau el son,l’etern crim
Do                 Sol
tots els trens que ja has perdut
Lam              Mim
s’allunyen en la nit...
Sol              Re
Ja no et vull sentir plorar
             Do           Sol
per tots els dies que se’n van
Re           Do
no serem per sempre forts
           Mim
però jo ho intentu ara
Do
ser-ho ara..
Re              Mim Do Mim Do Mim Do Sol Re
fondre’m amb el maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar...
Sol   fa#m  Sim    Mim
Cau el sol, serè i trist
Re         Do    Lam         Re
Neixerà de nou i em trobareu aquí
Sol    Fa#m  Sim    Mim
Cau el dol, l’etern crim
Do               Sol
cel rogent, demà pluja o vent
Lam             Mim
avui estem tots vius..
Sol             Re
Ja no em queden més raons
Do                        Sol
per explicar el que fem al món
Re               Do
només se que hem de ser forts,
Mim
però és díficil ara..
Do
ser-ho ara..
Re            Mim Do Mim Do Mim Do Sol Re Mim Do Sol Re Mim Do Lam Re
fodre’m amb el maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar..maaaaaaaaaar.maaaaaaaaar
Sol

i k kedi clar k jo no sc el gerard kintana (k totom magrega x xo xDDDDDDDDDDDDDD)
buli_ska@hotmail.com
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Cuando todo vaya mal

Cuando todo vaya mal,
cuando ya no pueda más,
buscaré el camino hacia casa,
seguiré mi estrella en el mar.

Cuando todo vaya mal,
cuando ya no pueda más,
volveré a cambiar mi destino,
volveré de nuevo al hogar.

Castellà
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Tanto tiempo traté de hacerlo bien,
tantas veces he aguantado sin querer,
tanto tiempo tratando de entender,
tantas veces lo eché todo a perder.

Cuando todo vaya mal,
cuando el sol no brille más,
voy a regresar a tu lado,
voy a revolver la ciudad.

Cuando todo vaya mal,
cuando el sol no brille más,
vamos a perder el sentido,
vamos a beber sin parar.

No me importa quien tenga que caer,
no me importa ni que uno sea menor que cien,
no me importa si hay algo que perder,
no me importa, no quiero entender.

Ooooo, Aaaaa, el camino es tan largo.
Ooooo, Aaaaa, hoy me siento cansado.

Cuanto tiempo traté de hacerlo bien,
cuantas veces he aguantado sin querer,
cuanto tiempo tratando de entender,
cuantas veces tendré que caer.
Ahora dime
cuantas veces tendré que caer,
cuantas veces tendré que caer

Dans de la Llum

Quan la fulla torna a l´arbre,
quan l´aigua torna a la font,
quan el fill se´n torna a casa,
quan la mort ens torna el cos.

Comença un nou dia,
sol i lluna van.

Quan la fulla torna a l´arbre,
quan l´aigua torna a la font,
quan el fill se´n torna a casa,
quan la mort ens torna el cos.

Comença la vida,
sol i lluna brillen
sobre els nostres caps,
la claror d´un nou dia.

Comença la vida,
sol i lluna brillen
sobre els nostres caps,
la claror d´un nou dia.
Sobre els nostres cors,
l´escalfor de la vida.

Quan la fulla torna a l´arbre,
quan l´aigua torna a la font,
quan el fill se´n torna a casa,
quan la mort ens torna el cos.

Comença la vida,
l´univers respira
sobre els nostres caps,
la claror d´un nou dia.
Sobre els nostres cors,
l´escalfor de la vida

Català

De l´Univers

Resen les ànimes de la gent,
renten pecats i omplen el mar
vessant a raig suc del present.
Tots conectats a l´univers,
a l´univers, a l´univers, a l´univers!!

I tinc el cor ferit, fruit del desig,
el meu destí sota el teu dit,
puc ser cantant, camell, bon jan,
tu que vols ser quan siguis gran,
quan siguis gran, quan siguis gran,
quan siguis gran, quan siguis gran!!

Si tanco els ulls
no em veu ningú,
quan obri els ulls
seré ben lluny.

No, no és pas veritat que anar endavant
sigui sumar calers i instants,
si acaba un any ja en vindran més
no és tan estrany que passi el temps,
com passa el temps,
com dius que et sents, com passa el temps!!

Clar com la pau que ens fa ballar,
hi ha un vell jugant a ser un nou nat,
si l´has cagat, tothom té el dret,
si ja ho saps tot no et dic res més,
no et dic res més, no et dic res més,
què dius que tens, no et dic res més!!

Si tanco els ulls dona´m la llum
no em veu ningú, quan torni amb tu
quan obri els ulls dona´m la llum
seré ben lluny. fes-me un rebut

Dona´m la llum de l´univers.

Català

De poc a molt

Va alçar-se d´un jaç a la vorera,
amb els ulls plens de nit
i els cabells de foc.
Em va dir que no era d´enlloc,
que no tenia nom.
No desitjava res, amb poc en feia prou.

Qui no sembra no tindrà,
només reps allò que dònes.
El cel es tornarà del color que dus al cor.

S´acosta la tempesta.
Fugint pots caure i perdre´t;
si et mulles com fa l´herba
el sol després t´asseca.

Vaig anar-me´n tot sol,
amb l´alba negra i un amor,
quan el blau desperta i la terra dorm.
Més lluny que el destí,
tirant la meva sort.
A cada pas collint cançons com si fóssin flors.

S´acosta la tempesta.
Fugint pots caure i perdre´t;
si et mulles com fa l´herba
el sol m´asseca...

I creixo sense pressa,
sense pausa i sense por.
Com la llum que brilla
m´aniré escampant pel món.

Català
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Si no sembres no tindràs,
només reps allò que dònes.
El cel es tornarà del color que dus al cor.

Recorda la tempesta.
Fugint pots caure i perdre´t;
si et mulles com fa l´herba
el sol t´asseca i creixes.

S´acosta la tempesta.
Fugint pots caure i perdre´t;
si et mulles com fa l´herba
després el sol t´asseca.

Deixa´m dir una cosa

Fas mala cara.
Perquè corres tant?
Tens massa pressa,
Mira al teu voltant.

No tens res a perdre,
Marca el teu ritme,
No cal pensar tant.
De què et proteigeixes?
T’està costant.

Sempre esperes temps millors,
Potser ja han arribat.

Ei deixa’m dir una cosa:
Tu ets molt més important, em sembla a mi.
El món va donant voltes,
Tot sempre anirà canviant, no has de patir.

Tothom et parla
Del bé i del mal,
Massa paraules,
Mitges veritats.

Busca el teu centre,
I el món tot sol
Començarà a girar.

Busca respostes.
T’ho has preguntat?

Ei deixa’m dir una cosa:
Tu ets molt més important, ho has de sentir.
El món donarà voltes,
Tot sempre va canviant, no has de patir.

Muntanyes russes,
Amunt i avall,
Puges i baixes, no s’acaba mai,
No et pots parar.

Busca un bon lloc on aterrar
O no ho explicaràs.

Català

Dies de carretera

Vas marxar de casa,
als carrers tot estava cremat.
Buscaves bones cartes,
vas arribar al final de la ciutat.

Sense res a perdre,
el que tenies havia de canviar.
Tampoc res en què creure
una guitarra per poder somniar.

Català

La vida espera
dies de carretera
La vida espera
mai no vas voler tornar enrera
el món era a les teves mans.

Vivint contra les cordes
eres feliç però no en tenies prou
series part de la història
i fins i tot potser el nou rei del rock.

Pel camí de la fama,
allà on anaves mai no estaves sol
però a part de la guitarra
l´únic amic fidel era l´alcohol.

Si cada dia està més lluny tot el que has somniat
potser ha arribat l´hora de despertar.

Caigut de les estrelles
avui alguns creuen que ho has perdut tot
rodant per la cuneta,
cantes content una vella cançó.

La vida espera
dies de carretera
la vida espera
mai no vas voler tornar enrera
el món és a les teves mans.

Si cada dia està més lluny tot el que has somniat
potser ha arribat l´hora de despertar.
Sentir a la cara un altre cop
el vent glaçat del nord,
i si estàs sol poder confiar en la sort.

Dins un Nuvol

Tot canvia de color
jo no tinc temps de moure´m
i ara ningú no em mira els ulls
sóc transparent.

Quina culpa puc tenir
si se´m para el rellotge
quin mal he pogut fer
sóc innocent.

Quan s´obri la finestra
que m´allunya del món
començarà la guerra
no vull estar sol.

Estic visquent dins un núvol.

I amb tant de temps i no he trobat
el meu company de viatge
no serà lluny tornaré aviat
on puc anar.

I encara que he tingut la clau
mai no he sortit de la gabia
deu ser que no sóc presoner
i estic prou bé.

Quan s´obri la finestra...

Català

Dona

Dona,
on vas.
Quan les ombres
ho són tot.
Quan l´horitzó
no té color.

Català
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Buscarem les coses
que no es poden comprar.
Si només ens queda
la vida i l´amor,
el sol i el mar.

Perdré el cap
si te´n vas,
el món no canviaràs.
Roden les mentides
i sino saps el joc
et perdràs
un altre cop

La roda va girant,
la roda va girant
i no la pararàs.

La roda va girant,
la roda va girant
fa cada cop més mal.

Ei Nois

Ei nois, no hi quep res mes al meu cap
tot es informacio difusa i formal
impressionant directe a tot color
espectadors som de l´horror del mon.

Bala perduda em sento rebotant
avui prendre una decisio, t´ho juro jo
ben envasat al buit del benestar
hi ha massa coses que no puc canviar

Prendre les plomes d´un gall d´indi
i em pintare el teu nom sobre el meu pit
et cantare fins que tu m´estimis
perseguire el teu cos com un vici.

Dic prou pero no em vull fer l´heroi
no vull ser ric, famos, ni poderos
ni trepitjar primer ni ser un cabro
la solucio es nomes de tots.

I aixo poca vol dir capitular
ni deixar de ser un mateix, companys
vol dir no anar picant mes ferro fred
vol dir primer escalfar-lo abans.

Si estic sol, buscare el nord
pujare i m´enfonsare com tots
si som molts, cridarem fort
perque acabi aquest podrit malson.

Parleu de pau i solidaritat
pero em sona buit i en va
parleu de pau i solidaritat
ja es hora d´actuar.

Si estic sol, buscare el nord
brillare i m´apagare com tots
si som molts, cridarem fort
perque acabi aquest podrit malson.

Parleu de pau i solidaritat

Català

pero em sona buit i en va
parleu de pau i solidaritat
ja no em puc creure l´engany.

Prendre les plomes d´un gall d´indi
i em pintare el teu nom sobre el meu pit
et cantare fins que m´estimis
i em menjare el teu cos com un vici.

Si estic sol, buscare el nord
pujare i m´enfonsare com tots
si som molts, cridarem fort
perque acabi aquest podrit malson

Ei nois, no hi quep res mes al meu cap
informacio confusa i formal
ei nois, no hi quep res mes al meu cap
deformacio difusa i constant.

El boig de la ciutat

EL BOIG DE LA CIUTAT
SolM DoM ReM x2

            Acabava d'arribar   			DoM SolM
            només volia tranquil·litat   		DoM SolM
            després de nits humides    			lam ReM
            a la carretera.    				DoM SolM
            Ell se'm va posar al davant    		DoM SolM
            No em vaig saber controlar    		DoM SolM
            va caure al mig d'una bassa de sang  	lam ReM	DoM
            i em va dir:    				ReM
            Jo era el boig de la ciutat    		SolM DoM
            tu m'has matat    				ReM
            m'hauràs de substituir    			SolM DoM
            d'ara endavant.  				ReM
            Van acceptar la condemna
            per majoria absoluta
            ni tan sols vai poder-me
            defensar.
            Vagaràs fins l'últim dia
            també de nit per tota la vila
            tu ets l'elegit per tots,
            em va dir:
            Tu ets el boig de la ciutat
            tu l'has matat
            l'hauràs de substituir
            d'ara endavant.
            Vaig passant dies i dies
            aguantant humiliacions
            l'odi no té força quan
            s'està sol.
            Cauré dins d'aquest forat
            del que no puc escapar
            em fa cantar per
            soportar el dolor
            Sóc el boig de la ciutat
            jo el vaig matar
            l'hauré de substituir
            fins que algú acabi amb mi...

Català

El boig de la ciutat (acords alternatius)

EL BOIG DE LA CIUTAT (acords alternatius)

Acabava d’arribar, només volia tranquil·litat		FA DO FA DO
Després de nits humides a la carretera			Rem SOL FA
Ell se’m va posar al davant, no em vaig saber controlar	FA DO FA DO
Va caure enmig d’una bassa de sang i em va dir:		Rem SOL FA (SOL)

Jo era el boig de la ciutat tu m’has matat			DO FA SOL
M’hauràs de substituir d’ara endavant			DO FA SOL

Català
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Van acceptar la condemna, per majoria absoluta		FA DO FA DO
Ni tan sols vaig poder-me defensar				Rem SOL FA
Vagaràs fins l’últim dia, també de nit per tota la vila	FA DO FA DO
Tu ets l’elegit per tots- em van dir.				Rem SOL FA (SOL)

Tu ets el boig de la ciutat, tu el vas matar			DO FA SOL
L’hauràs de substituir d’ara endavant (2)			DO FA SOL

Van passar dies i dies, aguantant humiliacions,		FA DO FA DO
L’odi no té força quan s’està sol.				Rem SOL FA
Cauré dins d’aquest forat, del que no puc escapar		FA DO FA DO
Em fa cantar per suportar el dolor.				Rem SOL FA (SOL)

Sóc el boig de la ciutat jo el vaig matar			DO FA SOL
L’hauré de substituir d’ara endavant.				DO FA SOL
Sóc el boig de la ciutat jo el vaig matar			DO FA SOL
L’hauré de substituir fins que algú acabi amb mi		DO FA SOL
Fins que algú acabi amb mi...					FA SOL DO

El carrer dels torrats

      do#m SiM x4
            Ha arribat una altra nit  			do#m SiM
            al carrer dels torrats,   			do#m SiM
            però avui he sentit a dir   		do#m SiM
            que tu te n'has anat.   			do#m SiM
            Uieeee, em va lligar corrent,   		do#m SiM do#m SiM
            Uieeee, el temps em va lligar corrent.   	LaM SiM do#m SiM
            Vas agafar en un moment
            un tren que no ha parat,
            la vida amb els ulls tancats
            pots perdre en un forat.
            Uieeee, em va lligar corrent,
            uieeee, el temps em va lligar corrent.
MiM do#m SiM
do#m SiM x4
            Guarda a la nevera els sentiments
            o et faran mal,
            si els dies es tornen negres
            freda has de tenir la sang.
            Uieeee, em va lligar corrent,
            uieeee, el temps em va lligar corrent.

Català

El far del sud

SSOPA DE CABRA - EL FAR DEL SUD
	------------------------------

G D C E G D C G

G D C E
La va trobar a una sala mig buida,

G D C G
Buscant un somni, fugint del dolor,

G D C E
Entrant pels ulls va sentir mil espurnes,

G D C G
Aquella història va canviar-li el món.

Va perdreu tot, la partida i la vida,
Cada ciutat li esmicolava el cor,
Només el far de sud ella es mira,
Segueix la flama fins que res no es mou.

A D
I empeny el sol tant bruna, tant forta i prohibida

Català

A D
I es descorda la brusa, el seu cos un somriure viu.

E C G D
ET DONARÍA AMOR SI POGUÉSSIS TORNAR-ME'N
ET DONARÍA AMOR SI ENS POGUÉSSIM MIRAR
ET DONARÍA EL MON SI POGUÉSSIS PARLAR-ME.
ET DONARÍA TOT SI ET POGUÉS ESTIMAR.

G D C E G D C G ( instrumental)

Tantes nits va pagar per tenir-la
Tantes excuses per anar tot sol,
Però cada cop amb un plor la perdia,

La llum s'apaga quant la sort es pon.
I el seu record s'estima en ciutats adormides,
I somnia fins l'alba el seu far sense vida trist.

ET DONARÍA AMOR...

Tremolant poc a poc surt del cine,
Sessió de nit avui ja és l'últim dia,
S'endú el cartell, arriba casa i l'espia,
L'habitació es transforma en un mon nou.
I li escriu cent mil cartes de busca en viatge,
I el seu centre s'escapa perd l'ordre i la casa.
Apaga el sol tant bruna tant forta i prohibida,
S'enfonsa en les ombres, el seu cos un somriure gris.

El far del sud

La va trobar a una sala mig buida,
buscant un somni, fugint del dolor,
Entrant pels ulls va sentir mil espurnes,
Aquella història va canviar-li el món.

Va perdreu tot, la partida i la vida,
Cada ciutat li esmicolava el cor,
Només el far de sud ella es mira,
Segueix la flama fins que res no es mou.

I empeny el sol tant bruna, tant forta i prohibida
I es descorda la brusa, el seu cos un somriure viu.

Et donaria amor si poguessis tornar-me’n
Et donaria amor si ens poguéssim mirar
Et donaria el món si ens poguessis parlar-me
Ho donaria tot si et pogués estimar.

Tantes nits va pagar per tenir-la
Tantes excuses per anar tot sol,
Però cada cop amb un plor la perdia,
La llum s´apaga quant la sort es pon.

I el seu record s´estima en ciutats adormides,
I somnia fins l´alba el seu far sense vida trist.

Et donaria amor....

Tremolant poc a poc surt del cine,
Sessió de nit avui ja és l´últim dia,
S´endú el cartell, arriba casa i l´espia,
L´habitació es transforma en un mon nou.

I li escriu cent mil cartes de busca en viatge,
I el seu centre s´escapa perd l´ordre i la casa.
I apaga el sol tant bruna, tant forta i prohibida
I es descorda la brusa, el seu cos un somriure viu
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el far del sud

la va trobar
a una sala mitj buida
buscant un somni, fugint
del dolor

entrant pels ulls
va sentir les purnes
aquella història va canviar-li
el món

va perdre-ho tot
la partida i la vida
cade ciutat li esmicolava
el cor

només el far
del sud, ella es mira
segueix la flama fins que res
no es mou

i empeny el sol, tan bruna
tan forta i prohibida
i es descorda la brusa
el seu cos un sonriure viu

et donaria a mor
si puguéssis tornar-m´en
et donaroa amor
si puguéssim mirar
et donaria erl món
si puguéssis parlar-me
ho donaria tot si et pugués estima

tantes nits
va pagar per tenir-la
tantes excuses per anat
tot sól

però cade cop
amb un plor la perdia
la llum s´apaga quan la sort
es pon

i el seu recort s´estimaba
en ciutats adormides
i somia fins l´alba
el se far sense vida, trist

et donaria amor...

tremolant
poc a poc surt del cine
sessió de nit, avui ja és
l´últim dia

s´endú el cartell
arriba a casa i l´espia
l´habitacio es ternsforma en
un món nou

i li escriu cent-mil cartes
la busca i viatje
i el seu centra
s´escapa
perd l´orda i la casa
i apaga el sol,tan bruna
tan feble i prohibida
i s´enfonsa en  les ombres
el seu cos un somriure viu

et donaria amor...

Català

El Far del Sud

SOPA DE CABRA
=============

EL FAR DEL SUD
--------------

SOL RE DO Mim SOL RE DO SOL

SOL      RE       DO        Mim
La va trobar a una sala mig buida,

SOL       RE             DO    SOL
Buscant un somni, fugint del dolor,
             RE         DO        Mim
Entrant pels ulls va sentir mil espurnes,
SOL        RE          DO        SOL
Aquella història va canviar-li el món.
             RE         DO       Mim
Va perdre-ho tot, la partida i la vida,
SOL      RE          DO      SOL
Cada ciutat li esmicolava el cor,
         RE     DO         Mim
Només el far de sud ella es mira,
SOL        RE             DO        SOL
Segueix la flama fins que res no es mou.
Lam                              RE
I empeny el sol tant bruna, tant forta i prohibida
       Lam                     RE
I es descorda la brusa, el seu cos un somriure viu.

Mim         DO       SOL        RE
ET DONARÍA AMOR SI POGUÉSSIS TORNAR-ME´N
Mim          DO          SOL        RE
ET DONARÍA AMOR SI ENS POGUÉSSIM MIRAR
Mim           DO        SOL       RE
ET DONARÍA EL MÓN SI POGUÉSSIS PARLAR-ME.
Mim        DO          SOL       RE  SOL RE DO mIM SOL RE DO SOL
ET DONARÍA TOT SI ET POGUÉS ESTIMAR.

       RE         DO       Mim
Tantes nits va pagar per tenir-la
SOL      RE         DO      SOL
Tantes excuses per anar tot sol,
          RE         DO         Mim
Però cada cop amb un plor la perdia,
SOL        RE             DO     SOL
La llum s´apaga quant la sort es pon.
Lam                            RE
I el seu record s´estima en ciutats adormides,
Lam                         RE
I somnia fins l´alba el seu far sense vida trist.

Mim         DO       SOL        RE
ET DONARÍA AMOR SI POGUÉSSIS TORNAR-ME´N
Mim          DO          SOL        RE
ET DONARÍA AMOR SI ENS POGUÉSSIM MIRAR
Mim           DO        SOL       RE
ET DONARÍA EL MÓN SI POGUÉSSIS PARLAR-ME.
Mim        DO          SOL       RE   Mim DO SOL RE (X4)
ET DONARÍA TOT SI ET POGUÉS ESTIMAR.

SOL    RE       DO          Mim
Tremolant poc a poc surt del cine,
SOL       RE             DO      SOL
Sessió de nit avui ja és l´últim dia,
             RE           DO         Mim
S´endú el cartell, arriba casa i l´espia,
SOL      RE                  DO     SOL
L´habitació es transforma en un món nou.
        DO                     Mim
I li escriu cent mil cartes, la busca i viatge,
         RE                   DO
I el seu centre s´escapa perd l´ordre i la casa.
 Lam                         RE
Apaga el sol tant bruna tant feble i prohibida,
    Lam                         RE
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S´enfonsa en les ombres, el seu cos un somriure gris.

Mim         DO       SOL        RE
ET DONARÍA AMOR SI POGUÉSSIS TORNAR-ME´N
Mim          DO          SOL        RE
ET DONARÍA AMOR SI ENS POGUÉSSIM MIRAR
Mim           DO        SOL       RE
ET DONARÍA EL MÓN SI POGUÉSSIS PARLAR-ME.
Mim        DO          SOL       RE
ET DONARÍA TOT SI ET POGUÉS ESTIMAR.

El llarg viatge

Tots caminant sota la pluja,
El llarg viatge ens crida,
Anem travessant entre les flors,
Els anys.

Sense dir res, sense respostes ni equipatge,
Et guies
Sense saber el motiu d’anar endavant.

Una ciutat, un día,
Sempre un altre,
Sents les mirades buides,
El sol ja cau.

Buscant endins, sota la pell, aquella flama viva,
Tallant arrels que mai no vam triar.

La lluna enfila plena, pàl.lida i salvatge, antiga;
La nit, avui, res no et podrà amagar.

Sents com van passant els dies,
Sents com van passant a cada instant.
Sempre, ara i aquí, estima,
Així el camí serà més gran.

Veus com va passant la vida,
Pren allò que et doni a cada pas,
Ni l’ahir ni el demà no t’han d’aturar.

Sobre la sorra, escrites, les paraules;
Noms que les ones regiren,
Ja se’n van.

El sol naixent aixeca el cap,
Des de la platja el mires,
En un moment, res més ja no veuràs.

Sents com van passant els dies...,
La força és el present, no l’has d’esperar.

Català

El Sexo

Mi nena dice "asín"
cuando se acuesta sobre mi
sobre mi sexo
el sexo que la hace feliz.

Que divertido que es jugar
y bailar con tu lindo sexo,
el sexo que me hace feliz.

No podría estar ni una noche más
sin chupar tu sexo
el sexo que me hace feliz.

Penetrar tu sexo

por delante y por detrá

Castellà

El sexo (que me hace feliz)

Mi nena dice así
Cuando se acuesta sobre mi
Sobre mi sexo
El sexo que la hace feliz.

Qué divertido que es jugar
Y bailar con tu lindo sexo
El sexo qeu me hace feliz.

No podría estar
Ni una noche sin
Chupar tu sexo
El sexo que me hace feliz.

Penetrar tu sexo
Por delante y por detrás.

Castellà

El so de la llum

EL SO DE LA LLUM    Sopa de Cabra

DoM                         SolM
Si no saps on anar si et sent cansat

DoM
si el món és fosc i les il·lusions

     SolM
per tu s´han acabat

  FaM
Atura una estona el món que t´envolta

  DoM
i mira dintre teu.

    FaM
Recorda la força que et dóna la màgia

    DoM
de viure en llibertat.

          SolM                     FaM
No ho pensis i escolta el so de la llum

                    SolM                 DoM
que no acabarà quan mori el temps.

L´amor és tot i tot es amor
i tots som implicats.
No et pots amagar no tens on anar
si rebutges la veritat
No ho pensis i escolta el so de la llum
que no acabarà quan mori el temps.

Català

El vaixell perdut

Tots els ponts de la vella memòria han anat omplint amb deixalles i amb fang.
Són la plaga de la vida , sembla l’agonia estesa del mil·leni errant.
Vaig sentir un home que cantava: “es qui neda i sura només el que es salva”.
Jo era un nen i esperava el diluvi. M’he anat fent més gran.

Hi ha un lloc al vaixell per a tu.
Hi ha un lloc pels que s’han perdut.
Veniu a buscar aixopluc.
Veniu o us ofegareu!
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Quan el temps era menys que una paraula va sorgir la vida casualment de l’aigua.
Ara que es va accelerant la farsa, l’aiguder durà la darrera carta.
Cada nit quan la lluna canta, com Noé ja feia construïnt la barca.
Aviat arreu les rescloses del cel s’obreran de cop!
Anirem a l’infern. Anirem cap al Cel!

Hi ha un lloc al veixell per a tu.
Hi ha un lloc pels que s’han perdut.
Veniu a buscar aixopluc.
Veniu al vaixell perdut!

La muntanya ja no hi es, la política no hi es, ni “l’astropàlid”* ja no hi es.
L’economia ja no hi es, aquella illa ja no hi es, i la mentida ja no hi es.

Hi ha un lloc al veixell per a tu.
Hi ha un lloc pels que s’han perdut.
Veniu a buscar aixopluc.
Veniu al vaixell perdut!

La muntanya ja no hi es, la política no hi es, ni “l’astropàlid”* ja no hi es.
Aquella illa ja no hi es, l’economia ja no hi es, i la mentida ja no hi es.

Hi ha un lloc al veixell per a tu.
Hi ha un lloc pels que s’han perdut.
Veniu a buscar aixopluc.
Veniu o us ofegareu! O us ofegareu!

* Poso “astropàlid” per que no tinc ni idea del que diu. No se l’enten. :)

Jordà

El vaixell perdut

Tots els ponts de la vella memòria han anat omplint amb deixalles i amb fang.
Són la plaga de la vida , sembla l’agonia estesa del mil·leni errant.
Vaig sentir un home que cantava: “és qui neda i sura només el que es salva”.
Jo era un nen i esperava el diluvi. M’he anat fent més gran.

Hi ha un lloc al vaixell per a tu.
Hi ha un lloc pels que s’han perdut.
Veniu a buscar aixopluc.
Veniu o us ofegareu!

Quan el temps era menys que una paraula va sorgir la vida casualment de l’aigua.
Ara que es va accelerant la farsa, l’aiguder durà la darrera carta.
Cada nit quan la lluna canta, com Noé ja feia construïnt la barca.
Aviat arreu les rescloses del cel s’obriran de cop!
Anirem a l’infern. Anirem cap al Cel!

Hi ha un lloc al veixell per a tu.
Hi ha un lloc pels que s’han perdut.
Veniu a buscar aixopluc.
Veniu al vaixell perdut!

La muntanya ja no hi es, la política no hi es, “l’astropàlid”* ja no hi es.
L’economia ja no hi es, aquella illa ja no hi es, i la mentida ja no hi es.

Hi ha un lloc al veixell per a tu.
Hi ha un lloc pels que s’han perdut.

Català

Veniu a buscar aixopluc.
Veniu al vaixell perdut!

La muntanya ja no hi es, la política no hi es, ni “l’astropàlid”* ja no hi es.
Aquella illa ja no hi es, l’economia ja no hi es, i la mentida ja no hi es.

Hi ha un lloc al veixell per a tu.
Hi ha un lloc pels que s’han perdut.
Veniu a buscar aixopluc.
Veniu o us ofegareu! O us ofegareu!

* Poso “astropàlid” per que no tinc ni idea del que diu. No se l’enten. :)

Jordà

** Nota: Després d´escoltar la canço més de mil cops, per fi se qué dimonis es
"l´astropàlid"!!! No és res més que l´astre pàlid, o sigui, la Lluna. En què estaria jo
pensant...? ;)

Jordà 2006

Els teus somnis

Enllà, més lluny de les estrelles,
a l´altra cara del mirall,
on tot és més senzill d´entendre,
la porta espera oberta.
Un pas i ja el teu cor desperta,
un salt i ja no tornaràs;
comptant, la màgia és la primera,
seguint...

Els teus somnis t´estan esperant.
Vés, no dubtis més, abraça´ls.

No el veus? A poc a poc s´acosta.
No el sents? El tens al teu costat.
L´amor té totes les respostes.

És el teu somni, t´estava esperant.
Vés no dubtis més, s´escapa.

Lluita pels teus somnis, t´estan esperant,
fes que siguin certs, abraça´ls.

El vent escampa les fulles,
el temps arriba i se´n va;
mai no em demanis la lluna,
ningú la pot agafar.

La vida cau, i la pluja,
el sol ens pot eixugar,
sempre canvia la lluna,
pren el que vulgui donar.

Pren els teus somnis, t´estan esperant.
Vés no dubtis més, s´escapen.

Fes que no s´ensorrin, vés-los a buscar,
fes que siguin teus, abraça´ls.

Lluita pels teus somnis, t´estan esperant,
fes que siguin certs, abraça´ls.

Fes que no s´ensorrin, vés-los a buscar,
fes que siguin certs, abraça´ls.

Mirant de tant en tant enrere,
els peus a terra, el cor volant,
endins el sentiment és tendre,
volem seguir somniant.
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Els teus somnis

ELS TEUS SOMNIS (sopa de cabra)

Enllà, més lluny de les estrelles, a l´altra cara del mirall,	Mi La Mi La
On tot és més senzill d´entendre, la porta espera oberta.	Mi La Mi La

Mi, La (x2)

Un pas i ja el teu cor desperta, un salt i ja no tornaràs,	Mi La Mi La
Comptant la màgia és la primera, seguint...		Mi La Mi La

Els teus somnis              t´estan esperant.		do#m La Mi
Vés, no dubtis més,       abraça´ls.			do#m La Mi

No el veus? a poc a poc s´acosta, no ho sents? el tens al teu costat. Mi La Mi La
L´amor té totes les respostes.			Mi La

És el teu somni, t´estava esperant.			do#m La Mi
Vés no dubtis més, s´escapa.			do#m La Mi
Lluita pels teus somnis, t´estan esperant,		do#m La Mi
Fes que siguin certs, abraça´ls.			do#m La Mi

El vent escampa les fulles, el temps arriba i se´n va	sol#m La Si La
Mai no em demanis la lluna, ningú la pot agafar.	Sol#m La Si La
La vida cau i la pluja, el sol ens pot eixugar,		sol#m La Si La
Sempre canvia la lluna, pren el que et vulgui donar.	Sol#m La Si La

Pren els teus somnis, t´estan esperant.		do#m La Mi
Vés no dubtis més, s´escapen.			do#m La Mi
Fes que no s´ensorrin, vés-los a buscar,		do#m La Mi
Fes que siguin teus, abraça´ls.			do#m La Mi
Lluita pels teus somnis, t´estan esperant,		do#m La Mi
Fem que siguin certs, abraça´ls.			do#m La Mi
Fes que no s´ensorrin, vés-los a buscar,		do#m La Mi
Fes que siguin certs, abraça´ls.			do#m La Mi

Mirant de tant en tant enrere, els peus a terra, el cor volant, Mi La Mi La
Endins el sentiment és tendre, volem seguir somniant.		Mi La Mi La

Català

Era dolça

ERA DOLÇA

Cada nit la tenia la tenia esperant-me dins del llit
fins que li he dit deixe´m tranquil

Cada dia faig més por
dius que em comporto com un boig

T´estimaria però he perdut l´amor,
quan marxis la tornare a faltar tan
tot el temps m´ho recordara
no hi ha ningú el teu costat
no, t´has quedat sol

Eres dolça,
t´enfadaves amb les teves tendres paraules,
no deien res, estaven mortes.

Tants anys ensopegant
entre l´afecte i els enganys
tanta rotina ens va anar enfonsant.

Català

Sóc a la tormenta i sobre el fang
compartint la vida amb un extrany
pensara
s´ha quedat sol.

Sé que el tard ,
vora el riu
una cançó fosca lladra en uns boscos
que tornara a escalfar-me el niu.

Pels carrers i les tabernes
busco una excusa pel meu gest
si més no, ofegaré les penes.

Perquè trobar l´amor sense reixes,
ara que la distància m´ha  fet comprendre
que es millor que el record,
que tu mateixa

M´he quedat sol.

És inutil continuar

SOL DO RE Mim RE
SOL DO RE Mim RE DO

DO                                                  SOL  DO RE Mim RE
Hores que passen com sempre, esperant-te una vegada més.
DO                                                      SOL  DO RE
De la nit d´ahir em tormenta el teu cos blanc, jove i calent.
Sim        DO    Sim           DO  Sim        DO
Sempre suplicant, sempre demanant, sempre maltractant-me,
RE DO Sim Lam     SOL  DO RE Mim RE
És i-nú--til continuar.

DO                                                    SOL DO RE Mim RE
Dies que passen com sempre, allunyant-te de mi un poc més.
DO                                                   SOL DO RE
¿On estaves ahir al vespre, quan tenir-te era tan urgent?
Sim        DO    Sim           DO  Sim        DO
Sempre suplicant, sempre demanant, sempre maltractant-me,
RE
Cansat d´esperar-te, tu vols destrossar-me...

SOL       DO        RE                 DO
És inútil continuar, no soc més que un joc per tu,
SOL           DO         RE                 MiM  RE DO
Et segueixo allà on vas, sóc com un gos perdut.
DO                RE                 MiM    Sim DO
A les nits que estic calent et necessito i no hi ets,
DO           RE          SOL
Un dia d´aquests et deixaré.

DO                                                SOL DO RE Mim RE
Mesos que passen com sempre, dies de vital necessitat.
DO                                                     SOL  DO RE
Si et pogués tenir calenta, ofegant-te entre les meves mans.

Sim        DO    Sim           DO  Sim        DO
Sempre suplicant, sempre demanant, sempre maltractant-me,
RE
Cansat d´esperar-te, tu vols destrossar-me...

SOL       DO        RE                 DO
És inútil continuar, no soc més que un joc per tu,
SOL           DO         RE                 MiM  RE DO
Et segueixo allà on vas, sóc com un gos perdut.
DO                RE                 MiM    Sim DO
A les nits que estic calent et necessito i no hi ets,
DO           RE          SOL
Un dia d´aquests et deixaré
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Exil.lis

EXIL.LIS
Sopa de Cabra (del disc “Sss…” 1996)

Lam    FA
Lam    FA

Lam                                  FA
Amagant-se entre la gent
                                         lam
Rodejat pels pensaments
                                                FA
Respirant llarg buidant el cap
                        lam
Mira d’oblidar
                  SOL
Cansat frontera enllà
       Rem                    SOL     lam
L’hivern s’en va…

                      FA
Vé d’una ciutat
                          RE
Molt aprop del mar
                   FA
On l’odi un dia
                  lam
Va esclatar

                              SOL
I ara l’alba es confon
                                    RE
Amb el foc de cent canons
                            MI        DO
On ningú ho pot aturar

                       SOL                  FA
Vas seguint el riu del temps
                         SOL              lam
Vas buscant uns ulls valents
                   SOL
Un estímul real
                                  RE
Un llum lluny del teu cap
                    MI                      DO
Algú que et dongui la mà.

                                SOL
Rera els núvols s’amaga el sol
                           DO                DO/SI  lam
Dins el negre tots els colors
                                   FA
Les portes s’obriran

                                 RE
El vent s’emportarà
                              SOL      lam
Els estandars i banderes

                                  FA
Naixeran milions d’estels
                                    lam
S’obrirà clar l’horitzó
                                          FA
El món serà un lloc per tothom
                        lam
No hi haurà captius
                   SOL                             rem
Combats, inferrn, excèrcits ni soldants
                             FA
Si som tots un al final
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(solo)

DO                          SOL
Rera els núvols s’amaga el sol
                           DO                DO/SI  lam
Dins el negre tots els colors
                                   FA
Les portes s’obriran
                             RE
La vida ensorrarà
                                   SOL
Les ambicions i els imperis
SOL7                  DO
Tots serem iguals.

Rera els núvols….

DO/SI (Cal evitar no tocar la primera ni la sisena corda)

0
3
0
0
2
0

Exilis

Amagant-se entre la gent
Rodejat pels pensaments
Respirant llarg, buidant el cap
Mira d´oblidar, cansat
Frontera enllà, amb l´hivern se´n va
Ve d´una ciutat
Molt a prop del mar
On l´odi un dia va esclatar
I ara l´alba es confon
Amb el foc de cent canons
Que ningú pot aturar
Vas seguint el riu del temps
Vas buscant uns ulls calents
Un estímul real
Una llum lluny del teu cap
Algú que et doni la mà

Rera els núvols s´amaga el sol
Dins el negre tots els colors
Les portes s´obriran
El vent s´emportarà
Els estendards i banderes
Naixeran milions d´estels
S´obrirà clar l´horitzó
El món serà un lloc per tothom
No hi haurà captius, combats
Infern, exercits ni soldats
Si tots som un al final
Tot ho som i no som res
Tot ho vols, tot s´esvaeix
Per quins vells ideals
Seguirem vessant la sang
Que més podem trepitjar
Rera els núvols s´amaga el sol
Dins el negre tots els colors
Les portes s´obriran
La vida ensorrarà
Les ambicions i els imperis

Tots serem iguals
Rera els núvols s´amaga el sol...
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Fes la teva sort

Portes pocs anys a l´esquena
i sembla que és un segle
ja està fet una merda.

A remolc del vent que t´apreta
el carrer és una selva,
el sol no et deixa veure.

Dius que res no t´interessa
et penses que ets molt lliure
i no decideixes.

Vas pel món buscant sorpreses
però a aquest pas no donaràs a l´abast.

Canvia la sort
aixeca´t ja de terra
i canvia la sort.

Carn de canó a la vorera
buit, sense defenses
pel camí de perdre.

La pasma et corre al darrera
t´has cansat de riure
això no és una festa.

La vida és plena de trampes
si no et bellugues t´enganxen
no t´adormis a la palla mai.

Que no t´enganxin mai
no, no t´adormis mai!
no, no t´adormis mai!

Canvia la sort
aixeca´t ja de terra
i canvia la sort.
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Flors de fum

Llum d´agost
cap al tard, quan es fa fosc
en un vol d´estiu, a la Plaça del Vi
vaig trobar-me en Grifoll.

De centaure duia el carro ple de flors,
me´n va donar un munt,
em vaig posar a fer fum
a la terrassa de "El Sol"

I el cel era vermell, si, i la gent era transparent
i asseguts, junts cremàvem la tarda
i tots teníem fe, però d´aquest món ja no ens crèiem res
i allà sota les voltes el somni era etern.

I encara puc, encara avui
encara no és tard, no
i encara avui, encara avui
em venen rampells d´aquella llum,
i encara avui, encara avui
quan l´herba ja és alta
encara avui, encara vull
volar més amunt.

Entre el Freaks, la Salsitxa i el Potser
un fanzine a l´squat, algunes volls i uns mais
i unes pipes al carrer,

Català

bones ones, bona música també
passàvem el temps però no ens feiem vells,
això et passa en un moment.

I el cel era vermell, si, i en Tintin va arribar corrent
i pel morro saltava la tanda
i després en James Dean, bé, indulgència permanent
i en Palau, tots omplíem l´esperit d´aliment.

I encara puc, encara avui
encara no és tard, no
i encara avui, encara avui
em venen rampells, d´aquella gent
i encara avui, encara avui
quan l´herba ja és alta
encara avui, encara vull
volar més amunt.

I va baixar en lleuger
deia, germans ja us perdonaré
quan de nou ens possàvem la pedra en el palmell.

I va arribar l´ocell, oooh, ple d´espores i de bolets
i asseguts, exploràvem la tarda
i tots teníem fe, però d´aquest món ja no ens crèiem res
i allà sota les voltes el somni era etern.

I encara puc, encara avui
encara no és tard, no
i encara avui, encara avui
em venen rampells, d´aquells moments
i encara avui, encara avui
quan l´herba ja és alta
encara avui, encara vull
volar més amunt.

Vaig fent, no sé on arribaré, no ho sé,
no sé on arribaré, vaig fent, no sé on arribaré,
vaig fent, flors de fum i rampells, vaig fent,
no sé on arribaré, vaig fent, flors de fum i rampells,
vaig fent, no sé on arribaré, no, no sé on arribaré!!

Guerra

Fins que la filosofia
deixi de ser una raça superior a les altres
hi haura guerra!

Fins que no hi hagi per mes temps
ciutadans de primera i de segona classe
hi haura guerra!

Fins que el color de la pell d´un home
sigui tan important com el color dels seus ulls
hi haura guerra!

Fins que els drets humans basics
siguin garantits per tothom sense discriminacions
hi haura guerra!

I fins aquest dia
el somni de la pau final
i el mon i la humanitat
estarem atrapats per la moralitat
continuarem vivint d´il.lusions que perseguirem
pero no aconseguirem
i arreu hi haura guerra!

Fins que l´innoble i infeliç regim
que destrossa als germans d´Angola
de Sudafrica, dels paisos oprimits
sigui destruit, totalment aniquilat
arreu hi haura guerra!

Guerra a l´est!
Guerra a l´oest!
Guerra al nord!
Guerra al sud!
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Arreu hi haura guerra!

Alguns guanyen!
Alguns perden!
Molts moren!
No val la pena!

Pero arreu hi haura guerra!
Arreu hi haura guerra!...

Hores bruixes

HORES BRUIXES

Mil moviments distants,
tot va canviant,
de color i forma, d'expressivitat.
Perdut vaig variant.
Vol d'estornells xisclant,
Dibuixats en l'aire.

Pintant el cel,
amb blaus, amb grocs i amb verds,
a contrallum, amb òxids i vermells.
Amb núvols vells, amb bells ocells.
Sempre en present intens.
Tot travessant el temps.

El sol se'n va,
la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa.
En el mirall,
reflexa sense imatge, la nit caient m'atrapa.

Desperto sense alè, ben blanc.
Perdent el pols, ben fred.
Buscant respostes als perquès.
Sota un satèl·lit espatllat.
Sense òrbita girant.
Calidoscòpic el meu cap.

Els astres sento estèrils.
El sistema es va enfonsant.
L'amor és un misteri, no entén de llibertat.
Difós vaig barrejant ingeni amb sons.
Caliu amb Marbre.
Silenci amb sensacions.

El sol se'n va,
la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa.
En el mirall,
reflexa sense imatge, la nit caient m'abraça.

I ja la mort no tindrà cap domini,
confosos tots amb l'aire i el vent.
Tindrem estrelles vora els peus i els colzes,
sorgirem de nou si ens enfonsem.
Si els amants es perden, no es perdrà l'amor
i encara que enfollíssim tindrem seny.
Confosos tots amb l'aire i el vent
i ja la mort no tindrà cap domini,
no tindrà cap domini, cap domini.

El sol se'n va,
la lluna em ve a buscar i sortim junts de casa.
En el mirall,
reflexa sense imatge, la nit em té i m'abraça.

I el sol vindrà,
la lluna marxarà i tornarà a casa.
En el mirall,
reflexa sense imatge, la nit se'n va, s'escapa.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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[Mim]Mil moviments dis[Re]tants,
tot va canviant,
[Do]de color i forma, [Lam7]d'expressivitat.
[Mim]Perdut vaig vari[Re]ant.
Vol d'estornells xis[Do]clant,
Dibuixats en l'[Lam7]aire.

[Mmi]Pintant el cel,
amb [Re]blaus, amb grocs i amb verds,
a [Do]contrallum, amb [Lam7]òxids i vermells.
[Mim]Amb núvols vells, amb [Re]bells ocells.
Sempre en pre[Do]sent intens.
Tot travessant el [Lam7]temps.

[Do]
El [Sol]sol se'n va,
la [Re]lluna em ve a buscar i [Sim]sortim junts de casa.
[Do]
En [Sol]el mirall,
re[Re]flexa sense imatge, la nit caient m'atrapa[Mim]a.

Instants del temps

Instants del temps

Cremen quatre selves al teu cor
corre mare terra, lluny del foc.
Ja no hi ha misteris sota el sol
tremola mare mar i ofega-ho tot.

Un envàs sense retorn
així serem tu i jo
passatgers a l´últim vol
haurem d´anar.

Sempre endavant
sempre inventant respostes
sempre esperant en va

No som diferents
només instants del temps.

Qui anirà a buscar-te si te´n vas
qui t´esperarà amb el cor trencat
qui vindrà al matí a dur-te el sol
qui anirà a donar-li corda al món.

Si tot fos una il·lusió
potser em faria por
si ara som reals tu i jo
haurem d´anar.

Sempre endavant
sempre buscant respostes
sempre esperant en va.

No som diferents
només instants del temps.

Sempre endavant
sempre sembrant preguntes
sempre fugint, de què?
digue´m on anem
per què seguim corrent.

Sempre endavant
sempre buscant respostes
sempre esperant en va

No som diferents
només instants del temps.
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Instants del temps

Instants del temps

(* Riff: Lam Mim Lam Mim  Sol)

Intro:****

Lam              Mim            *
Cremen quatre selves al teu cor
Lam          Mim                *
corre mare terra, lluny del foc.
Lam            Mim              *
Ja no hi ha misteris sota el sol
Lam          Mim                *
tremola mare mar i ofega-ho tot.

Lam    Do            Sol
Un envàs sense retorn
Sol  Mim           Lam
així serem tu i jo
Lam      Do         Sol
passatgers a l´últim vol
Sol
haurem d´anar.

Do
Sempre endavant
MI
sempre inventant respostes
lam             Re7
sempre esperant en va
Do
No som diferents
Lam            Sol
només instants del temps.

Lam             Mim              *
Qui anirà a buscar-te si te´n vas
Lam         Mim                  *
qui t´esperarà amb el cor trencat
Lam            Mim               *
qui vindrà al matí a dur-te el sol
Lam           Mim                *
qui anirà a donar-li corda al món.

Lam    Do            sol
Si tot fos una il·lusió
Sol   Mim            Lam
potser em faria por
Lam     Do             sol
si ara som reals tu i jo
Sol
haurem d´anar.

Do
Sempre endavant
Mi
sempre buscant respostes
Lam             Re7
sempre esperant en va.
Do
No som diferents
Lam             Sol
només instants del temps.

Solo: Lam Mim (bis 8 cops) Sol

Do
Sempre endavant
Mi
sempre sembrant preguntes
Lam             Re7

Català

sempre passant de llarg
Do
digue´m on anem
Lam            Sol
per què seguim corrent.

Do
Sempre endavant
Mi
sempre buscant respostes
Lam             Re7
sempre esperant en va
Do
No som diferents
Lam              sol
només instants del temps

Final: Lam sol fa

Instants del temps

Instants del temps

(* Riff: Lam Mim Lam Mim  Sol)

Intro:****

Lam              Mim       Sol     *
Cremen quatre selves al teu cor
Lam          Mim         Sol       *
corre mare terra, lluny del foc.
Lam            Mim           Sol   *
Ja no hi ha misteris sota el sol
Lam          Mim            Sol    *
tremola mare mar i ofega-ho tot.

Lam    Do            Sol
Un envàs sense retorn
Sol  Mim           Lam
així serem tu i jo
Lam      Do         Sol
passatgers a l´últim vol
Sol
haurem d´anar.

Do
Sempre endavant
MI
sempre inventant respostes
lam             Re7
sempre esperant en va
Fa
No som diferents
Lam            Sol
només instants del temps.

Lam             Mim        sol      *
Qui anirà a buscar-te si te´n vas
Lam         Mim              Sol    *
qui t´esperarà amb el cor trencat
Lam            Mim              sol *
qui vindrà al matí a dur-te el sol
Lam           Mim             sol   *
qui anirà a donar-li corda al món.

Lam    Do            sol
Si tot fos una il·lusió
Sol   Mim            Lam
potser em faria por
Lam     Do             sol
si ara som reals tu i jo
Sol
haurem d´anar.

Do
Sempre endavant
Mi
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sempre buscant respostes
Lam             Re7
sempre esperant en va.
Fa
No som diferents
Lam             Sol
només instants del temps.

Solo: Lam Mim (bis 8 cops) Sol

Do
Sempre endavant
Mi
sempre sembrant preguntes
Lam             Re7
sempre passant de llarg
Fa
digue´m on anem
Lam            Sol
per què seguim corrent.

Do
Sempre endavant
Mi
sempre buscant respostes
Lam             Re7
sempre esperant en va
Fa
No som diferents
Lam              sol
només instants del temps

Final: Lam sol fa

Aquest esta corregit..l´altre canço = la podeu borrar..

buli_ska@hotmail.com

Junts

JUNTS (SOPA DE CABRA)

Somies desperta, tanques els ulls però és tot igual
Pels núvols t’allunyes, no saps on el cor et durà

Et busco, no et trobo
Et crido i no em pots escoltar
Pels dies t’enyoro
Caliu que no es pot apagar
Cels de paper cremat
Secrets que avui fan mal
T’estimo, i et seguiré esperant
No sé si m’enfonso o es que tot se’n va volant al meu pas
Potser ara ploro
Però demà junts podrem riure mes alt

Tot passa, tot queda, paraules que no moriran
La vida apreta
Però no ens deixarem ofegar
Avui pot ser molt cert
ja no puc perdre mes
T’estimo i t’aniré a trobar
No sé si m’enfonso o es que tot se’n va volant al meu pas
Potser ara ploro
Però demà junts podrem riure mes alt

Cels de paper cremat
Secrets que fan tan mal
Avui tot sembla cert
Ja no puc res

No sé si m’enfonso o es que tot se’n va volant al meu pas
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Potser ara ploro
Però demà junts podrem riure mes alt

No sé si m’enfonso o es que tot se’n va volant al meu pas
Potser ara ploro
Però demà junts podrem riure mes alt

JUNTS

Somies, desperta, tanques el ulls però es tot igual,
els núvols, t´allunyes... no saps on el cor et durà.

et busco, no et trobo, et crido i no em pots escoltar
els dies, t´enlloro! caliu que no es pot apagar.

seus de paper cremat, secrets que avui fan mal...
t´estimo, i et seguiré esperant...

no sé si m´enfonso o es que tot se´n va volant al meu pas,
potser ara ploro, però demà junts podem riure + alt.

tot passa, tot queda, paraules que no moriran, la vida, apreta!
però no ens deixarem ofegar...

avui tot sembla cert... ja no puc perdre mes...
t´estimo i t´aniré a trobar!

no sé si m´enfonso o es que tot se´n va volant al meu pas,
potser ara ploro, però demà junts podem riure + alt.

seus de paper cremat, secrets que fan tan mal...
avui tot sembla cert, ja no vull perdre res!

no sé si m´enfonso o es que tot se´n va volant al meu pas,
potser ara ploro, però demà junts podem riure + alt.
(x2)
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L'empordà

Nascut entre Blanes i Cadaqués     		MiM LaM
molt tocat per la tramuntana		SiM MiM
d'una sola cosa pots estar segur   		MiM LaM
quan més vell més tocat de l'ala.		SiM LaM

Sempre deia que a la matinada es mataria    LaM MiM
però cap el migdia anava ben torrat		SiM do#m LaM LaM LaM SiM
somriu i diu que no té pressa		do#m LaM MiM LaM
ningú m'espera allà dalt     		do#m LaM SiM LaM SiM
i anar a l'infern no m'interessa		do#m LaM MiM LaM
és molt més bonic l'Empordà.     		do#m LaM SiM LaM

MiM LaM SiM MiM

Varen passar ampolles i anys
i en Siset encara aguantava,
dormint la mona a la vora del Ter
però ell mai no si tirava.

Sempre deia que a la matinada es mataria
però cap el migdia anava ben torrat
somriu i diu que no té pressa
ningú m'espera allà dalt
i anar a l'infern no m'interessa
és molt més bonic l'Empordà.

I quan veig la llum de l'alba
se'm treuen les ganes de marxar
potser que avui no em suïcidi
potser ho deixi fins demà.
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L'home estàtic

Sol de llauna, cel de glaç
dins el calaix d'un armari,
draps de dona i un infant
amb un regust enigmàtic,
ve de nèixer, està sorprès,
té uns grans ulls de Modigliani,
absents, tristos, verds i oberts
i una vida fins que els tanqui.
És l'home estàtic, la tristesa el té corpres,
les orenetes faran niu als seus cabells.
Quan ja té tres anys no surt
a empaitar les papallones,
quan un gos lladra no fuig
i els vestits paguen la broma,
quan la neu remou el cel,
ell la mira en lloc de còrrer
i li'n queda el rostre ple
com les estàtues de Roma.
És l'home estàtic, la tristesa el té corpres,
les orenetes faran nius als seus cabells.
Més grandet troba un ocell
a sobre d'ell, a dalt d'un arbre,
ell no es mou i un excrement
li fa blanc a mitja cara,
troba la nina d'un ull i la voldria per companya
però no la mira ni acull
i la nina se'n va a França.
És l'home estàtic, la tristesa el té corpres,
les orenetes faran niu als seus cabells.
Una noia li ofereix
un clavell per la solapa,
ell se'l mira però no el pren
i el clavell se l'endú un altre,
un estiu quan ell ja és gran,
l'amor ve amb tres candidates,
ell les mira afalagat
però l'amor té pressa i marxa.
És l'home estàtic, la tristesa el té corpres,
les orenetes faran niu als seus cabells.
Un bonic dia d'abril
tot són flors i ell les olora
però surt l'amo d'un jardí
i li fa una cara nova,
descobreix que no està bé
i vol dir-ho a una senyora,
la senyora no l'entén
perquè és mestre d'una escola.
És l'home estàtic, la tristesa el té corpres,
les orenetes faran niu als seus cabells.
Han passat anys, s'ha fet gran
i assegut davant la porta
i esperant l'enterrament
d'aquell de la cara nova,
cel de vidre, lluna d'or
dins d'un caixó sense potes
jeu el cos d'un home mort
ningú riu i ningú plora.
És l'home estàtic, la tristesa l'ha matat,
les orenetes d'ell, mort, fred, han emigrat.
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La balada de Dicky Deeming

Aquesta és la legenda del brau Dicky Deeming,
que era el "jeebie" més fred i tranquil,
a dos-cents per hora estripava l´aire,
estripava l´aire a dos-cents per hora
amb la seva "bonne ville",
sota el cel tot tenia un preu,
i ara et toca pagar el teu,
Dicky Deeming vas triar el camí difícil.

Català

La gent el seguia, tant joves com vells,
si no l´admiraven, volien la seva pell,
deien que vivia fora de la llei,
però ell feia la seva,
sempre a la frontera deien que era el rei,
i a la terra si no ets fort, és millor que tinguis sort,
Dicky Deeming vas triar el camí difícil.

Una tarda clara van anar per ell,
massa marihuana, tothom té la seva creu.
Dicky accelerava, millor mort que prés,
i una lluna negra de la carretera,
s´enfilava cap al cel i a les portes de la mort,
dóna gas i no te por, Dicky Deeming va triar,
el camí difícil.

La cara partida

Ja sabies que jo al matí no sóc gens sociable
però vas venir,
no tens perdó.

Els teus crits no són compatibles amb la ressaca
el meu cap va caure
a la tormenta enmig del tro.

En aquell moment jo era conscient,
la teva vida no valia
ni una denúncia a la comissaria.

Eres com la mosca que torna que mai no s´espanta.
Et vaig tallar la mirada,
la última vegada.

Ara quan passes pel carrer tothom et mira,
en boca de tots ets
la cara partida.

En aquell moment vaig deixar anar
tot el que de tu pensava,
una ampolla trencada contra la cara.

Català

la darrera minada enrere

Quan et vaig conèixer
vaig tenir un flaix
era clar que eres tu
el que m´havia de passar

Tot d´una vaig viure al teu costat
 ara fa massa temps

solitud que amb el teu record
s´esvaeix com si fos el fum
d´aquell foc d´estels que crema en els teus ulls
els teus ulls...
 Vine i mostram el vent
 que fa màgic l´alè del teu cos
vine i tornem al cami
 on tu i jo vam ser un sol foc

 La llum del dia ja se´n va
tot el que comença ha d´acabar
tu has agafat un tren que no saps on et durà
i jo un camí que mai esborrarà
la darrera mirada enrere
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la darrera mirada enrera

quan et vaig coneixer
vaig tenir un flaix,
es clar que eres tu
el que m´havia de passar.

Tot d´una vaig viure
al teu costat
ara fa massa temps.

Solitud que amb el teu record
s´esvaeix com si fos el fum
d´aquell foc d´estels
que brilla als teus ulls,
als teus ulls.

vine i mostra´m el vent
que fa màgic l´alè del teu cos,
vine i torna´m al camí
on tu i jo vam ser un sol foc.

La llum del dia ja se´n va,
tot el que comença ha d´acabar.
Tu has agafat un tren
que no saps on et durà,
i jo un camí
que mai no esborrarà
la darrera mirada enrera.
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La llum

Fica´t
dins el cap
cada dia és l´últim
i és menys llarg.

Mira
més enllà
espirals de foc
camins creuats.

Boira pel camí
boira vora el riu
boira dalt als cims
corren els neguits.

Cau amic amb mi
talla tots els fils
cau amic endins
i et trobaràs.

Més lluny
la llum
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més lluny
cada cop més tu
sorra entre les dents
fang  entre els teus dits
boira dins el pit
cau amic amb mi.

Fica´t
dins el cap
la sortida és just
al teu davant.

Més lluny

Català

la llum
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més lluny
cada cop més lluny.

Cau amic amb mi
cau amic amb mi
cau amic endins
cau endins amb mi.

Més lluny
la llum
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més lluny
cada cop més un.

La llum
no és lluny
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
lliure.

Cada cop més llum
cada cop més tu.

Més lluny
la llum
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més lluny
cada cop més junts.

La llum
no és lluny
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més llum
cada cop més llum.

Mira enlaire
com et cega
mira enlaire
com et crema...

La Llum

Fica´t
dins el cap
cada dia és l´últim
i és menys llarg.

Mira
més enllà
espirals de foc
camins creuats.

Boira pel camí
boira vora el riu
boira dalt als cims
corren els neguits.

Cau amic amb mi
talla tots els fils

Català
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cau amic endins
i et trobaràs.

Més lluny
la llum
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més lluny
cada cop més tu
sorra entre les dents
fang entre els teus dits
boira dins el pit
cau amic amb mi.

Fica´t
dins el cap
la sortida és just
al teu davant.

Més lluny
la llum
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més lluny
cada cop més lluny.

Cau amic amb mi
cau amic amb mi
cau amic endins
cau endins amb mi.

Més lluny
la llum
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més lluny
cada cop més un.

La llum
no és lluny
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
lliure.

Cada cop més llum
cada cop més tu.

Més lluny
la llum
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més lluny
cada cop més junts.

La llum
no és lluny
ves i crida-la
ves a viure-la
crida
viu-la.

Cada cop més llum
cada cop més llum.

Mira enlaire
com et cega
mira enlaire
com et crema...

Lletania

lam rem7 FA MI

rem7		     DO
L´alba plora, amb la por s´arrenca el cor.
rem7		    MI
Gris camina, ha oblidat tots els colors.
rem7			DO
S´eixuga els ulls, els neguits, les il·lusions.
FA			    MI
La pell mes dura fins que arriba un cop més fort.

lam      mim7	  	lam		mim7
I el sol volta l´espai, roda la lluna i gira el meu cap.
rem7     mim7	  FA	   SOL
Els dies volten i el mar gira el cel que et veu passar avui.

lam rem7 FA MI

rem7		     DO
En pau somnia, massa temps fa que està sol.
rem7		         MI
Vol anar lluny, vol retrobar-li el pols al món.
rem7			DO
Una mirada, un nou somriure es un tresor.
FA			   MI
cada passa modifica l´horitzó

lam      mim7	lam	mim7
I el sol volta l´espai, roda la lluna i gira el teu cap.
rem7     mim7	  FA	 SOL
els dies volten, i el mar, i el desig i les estrelles.
lam      mim7	  lam	mim7
El temps volta constant, roda la vida, gira el meu cap.
rem7       mim7	     FA	        SOL
El vent t’envolta i l´engany gira el cel que ens veu passar avui

lam7 rem7 FAmaj7 MI7

Català

L´ empordà

L´empordà!

Nascut entre Blanes i Cadaqués
molt tocat per la tramuntana
d´una sola cosa pots estar segur
quan més vell més tocat de l´ala.

Sempre deia que a la matinada es mataria
però cap el migdia anava ben torrat
somriu i diu que no té pressa
ningú m´espera allà dalt
i anar a l´infern no m´interessa
és molt més bonic l´Empordà.

Varen passar ampolles i anys
i en Siset encara aguantava,
dormint la mona a la vora del Ter
però ell mai no si tirava.

Sempre deia que a la matinada es mataria
però cap el migdia anava ben torrat
somriu i diu que no té pressa
ningú m´espera allà dalt
i anar a l´infern no m´interessa

Català
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és molt més bonic l´Empordà.

I quan veig la llum de l´alba
se´m treuen les ganes de marxar
potser que avui no em suïcidi
potser ho deixi fins demà.

buli_ska@hotmail.com [www.bulinga.tk]

l´empordà

Nascut entre Blanes i Cadaquès
molt tocat per la tramuntana,
d´una sola cosa pots estar segur
quan més vell més tocat de l´ala.

Sempre deia que a la matinada es mataria
però cap al migdia anava ben torrat
somriu i diu que no té pressa
ningú m´espera allà dalt
i anar a l´infern no m´interessa
és molt més bonic l´Empordà.

Varen passar ampolles i anys
i en Siset encara aguantava
dormint a la mona a la vora del Ter
però ell mai no si tirava.

Sempre deia...

I quan veig la llum de l´alba
s´em treuen les ganes de marxar
potser que avui no em suïcidi
potser ho deixi fins demà
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L´estació de França

A l’estació de França
Hi ha de tot
Hi ha gent amable i maca
I la que no.

Els bojos i la pasma
Els rodamons
Les nenes alemanyes
I els treballadors.

Junts formen la maranya
Que omple la nit
De parles estranyes
Junts formen la maranya
Xivarri a crits
Omplint la nit.

I a dins del bar
El fum es fon
Entre el ventilador

I el carrer és ple
De llums i colors
Que m’envolten
I tot darrera
tirat a la vorera
estic ben tou.

I tot darrera
Tirat a la vorera
Em trobo sol...
... estic ben mort.

Català

L´ESTACIÓ DE FRANÇA

L´ESTACIÓ DE FRANÇA
Lletra:Isidre Pallàs
Música: Cuco Lisícic

intro re, dore, do re,do fadore
	re do la# do fado

A l´estació de França		re
hi ha de tot			do
hi ha de gent amable i maca	re
i la que no.		     fa1 do

Els bojos i la pasma
i els rodamons,
les nenes alemanyes
i els treballadors.

Junts formen la maranya  		fa do re x2
que omple la nit de parles estranyes,
junts formen la maranya,
xivarri a crits 			do
omplint la nit.				re
				la# do x2

I a dins el bar			la# do
el llum es fon
entre el ventilador.re do x2

I el carrer és ple
de llums de colors
que m´envolten, 		re
i tot darrera		re la#
tirat a la vorera		do
estic ben tou.		re do re

I tot darrera
tirat a la vorera
em trobo sol...
... estic ben mort.

Català

L´estiu dels Anys

L´estiu dels anys

Nit de Sant Llorenç
somniant un dolç combat
carrers plens de gent
amb el cor descalç.

De la màgia al blau

mirant el cel
buscant el punt més alt.

Convertint la terra
en un món d´amants.
Cauen els estels
ferits, se´n van.

Negres en l´espai
concediran el meu desig
i vindràs

amb les portes obertes
de bat a bat
i una brisa adormida
d´agost a les mans.

Català

Pàgina 1967 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Sopa de cabra

Serem tots dos
llavis de foc encenent la ciutat
viurem tots sols
de les promeses que amaga el teu cap
serem tots dos
rodes que aixequen la pols en passar
anirem tu i jo
fins que s´acabi l´estiu dels anys.

El corrent ens porta
on e sol no surt mai
corro i no sé pas
què estem buscant.

El riu ja no es mou

l´amor és un poema que
s´esborra sol.

Roden els anells
dringant perduts
les campanes criden
dos nàufrags muts.

Quan s´acaba el mar

em deies ben negats els ulls
mai, mai.

I al final de l´espera
hi ha una llum
que s´apaga amb l´hivern
i que esclata amb el juny.

Serem tots dos
ombres de foc encenent la ciutat
viurem tots sols
de les promeses que amaga el teu cap
serem tots dos
rodes que aixequen la pols en passar
anirem tots dos
mentre segueixi durant l´estiu dels anys.

Serem tots dos
llavis de foc encenent la ciutat
viurem tots sols
entre la fosca fugint del demà
serem tots dos
rodes que aixequen la pols en passar
anirem tu i jo
mentre segueixi durant l´estiu
creuant l´estiu
creuant l´estiu dels anys.

Mai trobaràs

  							SolM Sol(amb Mi) Do9a ReM
            No estàs farta d'esperar      		SolM mim
            sempre aguantant aquesta farola       	DoM ReM
            amb pluja, neu, amb vent i fred       	SolM mim
            sempre amb la mateixa postura.       	DoM ReM
            Jo ja en tinc prou d'aquest color       	SolM Sol(amb Mi)
            busca't un geni que et comprengui       	Do9a ReM
            podríem dir que en aquest moment       	SolM Sol(amb Mi)
            no funciona la cojuntura.       		Do9a ReM
            Has tirat el temps per la finestra        	DoM ReM
            I ara princesa on aniràs        		mim DoM
            mira't els ulls, posa els peus a terra      DoM ReM
            pren el que tinguis al teu costat      	mim DoM
            perquè...Mai trobaràs     			SolM Do9a
            el teu príncep blau.      			ReM Do9a
            mai trobaràs     				mim Do9a
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            el teu príncep blau.      			ReM Do9a
            Fes un creuer o un viatge llarg
            medita un temps a la muntanya
            que l'aire pur sempre va bé
            i clarifica les idees.
            Jo ja no entenc el teu patiment
            ja sé que ningú t'estima
            però que hi farem si aquest govern
            no havia previst la teva crisi.
            Has tirat el temps per la finestra
            I ara princesa on aniràs
            mira't els ulls, posa els peus a terra
            pren el que tinguis al teu costat
            perquè... Mai trobaràs
            el teu príncep blau
            mai trobaràs
            el teu príncep blau.

Mala Sang

La nit m´envolta,
les llums se´m tornen fosques,
t´escric a les parets,
m´allunyo de les coses.

La vida es fora,
la lluna és buida i nova,
sota els meus peus fa fred,
no hi ha flors, només ombres.

Sé que te´n vas, que no estàs sola,
sé que no et queda res per mi,
m´és ben igual si no em perdones,
que sigui tal com soc,
que em senti així per tu.

Va ser tan fàcil,
avui tot se´m cargola,
no vull estar vençut,
cansat ni decebut.

La meva història
em sembla la d´un altre home,
només miralls trencats,
només imatges tortes.

La nit s´acaba
i al pic del dia em sento al fons d´un pou,
el cor desert,
el sol em cega
però tot i així jo em veig aquí tot sol, tan sol
com un ocell
que va esperant el vent.

Se m´han tancat totes les portes
i ja no em queda res per dir,
sé que ara ets lluny, que no estàs sola,
que s´ha acabat el joc
i el que he perdut soc jo.

La nit s´acaba
i un altre dia em sento al fons d´un pou,
el cor desert,
el sol em cega
però tot i així jo em veig aquí tot sol, tan sol
com un ocell
que va buscant el vent.

S´acabarà la nit algun dia, si, s´acabarà la nit
i no tindré mai, no, no mai, mala sang, mala sang,
cap mala sang...

Català
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Mala Sang

MaLa SaNg

El vent està bufant fort,
les estrelles s´ han apagat,
pels carrers corre el sol,
i la gent amb els ulls tancats.
Que no sap on va,
Que no sap va...

Camina al lloc més alt,
ja no tenim on trepitjar,
paguem el preu més car,
en nom de la felicitat.

Parlem per no dir res,
creiem que som eterns,
és tot el que hem après,
des que es va inventar el temps,
no em volgut canviar.

El món hem desbocat,
diuen que ara s´ està acabant,
però tot seguirà igual,
quan el vent s´ ens haurà emportat

Si no trobem la clau,
anirem aguantant,
quan estiguem cansats,
fugirem però endavant
Mai no és tard.

Ja s´ ha acabat el temps,
de les promeses,
ja s´ ha acabat el temps,
de les paraules,
mai no és tard...

Parlem per no dir res,
creiem que som eterns,
paguem el preu més car,
en nom de la felicitat

Ja s´ ha acabat el temps,
de les promeses,
ja s´ ha acabat el temps
de les paraules

Ja s´ ha acabat el temps,
de les promeses,
ja s´ ha acabat el temps
de les paraules

_NeUs_*
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mala sang

G*      Em7/10        C9/13              D
La nit m´envolta, les llums se´m tornen fosques
(es repeteix el mateix en tots els versos)
T´escric a les parets, m´allunyo de les coses
La vida és fora, la lluna és buida i nova
Sota els meus peus fa fred, no hi ha flors, només ombres
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C                             Bm     D
Sé que te´n vas, que no estàs sola

C                           Bm     D
Sé que no et queda res per mi

C                           Bm
M´és ben igual si no em perdones

C                 Am    C
Que sigui tal com sóc

C
Que em senti així per tu

G*     Em7/10        C9/13        D
Va ser tan fàcil, avui tot se´m cargola
No vull estar vençut, cansat ni decebut
La meva història em sembla la d´un altre home

G*      Em7/10          C9/13
Només miralls trencats, només imatges tortes

D                           Am
La nit s´acaba i al pic del dia em sento al fons d´un pou

C    Em7/6        Am
El    cor     desert

D                           Am
El sol em cega, però tot i així jo em veig aquí tot sol, tan sol

C    Em7/6   D                         G
Com   un    ocell que va darrera el vent.

C                          Bm    D C                            Bm   D
Se m´han tancat totes les portes      i ja no em queda res per dir

C                                   Bm
Sé que ara ets lluny, que no estàs sola

      C                    Am C
Que s´ha acabat el joc,       i el que he perdut sóc jo.

La nit s´acaba i al pic del dia em sento al fons d´un pou
El cor desert
El sol em cega, però tot i així jo em veig aquí tot sol, tan sol
Com un ocell que va buscant el vent.

G*  Em7/10       C9/13      D
S´acabarà la nit algun dia, si,
s´acabarà la nit  i no tindré mai, no mai, mala sang, mala sang, cap mala sang.

... ... ...

ACORDS poc corrents..:

G*:        3 2 0 0 3 3
Em7/10:    0 2 2 0 3 3
C9/13:     0 3 2 0 3 3
Em7/6:     0 2 0 0 1 0

una de les millors cançons de sopa...
gracies a www.botiboti.org
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Mentre el món es mou

Mentre el món es mou, els dies van passant
Si ara en ve un de nou, demà ja haurà marxat

A l´ombra d`un miratge
Perseguia el sol com un ocell d´estiu
Va volar més alt que tots
Esperant la sort, somniava el més gran desig
Però va atrapar-lo el temps

I ara el somni és un record
De nit és un malson
Tot l´esforç no va servir de res

No n`hi ha prou amb ser el millor
Així funciona el joc
El present s´acaba en un moment

Mentre el món es mou, els dies van passant
Si ara en ve un de nou, demà s´en va

Ella era salvatge
Va cremar el seu cos per abraçar un estel
Va cedir-li els seus colors
Va donar-li el cor a canvi d´un troç de cel
Sense esperar res més

I ara que l´estel es fon
També l´escombra el vent
No només pots viure pels demés

Busca un pont de salvació
Vol fer anar enrera el temps
Però va com tots portada pel corrent

I és estrany,  estrany, és estrany

Mentre el món es mou, els dies van passant
Si ara en ve un de nou, demà ja és tard

I és estrany, estrany, estrany, estrany, és estrany

Mentre el món es mou, els dies van passant
Si ara en ve un de nou, demà s´en va

I serà estrany, i serà estrany, i serà estrany, i serà estrany,
I serà estrany

Mentre el món es mou, els dies van passant
Si ara en ve un de nou, demà ja haurà marxat

Mentre el món es mou, els dies van passant
Si ara en ve un de nou, demà ja no hi serà

Mentre el món es mou, els dies van passant
Si ara en ve un de nou, demà ja haurà marxat
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mentre el món es mou

MENTRE EL MÓN ÉS MOU
--------------------
SOL        DO    RE       SOL  DO      RE
Mentre el món es mou, els dies van passant,
SOL       DO       RE             SOL DO RE
si ara en ve un de nou, demà se´n va.
Lam
A l´ombra d´un miratge
   DO                     RE
perseguia el sol com un ocell d´estiu.
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Lam
Va volar més alt de tots,
     DO                           RE
esperant la sort, somiava el més gran desig
            Mim
però va atrapar-lo el temps.
DO                   SOL
I ara el meu somni és un record,
DO              SOL
de nit és un malson.
DO              SOL          RE
Tot l´esforç no va servir de res.
DO                  SOL
No n´hi ha prou amb ser el millor,
  DO             SOL
així funciona el joc.
DO            SOL           RE
El present s´acaba en un moment.
SOL        DO    RE       SOL  DO      RE
Mentre el món es mou, els dies van passant,
SOL       DO       RE             SOL DO RE
si ara en ve un de nou, demà se´n va.
Lam
Ella era salvatge,
DO                            RE
va cremar el seu cos per abraçar un estel,
Lam
va cedir-li els seus colors,
DO                              RE
va donar-li el cor a canvi d´un troç de cel,
          Mim
sense esperar res més.
DO                SOL
I ara que l´estel es fon,
DO                  SOL
també l´escombra el vent,
DO            SOL          RE
no només pots viure pels demés.
DO                 SOL
Busca un pont de salvació,
DO                     SOL
vol fer anar enrera el temps,
DO                  SOL          RE
però va com tots portada pel corrent.

I és estrany, estrany, és estrany.

Mentre el món es mou, els dies van passant,
si ara en ve un de nou, demà ja és tard.

I és estrany, estrany, estrany, estrany, és estrany.

Mentre el món es mou, els dies van passant,
si ara en ve un de nou, demà se´n va.

I serà estrany, i serà estrany, i serà estrany i serà estrany.

Mentre el món es mou, els dies van passant,
si ara en ve un de nou, demà ja haurà marxat.
Mentre el món es mou, els dies van passant, si ara en ve un de nou, demà ja no hi serà.
Mentre el món es mou, els dies van passant, si ara en ve un de nou, demà ja haurà
marxat.

M´enganxo

Quantes coses hi han en aquest món,
que podriem ser i no som.
Aus vaxells surant en un desert inmens.
no duptariem tant.
Però així sóc un més entre un milio,
devant del televisor.
Esperant que arribi són les cinc,
es fosc i encara plou.
I m´enganxo i m´enganyo
quan m´enganxo a tu,

Català
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com un gos.
Ho veig i no no ho vull
però ho sento endis avui
Forats al cel espesos mars
genis nuclears
Quin mal.
Vaig canviant canals com un vell fals,
mentres el meu cor s´enfosa,
devant el sofa.
Ja son les 6, ja son les 7
i el sol no surt si tu no hi ets.
jo m´enganxo i m´enganyo,
i m´enganxo i m´enganyo,
i m´enganxo i m´enganyo,
quan m´enganxo a tu,
com un boig.
Pots dir-me que es facil,
que he de aturar el cap.
Deixar de pensar
si pogues aixecar-me
i desendollar poder-te oblidar
però m´enganxo i m´enganyo
i m´enganxo i m´enganyo
i m´enganxo i m´enganyo
i m´enganxo i m´enganyo,
quan m´esnganxo a tu com un boig.
Cridaré el teu nom.
Cridaré el teu nom.
Cridaré més fort.
Fins que el que hi veus
Deixa sortir el sol
Deixa´m obrir els ulls
Siii..
Cridaré per tu!

Naixent cada matí

Qui sap què fem aquí,
a mi em costa de dir.
sobint em sento com un globos,
perdut a l´infinit.
Saps tu on anem, potser,
tens cla d´on venim.
Jo vaig fent, vivint el dia.
Naixent cada matí.
Obre els llavis,
ves a viure,
mira el teu voltant.
Tot s´arronsa i tot s´estira,
tot s´esta trencant.
Diga´m que ets feliç,
i que no tens por.
Diga´m que ja ho saps,
que serà millor.
Que no et faltarà la il·lució.
El temps es va dies,
es el ritme d´avui.
Jo vull plorar sense fi,
si el riu està tot buit.
L´essencia i el sentit
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Naixent cada matí

Qui sap què fem aquí,
a mi em costa de dir.
sobint em sento com un globos,
perdut a l´infinit.
Saps tu on anem, potser,
tens cla d´on venim.
Jo vaig fent, vivint el dia.

Català

Naixent cada matí.
Obre els llavis,
ves a viure,
mira el teu voltant.
Tot s´arronsa i tot s´estira,
tot s´esta trencant.
Diga´m que ets feliç,
i que no tens por.
Diga´m que ja ho saps,
que serà millor.
Que no et faltarà la il·lusió.
El temps es va dies,
es el ritme d´avui.
Jo vull plorar sense fi,
si el riu està tot buit.
L´essencia i el sentit
de ser hi ha existit.
Busquem des de abans del temps,
i encara estem així.
Diga´m que ets feliç,
i que no tens por.
Diga´m que ho veus clar,
que anirà millor.
Diga´m que al final trobaràs allò,
que vols.
Diga´m que ets feliç,
i que no tens por.
Diga´m que ja ho saps,
que serà millor.
Que no et faltarà la il·lusió.
Pren el sol que et dona vida,
i deixa de pensar.
No et calen musics per riure,
prova-ho i ho veuras.
Obre els llabis,
ves a viure,
mira al teu voltant.
Tot s´arronsa i tot s´estira,
tot es pot canviar.
Diga´m que ets feliç,
i que no tens por.
Diga´m que ja ho saps,
que serà millor.
Que no et faltarà la il·lusió.
Diga´m que ets feliç,
i que no tens por.
Diga´m que ho veus clar,
que anirà millor.
Que al final guanyarà la mort.

Nits de Glòria

T´enfiles pels estels buscant senyals
anells d´amor van dringant el teu braç.
No sé com fer-ho per no fer-te mal
la lluna gira sempre al teu voltant.

Ensenya´m els planetes
que ens diguin com som
mostra´m les estrelles
del teu cor.

Ensenya´m les paraules
per entendre-ho tot
diga´m cada lletra
del teu nom.

Tu em parles
tu em beses
tu em parles
tu em despertes.

Dus més de mitja vida al meu costat
hi ha tantes coses que no et sé explicar
l´estiu s´allunya pels teus ulls de sal
unes flors blanques creixen al meu cap.

Ensenya´m els planetes
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que ens diguin d´on som
mostra´m les estrelles
del teu cor.

Ensenya´m les paraules
per entendre-ho tot
diga´m cada lletra
del teu nom.

Tu em parles
tu em beses
tu em parles
tu em despertes.

Tu em parles
tu em beses
tu em calmes
tendresa.

Tu em parles.

Ensenya´m els planetes
que ens diguin com som
mostra´m les estrelles
del teu cor.

Ensenya´m les paraules
per entendre-ho tot
diga´m cada lletra
del teu nom.

Tu em parles
tu em beses
tu em calmes
tu em despertes.

Tu em parles
tu em beses
tu em parles
tendresa.

Tu em parles.

No esperis més

Si et preguntes perquè tot va començar
si sovint no t´enrrecordes que va passar
quan et penses que el món es pot enfonsar
quan no hi ha cap amic per poder parlar

Ves buscant l´horitzó
obre pas a la claror
no vulguis patir més
que la vida és tot el temps que tens

Si et penses que tot et va malament
si ara els dies s´escapen sense voler
quan la "noxa" t´apreta i no saps que fer
quan et sembla que tot va contracorrent
has trepitjat masses il·lusions
tot ho perds, no et queda res
tots et pregunten, no saps que fer
dir-me el pas, vas ser el primer

Si et preguntes perquè tot va començar
si sovint no t´enrrecordes que va passar
quan et penses que el món es pot enfonsar
quan no hi ha cap amic per poder parlar

M´iram al fons dels ulls
deixa´m que t´abraçi fort
vine, no esperis més,
potser ara et trobaràs millor.
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Ves buscan´t l´horitzó
fes-te un lloc a la claror
no et deixis pendre res
que la vida és tot el que tens

Cada matí voldries plorar
et venen ganes de marxar
tot el que vols es tornar a començar
tornar a volar,
s´escriu VOLAR

Si et preguntes perquè tot va malament
si ara els dies s´escapen sense voler
quan la "noxa" t´apreta i no saps que fer
quan et sembla que tot va contracorrent

No, no, no es massa tard no
mai, mai un mai és massa tard
no, no, no es massa tard no
mai, mai un mai és massa tard
nooooo
no es massa tard, noooo

No hi ha camí

SOPA DE CABRA - NO HI HA CAMÍ

 (1)
Do
Aquí com cada nit
Sol
a la mà una cervesa

al bar la tele encesa
Do
cap el curro al matí

(2)
Do
No hi ha camins
Sol
no hi ha dreceres

el temps no s´espera
Do
quan no pots escollir

(3)
Fa
Quan ja no sembla

que els teus peus
Do
toquin al terra
Fa
quan ensopegues
Sol
amb les teves penes
Do
no hi ha camins
(1)
No és per que estigui tip
No és per canviar de terra
No és que em faci por pendre

però aquí no hi ha res a fer

(2)
No hi ha camins
no hi ha dreceres
el temps no s´espera
si ets un fill de la nit

(3)
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Quantes vegades
has tingut aquesta idea
quantes promeses
i borratxeres
ni hi ha camins

(1)
Vull filar el meu destí
vull recórrer la terra
vull ignorar els profetes
quem em volen fer feliç

(2)
Si no hi ha camins
si no hi ha dreceres
nena si el temps no s´espera

si no pots escollir

(3)
Deixa que em perdi
pels reconets del teu sexe
ginebra, saliva
la teva escletxa
serà el camí

No tinguis pressa

Diuen que estic una mica boig,
que tinc el cervell sota el ventre,
però jo al llit no sé estar-m´hi sol,
vaig nèixer amb l´ànima calenta,
al carrer, al bar, buscant un pla,
si al final he de pagar,
al menys puc dir que dono feina.
Si t´interessa saps la meva adreça,
em trobaràs al mig del somni més humit.

Uououuouooo!.... Obre les portes,
Uououuouooo!.... si estàs calenta,
Uououuouooo!.... treu-te la roba,
Uououuouooo!.... no tinguis pressa,

Nena el meu amor està cremant,
però no m´agrada fer-ho amb pressa,
espera que el foc sigui més gran,
i al final veuràs com vessa.

A sobre, a sota, al llit o drets,
o millor anem a algun lloc on potser algú ens pugui veure,
potser estàs roent,
però no t´atreveixes,
no importa l´hora que és ,
vine´m a veure.
Uououuouooo!.... Obre les portes,
Uououuouooo!.... si estàs calenta,
Uououuouooo!.... treu-te la roba,
Uououuouooo!.... no tinguis pressa,

Si t´interessa saps la meva adreça,
em trobaràs al mig del somni més humit.

Potser estàs roent,
però no t´atreveixes,
no importa l´hora que és ,
vine´m a veure... Uououuouooo!....
Uououuouooo!.... Obre les portes,
Uououuouooo!.... si estàs calenta,
Uououuouooo!.... treu-te la roba,
Uououuouooo!.... no tinguis pressa,
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Uououuouooo!....

No vull canviar de pell

El que tinc, el que soc
pot ser casual i tambe pot durar poc
el que vull, el que faig
pot fer-te mal si ets sempre al meu costat.

No, no, no pensis que es dolent
nomes es rock´n´roll.

Vaig canviant de ciutat
no se d´on vinc, tampoc recordo alla on vaig
ja no se quants anys, jo no se que faig
quan millor em va mes perdut vull estar.

Pero no, no pensis que es malament
jo nomes vull un mon diferent,
no vull canviar de pell
m´estimo mes i mes un mon diferent.

Amb la nit els somnis cauen
al terra brut d´algun bar o al mig del fang
dema ja es massa tard per viure d´un temps que ha passat
que ja no podra tornar mai, ai, ei, ei, ei, ei...!

He sentit cridar el meu cor
com un ocell que vol escapar
pero no sap on ha d´anar ni vol seguir pistes falses
tampoc no vol viure d´enganys
que el facin sentir mes estrany, ei, ei, ei...!

Al carrer, tanta gent
vull trobar algu a qui pugui estimar
no tinc prou, no! satisfaccio!
si algu em mossega em sentire millor.

No, no, no vull canviar de pell
no, no, no vull canviar de pell (x2)

No vull deixar que el temps em faci correr
no vull canviar de pell
jo nomes vull un mon diferent!!
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Només és amor

tu, que fas veure que ets feliç,
que no trobes el camí,
tu, que em mires de reüll.

Sí, tu, que ara estrenes nou estil,
però mai t´has mirat per dins,
tu, que jutges a tothom.

Ara vull parlar-te
fins que em miris a la cara,
saps que no hem de demostrar que som millors.

Ara vull cantar-te
ja per ultima vegada
com si fossis tot el que ara em queda al món.
Tu i jo sols,
sense por.

Només és amor,
amor el que vols
quan em dius que tot plegat no té sentit.

Només és amor,
amor el que et donc
quan et miro com t´allunyes en la nit,
sense por,
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és amor.

Tu, que t´emportes la il·lusió,
tu, que sempre has tingut raó,
ara no tens res a dir.

Sí, tu, que ara corres al teu nord,
tu, que avui fas el cor fort,
tu, que no vols perdre el fil.

És amor,
amor el que vols
quan em dius que tot plegat no té sentit.

Només és amor,
amor el que et donc
quan et miro com te´n vas i es fa de nit,
sense por,
és amor.

On ets?

Els dies es fan llargs
no arriba mai la nit
no puc parar de recordar
el teu posat, aquell secret.
On ets?
Esperaré que torni el matí
i marxaré si no ets aquí
només fins que torni el matí
per saber si puc ser feliç.
Fora la gent que passa depressa
temen la mort.
Somnis d´amor i de grandesa
de la finestra escopint l´espera.
Ja sento la tragedia
com creix dins del meu cap
potser són coses meves
però sense tu estic acabat.
On ets?
No podré viure amb aquest neguit
la vida es va tenyint de gris
cada moment amb aquest neguit
que tenen els déus contra mi
Fora la gent...
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Passaran uns anys

El sol a la cara, m´estàs esperant
continuo caminant, no em veus passar.
Voldria oblidar-ho tot durant un temps
a tu, a tothom, cada lloc què conec.
I vaig mirant fixament
els ulls dels qui passen davant meu
i no veig que estigui content.
Quants cops m´has dit que penso massa
les suposicions no et fan anar endavant.
Quan de temps estaré fora de casa.
Tot pot ser que passin uns anys.
Tot pot ser que passin uns anys.
Buscaré sota el cel
el sol de l´hivern
sense saber si sóc aquell que ara té por
de seguir un camí que no és el seu
i si tot em va bé i encara puc tornaré
pobre, brut, però somrient.

Català

Pell de Lluna

Ploren les paraules
corren els acords,
darrera del teu nom.

Volen les imatges
tornen els acords,
portant la teva olor.

Fum de l´herba
entre les branques,
vas cremant la millor flor.

Pell de lluna
amb ulls de pluja,
alè de mil colors.

Vas dibuixant el món.

Plouen les paraules
cauen els acords,
ben molls del teu record.

El camí no té tornada
cada dia és un tresor,
sense roba i sense ràbia
vestits d´aigua i sol.

Cos contra cos confonc.

Quan el teu somriure em mira a poc a poc,
el meu neguit s´acaba,
quan a sobre meu et mous a poc a poc,
res ja no té importància.

Ploren les paraules
corren els acords,
volen les imatges
cap al teu record.

Cos contra cos confonc.

Quan el teu somriure em mira a poc a poc,
el meu neguit s´acaba,
quan a sobre meu et mous a poc a poc,
res ja no té importància.
I després per no cansar-te,
sóc jo qui puja i baixa;
i després per no cansar-te,
el meu neguit s´acaba.
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per no dir res

El vent està bufant fort,
les estrelles s´han apagat,
pels carrers corre el sol,
i la gent amb els ulls tencats,
que no sap on va.

Camí del lloc més alt ja no tenim on trepitjar,
paguem el preu més car en nom de la felicitat,
parlem per no dir res, creiem que som eterns,
és tot el que hem aprés des que es va inventar el temps,
no hem volgut canviar.

El món hem desbocat,
diuen que ara s´està acabant,
però tot seguirà igual
quan el vent se´ns haurà emportat,
si no trobem la clau anirem aguantant,
quan estarem cansats fugirem però endevant.

Mai no és tard, ja s´ha acabat el temps de les promeses,
ja s´ha acabat el temps de les paraules,
parlem per no dir res, creiem que som eterns,
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paguem el preu més car en nom de la felicitat,
ja s´ha acabat el temps de les promeses,
ja s´ha acabat el temps de les paraules,
ja s´ha acabat el temps de les promeses,
ja s´ha acabat el temps de les paraules.

Per no dir res

ReM                                        SolM
El vent està bufant fort, les estrelles s´han apagat,
ReM                                     SolM
pels carrers corre el sol, i la gent amb els ulls tancats,
         Sim LaM SolM        Sim LaM SolM
que no sap on   va, que no sap  on    va.

Camí del lloc més alt ja no tenim on trepitjar,
paguem el preu més car en nom de la felicitat,
parlem per no dir res, creiem que som eterns,
és tot el que hem après des que es va inventar el temps,
no hem volgut canviar.

El món hem desbocat, diuen que ara s´està acabant,
però tot seguirà igual quan el vent se´ns haurà emportat,
si no trobem la clau anirem aguantant,
quan estarem cansats fugirem però endavant.

ReM LaM Sim LaM SolM
Mai                no és tard.

ReM                                    SolM
Ja s´ha acabat el temps de les promeses,
ReM                                   SolM
ja s´ha acabat el temps de les paraules.

Parlem per no dir res, creiem que som eterns,
paguem el preu més car en nom de la felicitat.
Ja s´ha acabat el temps de les promeses,
ja s´ha acabat el temps de les paraules,
ja s´ha acabat el temps de les promeses,
ja s´ha acabat el temps de les paraules.
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Plou i fa sol

Que difícil és dir-se adéu,
Mai t’oblidaré,
Quan sents que a és l’hora.

Que senzill és estar-se quiet,
Però no em queda temps,
Ja és tard i vol ploure, anem.

Abans que arribi l’hivern
I ens glaci les dents
I haguem de sortir corrents.

Farem com els de Ridaura,
La deixarem caure
Fins que veiem l’arc al cel.

No hi ha res com trobar l’estiu,
Tota cuca viu,
Si encara tens corda.

No hi ha res que no puguis fer
Quan queda caliu
I ja no vol ploure més.

Anem cap a Cadaqués
A veure la gent,
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Que ens renti l’esperit el vent.

Veurem el món des de l’aigua
Entre peixos i algues
I se’ns cremarà la pell.

Plou i fa sol, una cançó d’amor,
I el record d’una porta tancada.
Cels de color, et duré sempre al cor
Quan la llum em mulli la cara.

Anem que arriba l’hivern,
A veure la gent.
Que ens renti l’esperit el vent.

Veurem el món des de l’aigua
Entre peixos i algues
I se’ns cremarà la pell.

Plou i fa sol, una cançó d’amor
I el record de la teva mirada.
Cels de colors, et duré sempre al cor
Quan la llum em mulli la cara.

Plou i fa sol, trista cançó d’amor,
I el record d’una porta tancada;
Cels de colors, quan em trenques el cor.

Quan la llum em mulli la cara,
El record de la teva mirada,
Quan la llum em mulli la cara.

Podré tornar enrera

Rius de gent malferida corren sols escopint el seu fracàs
ja vençuts, esperaran com sempre han fet l'aventura d'una nit
mentre ploren de ràbia i per amor a un nom inexistent,
mentre riuen dins núvols passatgers cada dia més distants;
corren sols seguint pistes per trobar el refugi de l'acció
d'un amic que no estigui massa vist o una ofrena de la carn
de vegades quan s'apaga el primer foc pot fer encara més mal
i així acaben quan ja tot ha passat, cremats per la veritat
i criden:
"Podré tornar enrera quan estigui massa lluny,
podré tornar enrera quan sigui massa tard,
podré tornar enrera quan estigui massa lluny,
podré tornar enrera quan sigui massa tard."

Són germans d'un camí que no ha tingut mai sortida ni final;
saben bé que el futur és la foscor i que el negre és el color
d'una bandera bruta i plena de sang que els hi han posat a les mans
però no es rendeixen, somnien il·lusions fent himnes de cançons
i criden:

"Podré tornar enrera quan estigui massa lluny,
podré tornar enrera quan sigui massa tard,
podré tornar enrera quan estigui massa lluny,
podré tornar enrera quan sigui massa tard."
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Podré tornar enrera

PODRÉ TORNAR ENRERA

DO            rem              FA    rem                DO
Rius de gent, malferida corren sols, escopint el seu fracàs
DO          rem                      FA    rem              DO
ja vençuts, esperaran com sempre han fet, l´aventura d´una nit,
       lam        rem               Fa             Do
mentre ploren, de ràbia i per amor, a un nom inexistent
        lam        rem               Fa              Do
mentre riuen dins núvols pasatgers, cada dia més distants
DO            rem                   FA rem               DO
Corren sols, seguint pistes per trobar el refugi de l´acció
DO      rem                  FA   rem                 DO
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un amic que no estigui massa vist o una ofrena de la carn
        lam           rem                  FA                 DO
que a vegades, quan s´apaga el primer foc, pot fer encara més mal
        lam         rem                  FA
i així acaben, quan ja tot ha passat, cremats per la veritat i cridant

Do             Fa
Podré tornar enrera, quan estigui massa lluny
Do             Fa
Podré tornar enrera, quan sigui massa tard...

DO            rem                   FA  rem              DO
Són germans, d´un camí que no ha tingut mai sorida ni final
DO         rem                 FA  rem                    DO
Saben bé que el futur és la foscor i que el negre és el color
         lam        rem              FA                          DO
d´una bandera, bruta i plena de sang, que els hi han posat a les mans
              lam        rem                 FA
però no es rendeixen, somien il·lusions fent himnes de cançons i criden

Do             Fa
Podré tornar enrera, quan estigui massa lluny
Do             Fa
Podré tornar enrera, quan sigui massa tard

II*II

Podré tornar enrere

Rius de gent
mal ferida corren sols
escopint el seu fracàs
ja vençuts
esperaran com sempre han fet
l´aventura d´una nit
mentre ploren de ràbia i per amor
a un nom inexistent
mentre riuen
dins núvols passetgers
cada dia més distants.

Corren sols
seguint pistes per trobar
el refugi de l´acció d´un amic
que no estigui massa vist
o una ofrena de la carn
que a vegades quan s´apaga el primer foc
pot fer encara més mal
i així acaben quan ja tot ha passat cremats per la veritat i cridant

Podré tornar enrere
quan sigui massa lluny
Podré torbar enrere
quan sigui massa tard (2)

Són germans
d´un camí que no ha tingut
mai sortida ni final
saben bé
que el futur és la foscar
i que el negre és el color
d´una bandera
bruta i plena de sang
que els hi han posat a les mans.
Però no es rendeixen
somnien il·lusions fent imnes de cançons i cridant

Podré tornar enrere...
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quan es faci fosc

Diga´m quants cops

t´has sentit sola enmig del món sense trobar el teu lloc.

Diga´m el que has vist

darrera l´horitzó que tots duem a dins, has trobat el sol?

La llum és viva, la sort ens guia

El vent, els dies, ens miren al passar.

Et busco entre la son,

obrint els ulls sota els llençols comença un altre avui.

Et miro i tot és nou,

a fora sents la gent com va darrera el temps; l´ha perdut corrent.

La llum ens guia, l´amor arriba,

Els anys, els dies, la vida un munt d´instants.

Quan es faci fosc, mai no tinguis por;

La nit a fora és freda amor,

esperarem tots dos que surti el sol.

La llum canvia, l´amor ens mira,

El vent, la vida, somriuen al passar.

Quan es faci fosc....

Esperarem tots dos que arribi el sol

Quan s´acabi el món, quan es faci fosc;

La nit, la nit és freda amor,

esperarem tots dos, que surti el sol
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Quan es faci Fosc

Diga’m quants cop
T’has sentit sola enmig del món
Sense trobar el teu lloc.

Diga’m el que has vist
Darrere l’horitzó que tots duem a dins.
Has trobat el sol?

La llum és viva,
La sort ens guia,
El vent, els dies
Ens miren al passar.

Et busco entre la sont,
Obrint els ulls sota els llençols
Comença un altre avui.

Et miro i tot és nou.
A fora sents la gent com va darrere el temps;
L’han perdut corrent.

La llum ens guia,
L’amor arriba,
Els anys, els dies,
La vida, un munt d’instants.

Quan es faci fosc, mai no tinguis por;
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La nit a fora és freda, amor,
Esperarem tots dos que surti el sol.

La llum canvia,
L’amor ens mira,
El vent, la vida
Somriuen al passar.

Quan es faci fosc...,
Esperarem tots dos que surti el sol.

Quan s’acabi el món,
Quan es faci fosc;
La nit, la nit a fora és freda, amor,
Esperarem tots dos que surti el sol.

Quan es faci fosc

Re
Digue’m quants de cops
Re
t’has sentit sola enmig del món
Re         Mim
Sense trobar el teu lloc.

Re
Digue’m el que has vist,
Re                      Mim
darrere l’horitzó que tots duem a dins.
Mim
Has trobat el sol?

Sol      La
La llum és viva,
Sol      La
la sort ens guia,
Sol      La
el vent, els dies
Sol            La
ens miren al passar.

Re
Et busco entre la son,
Re
obrint els ulls sota els llençols
Re          MIm
Comença un altre avui.

Re
Et miro i tot és nou.
Re                                  Mim
A fora sents la gent com va darrere el temps;
Mim
L’han perdut corrent.

Sol      La
La llum ens guia,
Sol    la
L’amor arriba,
Sol       la
Els anys, els dies,
sol              la
La vida, un munt d’instants.

Re           Mim
Quan es faci fosc,
Sol            La
mai no tinguis por;
Re               Mim
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La nit a fora és freda, amor,
Mim   Sol                   La
Esperarem tots dos que surti el sol.

Solo: Re Mim Re Mim

Sol     La
La llum canvia,
Sol     La
L’amor ens mira,
Sol      La
El vent, la vida
Sol           La
Somriuen al passar.

Re           Mim
Quan es faci fosc,
Sol            La
mai no tinguis por;
Re               Mim
La nit a fora és freda, amor,
Mim   Sol                   La
Esperarem tots dos que surti el sol.

Re           Mim
Quan s’apagui el món
Sol            La
quan es faci fosc
Re                Mim
La nit, la nit és freda, amor,
Mim   Sol                   La
Esperarem tots dos que surti el sol.

Final: Re Mi Sol Re

t´estimu isiltasunaa

Quan et mous

Quan et mous tot és fàcil
Quan tu vols que m’escalfi
Quan et mous, crido al cel com un gos
El dimoni que et remena em fa perdre el control.

El teu cos, nena, em puja al cap
Mou-te, no paris de ballar
Mou el cos, quan et faci l’amor
I si veus que perds el ritme, comença de nou.

El teu cos, nena, em puja al cap
Mou-te, no paris de ballar
Mou el cul, quan et vaci l’amor
I si veus que perds el ritme, comença de nou.

Quan et mous tot és fàcil
Quan tu vols que m’escalfi
Quan et mous, crido al cel com un gos
El dimoni que et remena em fa perdre el control.

El teu cos, nena, em puja al cap
Mou-te, no paris de ballar
Mou el cos, quan et faci l’amor
I si veus que perds el ritme, comença de nou.

Català
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Seguirem somiant

Hi ha un home que ha marxat de casa
que no ha acceptat la rendició.
Un home en braços del seu àngel
hi ha algú que ja vençut la por.

Un home agafa una guitarrra
un home llença un crit al vent
un home mira el buit i salta
hi ha algu que ja ha burlat el temps.

Seguirem somiant
escoltarem la llum
mentre el món es mou dins dels teus ulls.
Seguirem cantant
ensorrarem els murs
anirem sempre més lluny.

Hi ha un home que ara estén les ales
un home que ha tocat el cel
no tornarà mai més a casa
hi ha algú que ja ha pagat el preu.

Seguirem somiant
escoltarem la llum
mentre el món es mou dins dels teus ulls
seguirem lluitant
ensorrarem els murs
anirem sempre més lluny.
Seguirem cantant
escoltarem la llum
mentre el món es mou sense els teus ulls

Hi ha un home per la corda fluixa
hi ha un home que ara ja és del món

Català

Seguirem somiant

Mim               Do9              Sol     Sol
    Hi ha un home que ha marxat de casa
Que no ha acceptat la rendició
Un home en braços del seu àngel
Hi ha algú que ja ha vençut la por

Un home agafa una guitarra
Un home llença un crit al vent
Un home mira el buit i salta
Hi ha algú que ja ha burlat el temps

        Re           Sol
	Seguirem somiant
	Escoltarem la llum
        Do9              Mim                 Re
	Mentre el món és mou dintre els teus ulls

	Seguirem cantant
	Ensorrarem els murs
	Anirem sempre més lluny

Hi ha un home que ara estén les ales
Un home que ha tocat el cel
No tornarà mai més a casa
Hi ha algú que ja ha pagat el preu

	Seguirem somiant
	Escoltarem la llum
	Mentre el món és mou dintre els teus ulls

	Seguirem lluitant
	Ensorrarem els murs
	Anirem sempre més lluny

Català

	Seguirem cantant
	Escoltarem la llum
	Mentre el món és mou sense els teus ulls

Hi ha un home per la corda fluixa
Hi ha un home que ara ja és del món

Seguirem somniant

Hi ha un home que ha marxat de casa
que no ha acceptat la rendició
un home en braços del seu àngel
hi ha algú que ja ha vençut la por.

Un home agafa una guitarra
un home llença un crit al vent
un home mira el buit i salta
hi ha algú que ha ja burlat el temps.

Seguirem somniant
escoltarem la llum
mentre el món es mou dins els teus ulls.

Seguirem somniant
ensorrarem els murs
mentre el món es mou dins els teus ulls.

Hi ha un home que ara esten les ales
un home que ha tocat el cel
no tornarà mai més a casa
hi ha algú que ja ha pagat el preu.

Seguirem somniant
escoltarem la llum
mentre el món es mou dins els teus ulls.

Seguirem somniant
ensorrarem els murs
anirem sempre més lluny
seguirem cantant
ecoltarem la llum
mentre el món es mou sense els teus ulls.

Hi ha un home per la corda fluixa
hi ha un home que ara ja és del món.

Català

Seguirem somniant

A Ninyín

Hi ha un home que ha marxat de casa
Que no ha acceptat la rendició
Un home en braços del seu àngel
Hi ha algú que ja ha vençut la por

Un home agafa una guitarra
Un home llença un crit al vent
Un home mira el buit i salta
Hi ha algú que ja ha burlat el temps

Seguirem somniant
Escoltarem la llum
Mentre el món es mou dins els teus ulls

Seguirem cantant
Ensorrarem els murs
Anirem sempre més lluny

Hi ha un home que ara esten les ales
Un home que ha tocat el cel
No tornarà mai més a casa
Hi ha algú que ja ha pagat el preu

Seguirem somniant
Escoltarem la llum

Català
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Mentre el món es mou dins els teus ulls

Seguirem lluitant
Ensorrarem els murs
Anirem sempre més lluny
Seguirem cantant
Escoltarem la llum
Mentre el món es mou sense els teus ulls

Hi ha un home per la corda fluixa
Hi ha un home que ara ja és del món

sempre amb tu

He voltat més de mig món
he caigut dins del teu nom
m´he gastat el seny
he perdut amics
hi ha tantes coses que nomes a tu et puc dir

Vull estar sempre amb tu,ohhh
el meu amor ets tu
vull que vinguis aqui, amb mi,si

Si em dius que he llençat el temps
només ho sento quan et parlo i no m´entens
fa tres dies que no et veig
i ara que et trobo un altre cop vull dir-t´ho així

Vull estar sempre amb tu, ohhhh
el meu amopr ets tu
vull que vinguis aquí amb mi,si,amb mi

Mil tresors i un sentiment
tot s´amuntega i al final només puc dir

Vull estar sempre amb tu, ohhhh
el meu amopr ets tu
vull que vinguis aquí amb mi,si (x2)

Sempre amb tu,sempre amb mi
sempre amb tu,si,amb mi
si!
sempre junts,sempre amb mi

Català

Sempre hi haurà un bon motiu

Per més que passin les hores,
per més que apaguis el llum,
per més que et caiguin els somnis de les mans.

Quan ja no tinguis respostes,
quan ja tot sembli més lluny (més que mai),
quan ja no trobis la porta, et vindré a buscar.

Vam voltar mitja vida,
ja no podem ser uns extranys;
ara mira´m, hi ha coses que no moren mai.

Mentre s´allarguin les hores,
mentre se´ns obrin els ulls,
mentre la terra segueixi sempre girant.

Sempre que et faltin les forces,
sempre que et pesi el demà,
sempre que busquis uns braços,
t´estaré esperant.

Anem curant les ferides
cadascú en el seu camp,
s´acaba la partida

Català

també les pors se´n van.

Per més que passin les hores,
per més que apaguis el llum,
per més que et caiguin els somnis de les mans.

No cedeixis,
sempre hi haurà un bon motiu;
no pateixis, sempre hi haurà algun camí.

Sents

Re                                                                               mi-
Dies que en la nit s´amaguen, dies que no pesen gaire més
Sol                 Re
Que un vell paper, tardes que s´emporta l´aire
                                           mi-    Sol                  La
cartes que la sort escampa, sents que el món va fent
Sol              La               Sol            La
Ningú perd l´esperança, no et servirà de res
Sol       La                  Sol               La                    mi-
voldria tornar a casa, però esperaré, potser després
             Re                mi-            Re                      mi-
quan em falti el teu alè, quan el cor se´m queixi més
               Re                       Sol            La
quan hem caigui a sobre el cel, sortiré a buscar-te

Dies que el record s´empassa, dies que la sort escampa
sents que el món va fent
(solo)
L´estiu estén les ales, t´apropa més als Deus
més tard et sents culpable, per un moment has oblidat
Que la vida és un regal, que hi ha dies que fan mal
que al final no canviaràs, tornaràs a caure
Dies que en la nit s´amaguen...

Català

Sents

Sents

Dies que en la nit s’amaguen
dies que no pesen gaire més
que un vell paper...

Tardes que s´emporta l´aire
cartes que la sort escampa
sents...el món va fent..

Ningú perd l´esperança
no et servirà de res
voldria tornar a casa
però esperaré, potser després
quan em falti el teu alè..
quan el cor s’em queixi més..
quan hem caigui a sobre el cel..
sortire a buscar-te...

Dies que el record s´empassa
dies que la sort escampa
sents...el món va fent

L´estiu estén les ales
t´apropa més als Deus
més tard et sens culpable
per un moment has oblidat
que la vida és un regal
que hi han dies que fan mal
que al final no canviaràs
tornaras a casa...

Català
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Dies que en la nit s’amaguen
dies que no pesen gaire més
que un vell paper...

buli_ska@hotmail.com [www.bulinga.tk]

Si cadascú

Fa un bon pilo d´anys viure aqui ja era un merder
de l´espasa i la religio se´n feia llei
cervells profunds, critics, justos i desperts
cremats per la forsa irracional de la fe.

Ara deu es la moneda, tot segueix igual
produeix mes i mes depressa, consum a l´instant
importa mes la riquesa que la salut del planeta
una sola i gran d´empresa, gran germa.

Els fills del sol estan cridant des del desert
tremola el terra, mentrestant l´ocea creix
condemnat per les fluctuacions de l´interes
el poble dorm i un altre segle se´n ressent.

Ja ho saps, si no tens res, et pots cremar a l´infern
qui ho te tot et dira res, ja et salvaran al cel
si tothom mira per ell, la societat no existeix
un president perque serveix, per protegir el poder.

Belluga´t tu, o ho tindrem cru
marcant el pas iras perdent la humanitat
si cadascu fa igual que tu estarem perduts
si tu no et mous no hi ha futur.

Napoleo al front rus no es creu que esta perdent
ni Cesar que al Senat acabaran amb ell
el geni d´un imperi mai no resisteix
un Luther King, un Gandhi, un Dalai Lama, un Che

Arma contra arma es guerra, l´innocent pateix
la victoria no es celebra, es un mai mes
enfrontant les diferencies, triomfes i ets el rei
tu prohibeixes, tu gaudeixes, dimiteix.

Belluga´t tu o ho itndrem cru
marcant el pas iras perdent la humanitat
si cadascu fa igual que tu estarem perduts
si tu no et mous no hi ha futur.

Català

Si et quedes amb mi

Més lluny de les muntanyes jo vull trobar un racó
per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos
si et quedes aah! si et quedes amb mi.
No et puc donar riqueses, no puc donar-t'ho tot,
puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol
si et quedes aah!, si et quedes amb mi.

Quan estiguis cansada jo et donaré repòs,
quan res no vulguis veure t'ompliré els ulls de flors;
de dia quan despertis vull estar al teu cantó,
vull tenir les mans buides per prendre el teu amor.

Català

Quan se't tanquin les portes jo t'obriré el balcó,
quan creguis que estàs sola podràs cridar el meu nom
si et quedes aah!, si et quedes amb mi.

No vull guanyar cap guerra, no vull ser el teu heroi,
no vull fer cap promesa, no vull entendre el món;
despinta les banderes i fes un gran llençol
per sobre les fronteres podràs sentir-me a prop.

Més lluny de les muntanyes hi haurà d'haver algun lloc...

Si et quedes amb mi

Intro: Sol Do x4

Sol                   Do   Sol               Do
Més lluny de les muntanyes jo vull trobar un racó
Sol                   Do   Sol               Do
per viure sense pressa i ser l´ombra del teu cos
     Lam     Do   Sol
si et quedes aah! si et quedes amb mi.

Sol                   Do   Sol               Do
No et puc donar riqueses, no puc donar-t´ho tot,
Sol                   Do   Sol               Do
puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol
Sol                   Do   Sol               Do
si et quedes aah!, si et quedes amb mi.

Lam                   Do
Quan estiguis cansada jo et donaré repòs,
Sol                   Re
quan res no vulguis veure t´ompliré els ulls de flors;
Lam                   Do
de dia quan despertis vull estar al teu cantó,
Sol                   Re
vull tenir les mans buides per prendre el teu amor.

Sol                   Do   Sol               Do
Quan se´t tanquin les portes jo t´obriré el balcó,
Sol                   Do   Sol               Do
quan creguis que estàs sola podràs cridar el meu nom
     Lam     Do   Sol
si et quedes aah!, si et quedes amb mi.

Lam                   Do
No vull guanyar cap guerra, no vull ser el teu heroi,
Sol                   Re
no vull fer cap promesa, no vull entendre el món;
Lam                   Do
despinta les banderes i fes un gran llençol
Sol                   Re
per sobre les fronteres podràs sentir-me a prop.

Sol                   Do   Sol               Do
Més lluny de les muntanyes hi haurà d´haver algun lloc
Sol                   Do   Sol               Do
per viure sense pressa i ser l´ombra del teu cos

     Lam     Do
si et quedes aah!
     Lam     Do
si et quedes aah!
     Lam     Do   Sol
si et quedes aah! si et quedes amb mi.
Sol
si et quedes amb mi.
Sol
si et quedes amb mi.

Català
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Hola gent, és una llastima que aquesta mitica canço no tingui una tablatura per poder
tocarla i cantarla amb els amics, doncs aixo ja esta solucionat, espero que us agradi.
Pot ser no es aixi, pero sona bastant be.

Un salut a tothom i que no pari la música!!!

Atentament, Jose Manuel Belloso

Si et va bé

Avui veig tant plens els braços
i tant buides les mans;
ara sento per allà on passo
com creix el desengany.

Ja el neguit és a les cases,
l´amor és un combat;
ja la gent no gosa creure,
però vol seguir esperant.

Si et va bé,tu i jo sense enganys,
si et va bé,no te´n vagis mai,
si et va bé,seguirem caminant
tots dos junts,sempre endavant.

N´hi ha que viuen la tempesta,
no dormen mai en pau;
n´hi ha que de vegades s´aixequen
buscant la llibertat.

Pels carrers i per les vies,
als camps i a les ciutats,
pel teu cor i per la vida,
la roda anirà girant.

Si et va bé...,seguirem junts lluitant
tots dos sempre canviant.

S´han vessat ja les paraules,
els extrems es van tocant;
ara ja no hi ha distàncies,
avui tots som iguals.

No escoltis els que et diguin
que tot és negre o blanc,
fes cas dels que t´expliquin
que tot pot ser veritat.

No hi ha ningú que em sàpiga dir
quin és el millor camí,
no hi ha ningú que estigui segur.
Només tu pots decidir
si vols seguir amb mi.

OOOOOOOOoooooooooo

Si et va bé...,seguirem endavant
tots dos,sempre canviant...
seguirem caminant,
tots dos junts,sempre canviant.

Català

Si et va bé

Avui veig tan plens els braços
i tan buides les mans,
ara sento per allà on passo com creix el desengany.
Ja el neguit és a les cases l´amor és un combat, jo a la gent no gos a creure però gos
seguir endevant.

Si et va bé tu i jo sense enganys,
si et va bé no te´n vagis mai,
si et va bé seguirem caminant,
tots dos junts sempre endavant.

N´hi ha que viuen la tempesta
no dormen mai en pau,
n´hi ha que de vegades s´aixequen
buscant la llibertat,
pels carrers i per les vies
als camps i al les ciutats,
pel teu cor i per la vida la roda anirà girant.

Si et va bé tu i jo sense enganys,
si et va bé no te´n vagis mai,
si et va bé seguirem caminant
tots dos junts sempre canviant.

S´han vessat ja les paraules
els extrems es van tocant,
ara ja no hi ha distàncies avui tots som iguals.
No escoltis als que et diguin que tot és negre o blanc, fes cas dels que t´expliquin que tot
pot ser veritat.
No hi ha ningú que ens sapiga dir quin és el millor camí.
No hi ha ningú que n´estigui segur només tu pots decidir si vols seguir amb mi....
woooohoo, woohoo....

Si et va bé tu i jo sense enganys,
si et va bé no te´n vagis mai,
si et va seguirem junts lluitan
tots dos junts sempre canviant....

Català

Si et va bé

Intro : (Si, Mi) x4

Si
Avui veig tant plens els braços
Mi
i tant buides les mans;
Si
ara sento per allà on passo
Mi
com creix el desengany.

Si
Ja el neguit és a les cases,
Mi
l´amor és un combat;
Si
ja la gent no gosa creure,
Mi
però vol seguir esperant.

Sol#m   Fa#     Si   Mi
Si et   va bé,  tu i jo sense enganys,
Sol#m   Fa#     Si   Mi
si et   va bé,  no te´n vagis mai,
Sol#m   Fa#     Si   Mi
si et   va bé,  seguirem caminant
Si             Mi
tots dos junts,sempre endavant.

Si

Català
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N´hi ha que viuen la tempesta,
Mi
no dormen mai en pau;
Si
n´hi ha que de vegades s´aixequen
Mi
buscant la llibertat.

Si
Pels carrers i per les vies,
Mi
als camps i a les ciutats,
Si
pel teu cor i per la vida,
Mi
la roda anirà girant.

Si et va bé...,seguirem junts lluitant
tots dos sempre canviant.

Si
S´han vessat ja les paraules,
Mi
els extrems es van tocant;
Si
ara ja no hi ha distàncies,
Mi
avui tots som iguals.

Si
No escoltis els que et diguin
Mi
que tot és negre o blanc,
Si
fes cas dels que t´expliquin
Mi
que tot pot ser veritat.

Fa#                   Sol#m
No hi ha ningú que em sàpiga dir
Mi                Si
quin és el millor camí,
Fa#                   Sol#m
no hi ha ningú que estigui segur.
Mi            Si
Només tu pots decidir
Mi                Si
si vols seguir amb mi.

(Si, Mi) x4

Si      Mi
OOOOOOOOoooooooooo

Si et va bé...,seguirem endavant
tots dos,sempre canviant...
seguirem caminant,
tots dos junts,sempre canviant.

Aquesta cançó la dedico a una bona amiga que es "titula" Aida.

Si et va bé

Intro : (Sol, Fa) x4

Sol
Avui veig tant plens els braços
Fa
i tant buides les mans;
Sol

Català

ara sento per allà on passo
Fa
com creix el desengany.
Sol
Ja el neguit és a les cases,
Fa
l´amor és un combat;
Sol
ja la gent no gosa creure,
Fa                        Sol
però vol seguir esperant.

Mim   Re    Sol   Do
Si et va bé, tu i jo sense enganys,
Mim   Re    Sol   Do
si et va bé, no te´n vagis mai,
Mim   Re    Sol   Do
si et va bé, seguirem caminant
     Re    Do
tots dos, sempre endavant.

Sol
N´hi ha que viuen la tempesta,
Fa
no dormen mai en pau;
Sol
n´hi ha que de vegades s´aixequen
Fa
buscant la llibertat.

Sol
Pels carrers i per les vies,
Fa
als camps i a les ciutats,
Sol
pel teu cor i per la vida,
Fa
la roda anirà girant.

Mim   Re    Sol   Do
Si et va bé, tu i jo sense enganys,
Mim   Re    Sol   Do
si et va bé, no te´n vagis mai,
Mim   Re    Sol   Do
Si et va bé, seguirem junts lluitant
Re        Do
tots dos, sempre canviant.

Solista: Mim Re Sol Do

Sol
S´han vessat ja les paraules,
Fa
els extrems es van tocant;
Sol
ara ja no hi ha distàncies,
Fa
avui tots som iguals.

Sol
No escoltis els que et diguin
Fa
que tot és negre o blanc,
Sol
fes cas dels que t´expliquin
Fa
que tot pot ser veritat.

Re           Mim              Do
No hi ha ningú que em sàpiga dir
                   Sol
quin és el millor camí,
Re           Mim              Do
no hi ha ningú que estigui segur.
                   Sol
Només tu pots decidir
Fa                 Re
si vols seguir amb mi.

Mim   Re    Sol   Do
Si et va bé, tu i jo sense enganys,
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Mim   Re    Sol   Do
si et va bé, no te´n vagis mai,
Mim   Re    Sol   Do
Si et va bé, seguirem junts lluitant
Re        Do
tots dos, sempre endavant...

Per l´Anna, del

Sota una estrella

No té masses coses clares,
si veu problemes passa de llarg,
porta buides les butxaques,
i el cor obert quan el sol se´n va
pren el camí de la lluna blanca,
dins dels seus ulls la podràs veure brillar!

La seva és sempre la nit més llarga,
no busca res que amb la mà pugui tocar!

Sota una estrella hi haurà algú sempre,
que sigui com tu, que estigui perdut.

De dia quan torna a casa,
conta en veu alta els minuts i els anys
i mira els records com passen,
mentres espera tornar a marxar.

Vol nar més lluny d´ons els somnis neixen,
tren de l´amor que no sap si pararà.

No entén perquè tot va tan depresa,
per cada tren que perd un somni morirà!

Sota una estrella hi haurà algú sempre,
que sigui com tu, que estigui perdut. (x2)

Català

SOTA UNA ESTRELLA

No té masses coses clares
si veu problemes passa de llarg.
Porta buides les butxaques
i el cor obert quan el sol se’n va.
Pren el camí de la lluna blanca
dins els seus ulls la podràs veure brillar.
La seva sempre és la nit més llarga.
No busca res que amb la mà pugui tocar.
Sota una estrella
hi haurà algú sempre
que estigui com tu
que estigui perdut.
De dia quan torna a casa
compta en veu alta els minuts i els anys
i mira els records com passen
mentre espera tornar a marxar.
Vol anar més lluny, on els somnis neixen,
tren de l’amor que no sap si pararà.
No entén perquè tot va tant de pressa
per cada tren que perd un somni morirà.
Sota una estrella
hi haurà algú sempre
que sigui com tu
que estigui perdut (...)
Laralalalalaralalala ...

Català

Tenia 18 anys

Vaig coneixer una tia
borde com ella sola
en sa vida es paga una ronda
i a sobre volia vacil.lar.

Tenia 18 anys
i la mirada fosca
de qui esta acostumat a mentir
a totes hores,
tot era vici, tot era sexe
i la molt guarra sense complexes.

No tenia complexes
i si molt de morro
tantsols pensava en posar-se bé,
li agradava mirar-se el forat del cul,
no tenia complexes
ni tampoc dignitat,
almenys les putes de veritat
saben treballar,
tot era vici, tot era sexe
i la molt guarra sense complexes.

Esto me huele, esto me huele,
esto me huele mal.
Creia que la vida
regalada per ella hauria de ser.

Tenia 18 anys
i les anques rodones,
tot era vici, tot era sexe
i la molt guarra sense complexes.

Català

Tornaré a ser lliure

SOPA DE CABRA
=================

TORNARÉ A SER LLIURE      -La nit dels anys-
----------------------------------------------

INTRO: La   Sim7  Mi  La

-(1)
 La		           Sim7
Diuen que ningú és imprescindible,
Mi		       La
 diuen que tots els llocs són lluny
La		    Sim7
però  jo puc recordar les cares, sii
Mi		         La
 dels que em van tancar aquí dins.

-(2)
La	            Sim7
I veig la llum com brilla
Mi	          La
des de l´est fins a l´oest.
La               Sim7
Algun dia, algun dia
Mi	    La
 tornaré a ser lliure.

-(1)
Diuen que tots volem protecció
 i que em de caure algun cop
però jo he vist els meus pensaments
volant per sobre les parets.

-(2)
I veig la llum com brilla
des de l´est fins a l´oest.
Algun dia, algun dia

Català
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tornaré a ser lliure.

-(3) Solo de piano sobre aquests acords:  La    Sim7   Mi   La   (x2)

-(1)
Enmig de la gentada solitària
hi ha un home jurant que no és culpable
tot el dia el sento gemegar
diu que l´han ensarronat.

-(2)  (x2)
I veig la llum com brilla
des de l´est fins a l´oest.
Algun dia, algun dia
tornaré a ser lliure.

-------------------------------------------------
Transcrita per Jordi T. Montañez

Tot el que vull

Ningú no sap on va,
Però hem de seguir endavant;
Els vells amics no hi són,
Tots els records són fum avui.

Faig el camí tot sol,
Els dies van passant.
Me’n torno a casa, és tard,
Enyoro l’aire pur, aquella llum.

Tot el que vull és quedar-me a prop de tu,
Tot el que vull és passarel meu temps amb tu,
Tot el que vull és estar-me a prop de tu,
Tot el que vull és sentir-me viu amb tu.

Desperto  i veig el cel
I als camps, la nit com fuig,
La lluna als teus cabells;
Veig l’univers sencer dins dels teus ulls.

Tot el que vull és quedar-me sempre amb tu...

No vull conquerir res,
Tampoc el temps perdut.

Tot el que vull és quedar-me a prop de tu...

No espero res més,
No vull anar més lluny si és sense tu;
Ets tot el que vull

No envejo res més,
No vull córrer més si és sense tu;
Ets tot el que vull.

Català

Tot queda igual

						MiM SiM LaM SiM x2
Busco una llum,  		MiM SiM
busco un color,    		LaM
camino sense direcció.    	LaM SiM MiM
El carrer és fosc,     		MiM SiM
m´en vaig de tort,    		LaM
avui no em sento triomfador.    LaM SiM do#m
Espero que et vagi tot bé    	LaM do#m
ja ens trobarem allà a l´infern LaM fa#m
ens enriurem del que vam ser.   SiM LaM
No sé quants cops m´hauré d´entrebancar, MiM LaM SiM MiM
no sé si tornaré mai al teu costat, MiM LaM SiM do#m
només se que quan provo de canviar,  LaM fa#m SiM

Català

tot queda igual. 	MiM SiM LaM SiM
M´aixecaré d´aquest racó,
m´escaparé de la paret,
als meus records calaré foc,
quan trobaré algun bar obert.
Vull perdre el nord,
vull estar boig,
beure´m un riu sencer d´alcohol,
vull cridar al cel que ja no hi sóc.
No sé si això és l´inici del final,
no sé si estic despert o estic somiant,
només se que quan provo de canviar,
tot queda igual.	do#m LaM do# LaM
			fa#m SiM La
No sé quants cops m´hauré d´entrabancar,
no sé so tornaré mai al teu costat,
no sé si aquesta nit s´acabarà.
No sé si això és l´inici del final,
no sé si estic despert o estic somiant,
només sé que quan provo de canviar,
tot queda igual.

TU, JO I LA CIRCUMSTÀNCIA

Junts hem fet teatre rosa, la meva història i els teus ulls,
            l´escena és massa confusa i el culpable no és segur.
            Encara que ens prometin regnes no ens rendirem al gran pastel,
            ja no es venen més medalles i en aquesta illa esteim tots sols...
            Tu, jo i la circumstància, fent l´amor sota el llit.
            Tu, jo i la circumstància, víctimes de la nit.
            Fes-me cas àngel pirata, al carrer hi ha massa perill,
            farem un trip a California entre aquestes quatre parets.
            No serà fàcil que aquí arribi l´atac dels computadors,
            si venen els rebrem d´esquena, si venen els rebrem tots tres.
            Tu, jo i la circumstància, fent l´amor sota el llit.
            Tu, jo i la circumstància, víctimes de la nit.
            Em deixaré tupé i patilles i robarem un cadillac
            i tots vestits de cuiro i seda, farem un grup de Rythm & Blues.
            Tu, jo i la circumstància, fent l´amor sota el llit.
            Tu, jo i la circumstància, víctimes de la nit.

Català

Un full en blanc

UN FULL EN BLANC

E  B  A  A

E       B
Avui un vent nou
 A
ha d´arribar
E       B
creuant deserts
 A
i desenganys.

Arrencarà la pell
de les ciutats
cauran els murs
que ens van separar.

Els dies s´alcen
al seu pas
els arbres nus
corren pels camps.

Ocells de foc
estels de glaç

Català
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volen campanes
gener ja és nat.

E      B     A
Shaaaala lalalalaaa...

Hi ha un núvol moribund
al fang estès
el que avui puja
demà no hi és.

Les mans s´aferren
al volant
corren les rodes
i els cors trencats.

El vent batega
la pols se´n va.

I les paraules
que s´han gastat.

No hi ha mentides
ni condemnats
la vida és neta
un full en blanc.

Shaaaala lalalalaaa...

Un dia, un mes, un any
una altra volta al pany
i les tristeses
hauran marxat.

Uns ulls desperts
et trobaran
dies sense ombra
han d´arribar.

Shaaaala lalalalaaa...

Sota Zero

Avançar

Tants anys he cregut en vosaltres
tantes hores de discursos irritants
tants pensaments que mai es diuen
tants bons dies a recordar.

Esquemes qeu cauen a bocins
ideals que deixen d´existir
il·lusions que s´esvaeixen
senyals que marquen el camí.

Digueu-me si era veritat o no, sabeu
que el dubte no en deixar trobar
el sentit d´aquesta lluita
no permet avançar.

Ells senzillament us admiraven
ereu la cosa més gran
volien ser com vosaltres de grans
i només el sabeu jutjar.

No heu nascut per governar

Català

no ens feu servir de titelles
perquè siguem qui no heu estat
perquè diguem el que no és veritat.

Digueu-me si era veritat o no, sabeu
que el dubte no en deixar trobar
el sentit d´aquesta lluita
no permet avançar.

Digueu-me..

Cridaré

Quan el mar sigui massa lluny
I les agulles marquin quarts de tres
Quan el tren es passi la nostra estació
I no hi hagi ombra a l’arbre on et vaig dir
.....t’estimo.

Cridaré, perquè no seré amb tu
Buscaré, la manera de ser més a prop teu.
Cridaré, perquè no seré amb tu
Buscaré, la manera de ser més a prop teu.

S’ha acabat el temps
Que ens vam donar tu i jo.

Cridaré, perquè no seré amb tu
Buscaré, la manera de ser més a prop teu.
Cridaré, perquè no seré amb tu
Buscaré, la manera de ser més a prop teu
Més a prop teu.

Català

Del cel al món

Era un nit d´estiu
després d´un concert a Parets,
en Dídac m´incità
a fer la Conreria
quina bogeria.

Les corves anaven passant
i els arbres grataven el meu cotxe blau
quan de sobte entre la pols i el fum
un mur vaig il·luminar.

De cop tot era fosc
i no sentia res
al fons una llum
i a la llum tot era blanc.

Al cap d´una estona
un paio apareix i em diu
que es diu Pere
em comenta que fa temps
que m´espera allà en el cel

Perdoni senyor
que no em pugui quedar una eternitat
però allà baix encara m´esperen.

Del cel al món, del cel al món,
del cel al món, del cel...

Català

Dia rere dia

com cada matinada a les 5 tocades t´aixeques del llit
mires a la teva dona però esta dormint
agafes l´autobús mig adormit arribes al treball i et vols morir...

dia rera dia,
t´estàs acabant, s´apaga una flama dins el teu cos
la llum et rebutja se t´està escapant...

Català
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se t´està escapant...

avui ja es divendres t´aixeques un pèl mas tard
rentes el cotxe i desprès al bar

portes 30 anys vivint de la mateixa manera
sense donar color a la teva.... vida gris...

dia rera dia,
t´estàs acabant, s´apaga una flama dins el teu cos
la llum et rebutja se t´està escapant...
se t´està escapant...

portes 30 anys vivint de la mateixa manera
sense donar color a la teva.... vida gris...

dia rera dia,
t´estàs acabant, s´apaga una flama dins el teu cos
la llum et rebutja se t´està escapant...
se t´està escapant...

Digues

Digues que no ets per mi
Que mai et serviré
Que ja tens qui t’espera al llit i un nosaltres no pot ser..

Et sento sovint a dir
Despertes el meu turment
Mirem als ulls donem la mà vull saber els teus secrets..

Fes-me creure que no em provoques
Que no sents res quan em mires
Fes-me entendre que et deixo indiferent
I et desitjaré una última vegada

Ella és tan perfecte i jo tan sincer
L’amistat et cega els ulls
I tot i que et somiaré sempre més
Es l’últim cop que estic amb tu..
Renuncio a tu..
Però donem un adéu adequat
Diguem almenys una mentida
Diguem que mai m’has estimat

Fes-me creure que no em provoques
Que no sents res quan em mires
Fes-me entendre que et deixo indiferent
I et desitjaré una última vegada

Fes-me creure que no em provoques
Que no sents res quan em mires
Fes-me entendre que et deixo indiferent
I et desitjaré una última vegada

Català

El limit del silenci

Records de dies grisos
i mandres sota el Sol
un petit somriure
recobert de por
faltaven les mentides
però ara és massa tard
un salt endavant
i torna a començar.

Mirant cap a enrere
només ens queda això
sols en la distància

Català

ja no cal parlar
faltaven les mentides
però ara és massa tard
un salt endavant
i torna a començar.

Amagaré respostes cada llit
si em cauen molt aprop
del limit del silenci
cosiré promeses que he fallat
sols per descobrir
si sol puc existir.

Amagaré respostes cada llit
si em cauen molt aprop
del limit del silenci
cosiré promeses que he fallat
sols per descobrir
si sol puc existir.

Sols per descobrir
si sol puc existir.

El limit del silenci

Records de dies grisos
i mandres sota el Sol
un petit somriure
recobert de por
faltaven les mentides
però ara és massa tard
un salt endavant
i torno a començar.

Mirant cap enrere
només ens queda això
sols en la distància
ja no cal parlar
faltaven les mentides
però ara és massa tard
un salt endavant
i torna a començar.

Amagaré respostes cada llit
si em cauen molt aprop
del limit del silenci
cosiré promeses que he deixat
sols per descobrir
si sol puc existir.

Amagaré respostes cada llit
si em cauen molt aprop
del limit del silenci
cosiré promeses que he deixat
sols per descobrir
si sol puc existir.

Amagaré respostes cada llit
si em cauen molt aprop
del limit del silenci
cosiré promeses que he deixat
sols per descobrir
si sol puc existir.

Sols per descobrir
si sol puc existir.
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Fas venir calor

Si sóc amb tu
el Sol no crema, que m´il·lumina
somiant amb tu (x2)

Si sóc amb tu
la calor em fa lliscar cap a tu.

I les hores passen soles si sóc amb tu
i potser em fas lleuger el caminar
no sé qué passa, però tinc calor
potser deu ser
que ets aprop meu
que ets aprop meu.

Si sóc amb tu
el Sol no crema, que m´il·lumina
somiant amb tu.

Si sóc amb tu
la calor em fa lliscar cap a tu.

I les hores passen soles si sóc amb tu
i potser em fas lleuger el caminar
no sé qué passa, però tinc calor
potser deu ser
que ets aprop meu
que ets aprop meu.

I les hores passen soles si sóc amb tu
i potser em fas lleuger el caminar
no sé qué passa, però tinc calor
potser deu ser
que ets aprop meu.

Català

Fas venir calor

Si sóc amb tu
el Sol no crema, que m´il•lumina
somniant amb tu (x2)

Si sóc amb tu
la calor em fa lliscar cap a tu.

I les hores passen soles si sóc amb tu
i potser em fas lleuger el caminar
no sé qué em pasa, però tinc calor
potser deu ser
que ets aprop meu
que ets aprop meu.

Si sóc amb tu
el Sol no crema, que m´il•lumina
somniant amb tu

Si sóc amb tu
la calor em fa lliscar cap a tu.

I les hores passen soles si sóc amb tu
i potser em fas lleuger el caminar
no sé qué em pasa, però tinc calor
potser deu ser
que ets aprop meu
que ets aprop meu.

I les hores passen soles si sóc amb tu
i potser em fas lleuger el caminar
no sé qué em pasa, però tinc calor
potser deu ser

Català

que ets aprop meu

Jo de petit vull ser com tu

Vius rient, somriure transparent
tu jugues a un joc diferent..

Sol solet que tanca els teus ullets
et brilla l´herba sota els kets.

Rius perquè dius que vols viure feliç
sota l´ombra d´un somrís.

Mires la vida de l´altre costat
tu ets valenta on els altres veuen pors.

Tires amb força, sempre endavant
subtil combinat d´alegria, màgia i il·lusió.

Jo de petit vull ser com tu
tu de gran no canvïis mai
que les ganes de mirar-te no s´acabin mai.
Jo de petit vull ser com tu
tu de gran no canvïis mai
que les ganes de mirar-te no s´acabin mai.

Rius perquè dius que vols ser feliç
sota l´ombra d´un somrís.

Mires la vida de l´altre costat
tu ets valenta on els altres veuen pors.

Tires amb força. sempre endavant
subtil combinal d´alegria, màgia i il·lusió.

Jo de petit vull ser com tu,
tu de gran no canvïis mai
que les ganes de mirar-te no s´acabin mai..

Català

Jo de petit vull ser com tu

Vius rient, somriure transparent
tu jugues a un joc diferent...

Sol solet que tanca els teus ullets
et brilla l´herba sota els kets

Rius perquè dius que vols viure feliç
sota l´ombra  d´un somrís.

Mires la vida de l´altre costat
tu ets valenta on els altres veuen pors.

Tires amb força, sempre endavant
subtil combinat d´alegria màgia i il•lusió.

Jo de petit vull ser com tu
tu de gran no canvïis mai,
que les ganes de mirar-te no se m´acabin mai.
Jo de petit vull ser com tu
tu de gran no canvïis mai,
que les ganes de mirar-te no se m´acabin mai.

Rius perquè dius que vols viure feliç
sota l´ombra d´un somrís.

Mires la vida de l´altre costat
tu ets valenta on els altres veuen pors.

Tires amb força, sempre endavant
subtil combinat d´alegria màgia i il•lusió.

Jo de petit vull ser com tu
tu de gran no canvïis mai,

Català
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que les ganes de mirar-te no se m´acabin mai, mai.

La teva il·lusió

farts d´amors i desamors d´amants
fent-nos creure que la vida pot ser apassionant
desde Píram i Tisbe en un gran error
desde Romeu i Julieta amb un pla desastrós

qui espera desespera
creu-me ho sé del cert
i doncs que fas assegut no hi haurà cap Melivea
o et decideixes a arriscar sense por algun cop
o aquí et quedaràs desencantat odiant-ho tot

la teva il•lusió t´atura
perquè saps que ella existeix
no vols creure q es mentida
t´espera en algun racó...

et mires i penses que no apareix
se t´acaba la paciència no aguantaràs mes
tens ganes d´entendre aquest joc absurd
on sense jugar-hi sembla que no hagis mai viscut

qui espera desespera
creu-me ho se del cert
i doncs que fas assegut no hi haurà cap Melivea
o et decideixes a arriscar sense por algun cop
o aquí et quedaràs desencantat odiant-ho tot

la teva il•lusió t´atura
perquè saps que ella existeix
no vols creure q es mentida
t´espera en algun racó...

Català

Llestos

Matins de primavera,
tardes d´estiu,
els carrers sempre humits,
plou, plou i el Sol és nou.

Llestos per tornar a jugar
una partida a la vida
llestos per tornar a guanyar
un pols a la injusticia
llestos per tornar a jugar.

Tardes d´octubre
matins de febrer
dolça olor a començament
plou, plou i el Sol és nou.

Llestos per tornar a jugar
una partida a la vida
llestos per tornar a guanyar
un pols a la injusticia
llestos per tornar a jugar.

Llestos per tornar a jugar
una partida a la vida
llestos...

Català

Mai més

Et miro
i no veig a qui envejar
recordo
les tardes de campanes
al bar fumant, rient, parlant..

Somnio
com fèiem abans en un futur
en un món desconegut
digne de ser conquerit
pel teu somriure..

Però ja és tard,
res no tornarà a ser com abans,
mai més tornarem
a pensar plegats
en el demà..

T´enyoro
com èrem abans de començar
a provar de tot sense pensar
que mai podríem tornar
d´aquell llarg viatge..

Però ja és tard,
res no tornarà a ser com abans,
mai més tornarem
a pensar plegats
en el demà..

Soc aquí, soc a dins
i no penso sortir
sóc el diable que no escolta
les plegàries del teu àngel gris
en fi, que sí, que a mi
ni calanyes, ni jocs de cucanya
droga´t, a catà, fes-me cas, droga´t
pots passar sense tu,
sense beure i menjar
mira que porto la canya que dóna
prepara la bola i no falla
crema com la palla.

Però ja és tard,
res no tornarà a ser com abans,
mai més tornarem
a pensar plegats
en el demà..
en el demà..

Català

Mai més

Et miro
i no veig a qui envejar
recordo
les tardes de campanes
al bar fumant, rient, parlant..

Somnio
com fèiem abans en un futur
en un món desconegut
digne de ser conquerit
pel teu somriure...

Però ja és tard,
res no tornarà a ser com abans,
mai més tornarem
a pensar plegats
en el demà...

Enyoro
com èrem abans de començar

Català
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a provar de tot sense pensar
que mai podríem tornar
d´aquell llarg viatge....

Però ja és tard,
res no tornarà a ser com abans,
mai més tornarem
a pensar plegats
en el demà...

Sóc aquí, sóc a dins
i no penso sortir
Sóc el diable que no escolta
les plegàries del teu àngel gris
en fi, que sí, que a mi
ni calanyes, ni jocs de cucanya
droga´t, a catà, fes-me cas, droga´t
pots passar sense tu,
sense beure i menjar
mira que porto la canya que dóna
prepara la bola i no falla
crema com la palla

Però ja és tard,
res no tornarà a ser com abans,
mai més tornarem
a pensar plegats
en el demà...

Metamorfosi

un sol, llunya, em fa obrir els ulls
la llum em cou
l´ambient viciat d´un altre dilluns
em fa pensar

i si vingués de molt lluny
allí on vull anar
i si vingués de molt lluny
on m´estan esperant

seria millor marxar
que quedar-me aquí callat
obeint la raó
que no em dicta el cor

vaig buscant la manera
d´arribar als meus somnis
de callar per sempre la realitat
cerco idees absurdes
que no duen enlloc
per canviar de nou el mon

avui es, dimarts, que lent passa el temps
el vent m´abraça
es suau i fresc no sembla real
i em fa pensar

i si vingués de molt lluny
allà on vull anar
i si vingués de molt lluny
on m´estan esperant

seria millor marxar
que quedar-me aquí callat
obeint la raó
que no em dicta el cor

vaig...

Català

No deixis de pensa

El món és gris
si no pots escollir.
Un univers,
de falses il•lusions

Camuflan-te en las mentides,
els anys passen sense cap sentit.
Commdenant la nostra vida
a la eterna fustració.

Eo, eo.
No deixis de pensar.
Eo, eo,
Paparara
Eo, eeeo
Parara papa parara parara parara pa pa.

El món és gris
si no pots escollir.
Un univers
de falses il•lusions.

Ignorant el dia a dia
els anys passen sense cap sentit.
Si la idea no té fronteres
Perquè envoltem a tot arreu.

Eo, eo.
No deixis de pensar.
Eo, eo,
Paparara
Eo, eeeo
Parara papa parara parara parara pa pa.

Si no crec en les noticies,
només crec en gent com tu i com jo.
Que no fem un pas enrere,
que lluitem contra la manipulació.

Eo, eo.
No deixis de pensar.
Eo, eo,
Paparara
Eo, eeeo
Parara papa parara parara parara pa pa.

Català

Per tu

Per tu

Tu, aquesta cançó és per tu.
Tu ohhh, ahhh

Tot i que sé, que mai podré tornar-te
Tot el que has fet per mi.
Tot i que sé,que mai podré tractar-te
Com tu has fet amb mi.

Jo sempre, estaré al teu costat.
Quan m’ho demanis estaré al teu costat.
Potser és poc però no puc fer més.

Tot i que els estels em caiguin al damunt
I el cansament ja m’arrossegui.
Tot i que el sol, ja no surti aquest matí
Jo cantaré, si cal, a les fosques per tu.

Tu, aquesta cançó és per tu.
Tu ohhh, ahhh

Català
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Quan de nit es faci fosc
Que jo per tu encendré el llum
Per què com un far
Puguis dormir.

Tu, aquesta cançó és per tu.
Tu ohhh, ahhh

Per tu, per tu, per tu
Per tu, per tu, per tu.

Quan ets

Mirada freda i un somriure que menteix,
Sempre paraules oblidades sense fer cap gest,
Tan absurd com les ones que naveguen amb vaixells perduts
Així ets tu...
Amagat al teu racó fent veure que saps el que vols
Tot sol...

Res no escoltes quan la sents dins teu
Quan apareix ets seu...
L´impuls es als teus dits avancen sols
Crees l´instant
Vibreu tots dos...

Les mans ja no et tremolen ho veus tot tant senzill
Busques enllaços,
Però tens por que se´ls emporti el vent...
No la vols perdre i t´aferres tant com pots a cada so que fa
Seguint-te a tu...
Aïllant-te amb ella deixes per un moment sortir que sents
No et veu ningú..

Però quan marxa no et transporta et perds
Manquen sentit allò que en diuen sentiments...
Els murs es tanquen,
l´instant ja es record
tornes al teu racó
sol i fred...

Català

Qui és l´animal

ulls oberts sense veure res
s´obre la porta la cridor t´ensorda
veus al fons algo/algú movent
no es res mes que el teu bitllet
a la mort...

qui es l´animal
que mata fent patir
que paga per guaitar
com maten a un bitxo drogat
qui es l´animal
que disfruta matant
que no ho fa per subsistir
sino que matar per divertir

i la sorra plena de sang
sembla que plora mentres ell cau
els ulls oberts el cor es para
mentres el public s´aixeca exaltat

qui es l´animal...

hi ha sorra nova ja no hi ha sang
però sembla que espera per plorar
ell es encara amb els ulls oberts
mentres el public ja a marxat

Català

qui es l´animal...

(qui es l´animal) x3

Sempre ho has tingut clar

papaparapapa...paparapa x4

sempre ho has tingut clar
pot ser caòtic però interessant
nous carrers noves cares
un present emocionant

agafes el millor de cada mon
i no oblides cap detall
sempre acabes marxant
passes de llarg
t´estàs equivocant

no veuràs els ocells com emigren
mai sabràs que els veïns s´han traslladat
et perdràs el futur
tens por a estimar i no poder marxar

papaparapapa...paparapa x4

aquells dies vas dubtar
per un moment, el camí s´acabava
però alguna cosa et va fascinar
i et delies per esbrinar-la

ara has reemprès la marxa
i tot torna a ser com abans
però has perdut tota la màgia
no t´esperarà, t´estàs equivocant

no veuràs els ocells com emigren
mai sabràs que els veïns s´han traslladat
et perdràs el futur
tens por a estimar i no poder marxar

i mirant la lluna decideixes
que potser és hora de canviar
però ja ets feliç així com penses
i sempre hi ha algú al teu costat x2

...paparapa!

Català

Si no és per tu

si no es per tu
això no passaria
si no es per tu...

quedar-me aquí
 ha sigut culpa meva
quedar-me aixi

m´enfonso més
 però no m´agafo a res
m´enfonso més

el vent
 i el fred
passen per casa meva
i els deixo obert

perquè...

si no és per tu
si no és per tu
no vull sortir de sota d’aquet núvol gris
si no és per tu

Català
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Sota Zero

llibres i gots
em fan de companyia
i el teu desert

i em perdo en ells
 sota un sol que m´ofega
i em perdo en ell

perquè...

si no és per tu
si no és per tu
no vull sortir de sota d’aquet núvol gris
si no és per tu

i la vida em passa
 i tu no hi ets
gent que ve i que va pel món
i no coneixen el teu nom

Vella per dins

Mirades que flirtegen, Sol roent..
paraules oblidades fa molt temps
entre roba estesa, carrer de Palau,
segueix cada dia remugant.

La ciutat vella per dins
olor de nostàlgia, aire de mar florit
glòries i penes del poble escollit
vivint entre murs al centre del botí..

Silencis que ens amaguen subtilment
la remor de la gent, passetjant
ulls plorosos, demanant
somriures a patades dibuixant

La ciutat vella per dins
olor de nostàlgia, aire de mar florit
glòries i penes del poble escollit
vivint entre murs al centre del botí..

Olor de nostàlgia, aire de mar florit
glòries i penes del poble escollit
estan entre murs, al centre del botí..
estan entre murs, al centre del botí..
ai ai ai ai...

Català

Viure morint

He reunit les ganes de plorar
Amb el meu mal de cap
Hem quedat en un cafè prop del mar
I no s’hi han presentat

Em xerrat de tot i res ha quedat clar
Em rigut i em discutit i no se perquè

Els hi he dit que ho volia deixar córrer tot
Que no té sentit seguir així

Mort al llit
Sense tenir res mes que el pas del temps

Mort al llit
Mort al llit

Català

Sense poder fer valdre el que vull
Mort al llit

Vull ser

Vull ser algo més
que un bon record
No vull ser una cançó
O una foto dedicada a la paret.
Vull tenir-te aprop
Vull sentir la teva olor
I confondre’m amb la teva ombra
Nit rera nit...
No m’importa qui era amb tu ahir
Avui som avui
No m’importa d’on vens ni el que has fet
Vull fer-te fruir...

I robaré les flors del desig del teu arbre florit
I em menjaré del cert els fruits del teu cos prohibit

No m’importa qui era amb tu ahir
Avui som avui
No m’importa d’on vens ni el que has fet
Vull fer-te fruir

I deixar per terra
Tot el que és escrit
Totes les coses
I el meu destí

Català

Soziedad Alkoholika

Amigo de bar

INTRO:
LA DO  LA DO  LA DO  LA FA

LA           DO   LA               DO
Nos solíamos ver, por los mismos bares,

LA           DO   LA               FA
normalmente todos nos llevamos muy bien

LA           DO     LA             DO
a la hora de beber, a la hora de reir,

LA              DO    LA    FA
a la hora de fumar, y liarla.

LA  RE#        RE  DO  LA   RE#
Poco a poco entre él y yo, todo parecía

    LA     RE#      RE  DO  LA  RE#
funcionar, la confianza crecía.

LA                DO   LA              DO
Pues mira tu ¡qué no!, el tío me la metió,

LA             DO  LA              FA
me vino a visitar, dijo que andaba mal,

LA             DO    LA      DO     LA   DO
que no tenía pasta que si le podía prestar

Castellà
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       LA         FA
eso está hecho, ¡ahí va!

LA RE# RE DO LA
        te lo devolveré

LA               RE#
        sin falta mañana

LA RE# RE DO LA
        no tengas prisa txabal!

LA              RE#
los amigos ¡paqué están!

LA DO LA DO LA DO LA FA
                  pa que hostias están!!

(aqui lo mismo de la intro)

LA      RE# RE DO LA
6 semanas sin noticias de él

LA                         RE#
que triste me pareció verlo en un bar

LA      RE#  RE  DO  LA
y el tío empezó a disimular

LA        RE#            FA
y yo flipando mirando su cara

LA         FA         RE
no me había dao cuanta de

      FA
la cara que tenía                  (x2)

LA              FA
es muy triste descubrir, es muy triste

     RE                    FA              LA
descubrir, que poco dinero vale la amistad      (x2)

LA                   FA
no he vuelta a saber nada más de él

RE              FA             LA LA
hasta siempre que te vaya bien.

Nos vimos en Berlón

Que vueltas da la vida, pero k haces tu aquí ¿es que ya no te acuerdas? ¡nos vimos en
Berlín! fue una madrugada de aquel invierno hostil, en una mazmorra ¡a punto de morir!
No sabe si llorabas de rabia o de dolor, yo vi caer lágrimas en tus ojos, sangre y sudor!

Fue solo ayer cuando el nazi disparó en tu sien, solo ayer escapamos del terror, si, fue
solo ayer, torturas, persecución, solo ayer, suplicando de rodillas tu perdón... ¡cabrón!

Ahora quién? ¿quién es el asesino? ¿ahora quién? ¿quién mata sin razón? ¿ahora quién?
¿utiliza las torturas? ¡ahora tu! ¡¡judío, cabrón!!

Castellà

PIEDRA CONTRA TIJERA

PIEDRA CONTRA TIJERA
Soziedad Alkoholika

Quieren cortarnos la lengua
con la tijera de la intransigencia,
con la tijera de la necedad,
con la de la autoridad.

Quieren callar nuestra voz
porque no pensamos como quieren ellos,
porque queremos ser diferentes,
queremos otra realidad.

Quieren taparnos la boca
Para que nadie nos pueda escuchar,
para que solo se oiga su mensaje,
y nadie pueda dudar.

Los que gestionan la percepción
solo les dan la palabra a sus amos,
sumisos a la mano que les paga,
a unos dan voz y a los otros los callan.

Mercenarios, mal nacidos!
A nadie engañáis, ya sois conocidos,
todos sabemos quien es vuestro dueño.

Barato les sale usar a sus siervos
Para que echen mas leña al fuego,
para que quemen en la hoguera a los infieles a su régimen.

Quieren cortarnos la lengua
para que nadie nos pueda escuchar,
para que solo oiga su mensaje
y nadie pueda dudar.

Tijera contra papel! Piedra contra tijera!

Castellà

Spears, Britney

ADIÓS -Where are you now (versió en castellà)-

---------------------------------------------------
-----------VERSIÓ EN CASTELLÀ PER OXO--------------
---------------------------------------------------
Aquesta és una preciosa cançó d´aquesta noia tan maca...sí, sí, la dels pits i melic tan
atractius...(^_^)es conya home!Bé...ejem!Aquesta cançó es del seu tercer disc "Oops!I did
it again!"
---------------------------------------------------
->1a.Estrofa:

Nombrarte a tí me hace sentir bien,
por tí retumba mi cabeza desde ayer.
Intento no pensar a solas otra vez,
por ti mi alma se estremece sin querer...

->Breadge:

Y si un adiós se cruza por allí,
si un adios se cruza en un desliz...

->Chorus:

No olvidaré, no dejaré
que el tiempo aquel
me haga llorar,

Castellà
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no olvidaré, lo dice el corazón,
oh baby, el que hoy te dice adiós.

->2a. estrofa:

Romperé el espejo, miraré al ayer,
por él te reflejabas (y) sin saber porqué,
sin felicidad, es la que había allí,
un trozo del destino se rompió en tres por tí...

->Breadge:

Pero si el adiós se cruzó por allí,
si el adiós se cruza en un desliz...

->Chorus:

No olvidaré, no dejaré
que el tiempo aquel
me haga llorar,
(porque) no olvidaré, lo dice el corazón,
oh baby, el que hoy te dice adiós.

->Solo

No puedo olvidarte, lo dice el corazón,
oh baby, el que hoy te dice adiós...

->Repetir CHORUS 2 vegades

Springsteen, Bruce

Born in the USA

Born down in a dead man's town
The first kick I took was when I hit the ground
You end up like a dog that's been beat too much
Till you spend half your life just covering up

Born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.

Got in a little hometown jam
So they put a rifle in my hand
Sent me off to a foreign land
to go and kill the yellow man

Born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.

Come back home to the refinery
Hiring man says, "Son if it was up to me."
Went down to see my V.A. man
He said, "Son, don't you understand now."

Had a brother at Khe Sahn
Fighting off the Viet Cong
They're still there he's all gone

He had a woman he loved in Saigon
I got a picture of him in her aarms now

Down in the shadow of the penitentiary

Anglès

Out by the gas fires of the refinery
I'm ten years burning down the road
Nowhere to run ain't got nowhere to go

Born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
I was born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.

I'm a long gone Daddy in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
Born in the U.S.A.
I'm a cool rocking Daddy in the U.S.A.

Brilliant Disguise

I hold you in my arms
as the band plays
What are those words whispered baby
just as you turn away
I saw you last night
out on the edge of town
I wanna read your mind
To know just what I´ve got in this new thing I´ve found
So tell me what I see
when I look in your eyes
Is that you baby
or just a brilliant disguise

I heard somebody call your name
from underneath our willow
I saw something tucked in shame
underneath your pillow
Well I´ve tried so hard baby
but I just can´t see
What a woman like you
is doing with me
So tell me who I see
when I look in your eyes
Is that you baby
or just a brilliant disguise

Now look at me baby
struggling to do everything right
And then it all falls apart
when out go the lights
I´m just a lonely pilgrim
I walk this world in wealth
I want to know if it´s you I don´t trust
´cause I damn sure don´t trust myself

Now you play the loving woman
I´ll play the faithful man
But just don´t look too close
into the palm of my hand
We stood at the alter
the gypsy swore our future was right
But come the wee wee hours
Well maybe baby the gypsy lied
So when you look at me
you better look hard and look twice
Is that me baby
or just a brilliant disguise

Tonight our bed is cold
I´m lost in the darkness of our love
God have mercy on the man
Who doubts what he´s sure of

Anglès
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Cadillach Ranch

Bé, allí espera asseguda, xaval, mentre brilla el sol

allí, per rebre a un treballador quan el dia acaba,

empaquetaré el meu pare i empaquetaré la meva tia

els portaré allà baix al ranxo dels Cadilacs.

Aletes d´Eldorado, faldilles i tires blanques

corre com un trocet de cel aquí a la terra,

bé, xaval, quan em mori posa el meu cos al seient de darrera

i porta´m fins al dipòsit de cotxes dins el meu Cadilac.

Cadilac, Cadilac,

llarg i fosc, brillant i negre

engega els motors, deixa que bramin,

destrossa l´autopista com un vell dinosaure.

James Dean en aquell Mercury del 49

Junior Johnson corrent pels boscs de Carolina

fins i tot Bart Reynolds en aquell negre Trans-Am

tots es trobaran al ranxo dels Cadilacs.

Cadilac, Cadilac,

llarg i fosc, brillant i negre

engega els motors, deixa que bramin,

destrossa l´autopista com un vell dinosaure.

Escolta xiqueta, de texans tan cenyits

conduint sola per la nit de Wisconsin

tu ets el meu últim amor, nena, ets la meva última oportunitat,

no deixis que em duguin al ranxo dels Cadilacs.

Cadilac, Cadilac,

llarg i fosc, brillant i negre,

avui ha parat a casa meva

i s´ha endut la meva noia.

Català

Cover me

The times are tough now, just getting tougher
This old world is rough, it´s just getting rougher
Cover me, come on baby, cover me
Well I´m looking for a lover who will come on in and cover me
Promise me baby you won´t let them find us
Hold me in your arms, let´s let our love blind us
Cover me, shut the door and cover me
Well I´m looking for a lover who will come on in and cover me

Outside´s the rain, the driving snow
I can hear the wild wind blowing
Turn out the light, bolt the door
I ain´t going out there no more

This whole world is out there just trying to score
I´ve seen enough I don´t want to see any more,
Cover me, come on and cover me
I´m looking for a lover who will come on in and cover me
Looking for a lover who will come on in and cover me

Anglès

Devils & Dust

I got my finger on the trigger
But I don´t know who to trust
When I look into your eyes
There´s just devils and dust
We´re a long, long way from home, Bobbie
Home´s a long, long way from us
I feel a dirty wind blowing
Devils and dust

I got God on my side
I´m just trying to survive
What if what you do to survive
Kills the things you love
Fear´s a powerful thing
It can turn your heart black you can trust
It´ll take your God filled soul
And fill it with devils and dust

Well I dreamed of you last night
In a field of blood and stone
The blood began to dry
The smell began to rise
Well I dreamed of you last night
In a field of mud and bone
Your blood began to dry
The smell began to rise

We´ve got God on our side
We´re just trying to survive
What if what you do to survive
Kills the things you love
Fear´s a powerful thing
It´ll turn your heart black you can trust
It´ll take your God filled soul
Fill it with devils and dust

Now every woman and every man
They want to take a righteous stand
Find the love that God wills
And the faith that He commands
I´ve got my finger on the trigger
And tonight faith just ain´t enough
When I look inside my heart
There´s just devils and dust

Well I´ve got God on my side
And I´m just trying to survive
What if what you do to survive
Kills the things you love
Fear´s a dangerous thing
It can turn your heart black you can trust
It´ll take your God filled soul

Anglès
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Fill it with devils and dust

It´ll take your God filled soul

Fill it with devils and dust

Rock poruc

ROCK PORUC
DO FA        SOL7               DO
Es fosc, es hora d’anar a dormir
                    DO7           FA
M’hauré de fica dins el llit
              DO7              DO
Cada vespre neguits i por
                       DO7             FA
Això em passava quan era xic
              SOL7               DO
La mare vinga! Jo deia: No
                      MI
No hi volia anar:
           FA              SOL7
Tenia por, molta por

                                               FA
VAIG MIRAR SOTA EL LLIT
                                      DO
OH, OH, OH, OH, OH
                                    SOL7
NO HI HAVIA NINGÚ
                                    DO
NO, NO, NO, NO, NO
                                               FA
VAIG MIRAR SOTA EL LLIT
                                      DO
OH, OH, OH, OH, OH
                                    SOL7
NO HI HAVIA NINGÚ
                               FA DO
PERÒ TENIA POR

A les nits fredes costava molt
Sortir de la vora del foc,
Entrar tot sol al “quarto” fosc,
Senti el silenci per company,
Apaga el llum i esperar la son. Voltes i mes voltes
I la por, molta por.

(tornada)

Aquell canguelis aquella por
Veig descobrir que no era bo
Que no hi havia cap motiu:
-la por es teva no ve d’enlloc
m’ho deia l’avi tenia raó
-has de ser valent:
no tinguis por, no, no, no...

(tornada)

Anglès

Streets of Philadelphia

I was bruised and battered
I couldn't tell what I felt
I was unrecognizable to myself
I saw my reflection in a window
I didn't know my own face
Oh Brother are you gonna leave me wastin' away
On the streets of Philadelphia

Anglès

I walked the avenue 'til my legs felt like stone
I heard the voices of friends vanished and gone
At night I could hear the blood in my veins
Black and whispering as the rain
On the streets of Philadelphia

Ain't no angel gonna greet me
It's just you and I my friend
My clothes don't fit me no more
I walked a thousand miles
Just to slip this skin

The night has fallen, I'm lyin' awake
I can feel myself fading away
So receive me brother with your faithless kiss
Or will we leave each other alone like this
On the streets of Philadelphia

Streets of Philadelphia

I was bruised and battered and I couldn´t tell
what I felt
I was unrecognizable to myself
Saw my reflection in a window I didn´t know
my own face
Oh brother are you gonna leave me
wasting away
On the streets of Philadelphia

I walked the avenue till my legs felt like stone
I heard the voices of friends vanished and gone
At night I could hear the blood in my veins
Just as black and whispering as the rain
On the streets of Philadelphia

Ain´t no angel gonna greet me
It´s just you and I my friend
And my clothes don´t fit me no more
I walked a thousand miles
just to slip this skin

The night has fallen, I´m lyin´ awake
I can feel myself fading away
So receive me brother with your faithless kiss
or will we leave each other alone like this
On the streets of Philadelphia

Anglès

The river

I come from down in the valley
Where mister, when you're young
They bring you up to do like your daddy done
Me and Mary we met in high school
When she was just seventeen
We'd drive out of this valley down to where the fields were green

We'd go down to the river
And into the river we'd dive
Oh down to the river we'd ride

Then I got Mary pregnant
And, man, that was all she wrote
And for my 19th birthday I got a union card and a wedding coat
We went down to the courthouse
And the judge put it all to rest
No wedding day smiles, no walk down the aisle
No flowers, no wedding dress

That night we went down to the river
And into the river we'd dive
Oh down to the river we did ride

Anglès
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I got a job working construction for the Johnstown Company
But lately there ain't been much work on account of the economy
Now all them things that seemed so important
Well mister they vanished right into the air
Now I just act like I don't remember
Mary acts like she don't care

But I remember us riding in my brother's car
Her body tan and wet down at the reservoir
At night on them banks I'd lie awake
And pull her close just to feel each breath she'd take
Now those memories come back to haunt me
They haunt me like a curse
Is a dream a lie if it don't come true
Or is it something worse,
that sends me
Down to the river
though I know the river is dry
That sends me down to the river tonight
Down to the river
My baby and I
Oh down to the river we ride

---------------------------------------------

[Solbm][La][Mi][Re]
[Solbm][La][Re]

[Solbm]I come from down in the [La]valley
Where [Mi]mister, when you're [Re]young
They [Solbm]bring you up to [La]do just [Re]like your daddy [La]done
Me and [Re]Mary we met in high school
When [La]she was just [Mi]seven[Solbm]teen
We'd [Dobm]drive out of this valley down to [La]where the fields were [Re]green

We'd [Solbm]go down to the [Re]river
And [Mi]into the river we'd [La]dive
Oh [Solbm]down to the [Re]river we'd [Mi]ride [Re]

THE RIVER

Sóc d´una vall

on, senyor, quan ets jove

t´eduquen perquè facis

el mateix que ton pare va fer

la Mary i jo ens vàrem conèixer a l´escola superior

quan ella tenia disset anys,

conduíem lluny d´aquesta vall

fins arribar als verds camps.

Anàvem fins al riu

i al riu ens capbussàvem

oh, al costat del riu fèiem l´amor.

Aleshores la Mary es va quedar embarassada

i noi, no ho podia dissimular;

quan vaig fer els dinou

Català

ja tenia el carnet del sindicat i una jaqueta per a la boda,

vàrem anar al jutjat

i el jutge va fer la resta

sense somriures de boda, ni passeig fins a l´altar

sense flors, ni vestits de núvia.

Aquella nit vàrem anar al riu

i al riu ens vàrem capbussar

oh, al costat del riu vàrem fer l´amor.

Treballo a la construcció

per la Johnstown Company

però últimament no hi ha molta feina

per culpa de l´economia

ara, totes les coses que semblaven tan importants

senyor, s´han esvaït a l´aire;

jo faig com sinó recordés,

la Mary fa com sinó li importés.

Però recordo quan anàvem amb el cotxe de mon germà

el seu cos bronzejat i humit al costat del pantà,

de nit m´estirava despert a aquella riba

i l´abraçava fins que sentia la seva respiració,

ara, aquells records han tornat per assetjar-me

em persegueixen com una maledicció

¿És un somni mentida sinó es fa realitat,

o és quelcom pitjor

el que em porta fins al riu?

encara que sé que el riu s´ha assecat

em porta fins al riu aquesta nit,

al riu

la meva noia i jo

oh, a la vora del riu fèiem l´amor.

The river

THE RIVER

I come from down in the valley
Where mister, when you´re young
They bring you up to do like your daddy done
Me and Mary we met in high school
When she was just seventeen
We´d drive out of this valley down to where the fields were green

We´d go down to the river
And into the river we´d dive

Anglès
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Oh down to the river we´d ride

Then I got Mary pregnant
And, man, that was all she wrote
And for my 19th birthday I got a union card and a wedding coat
We went down to the courthouse
And the judge put it all to rest
No wedding day smiles, no walk down the aisle
No flowers, no wedding dress

That night we went down to the river
And into the river we´d dive
Oh down to the river we did ride

I got a job working construction for the Johnstown Company
But lately there ain´t been much work on account of the economy
Now all them things that seemed so important
Well mister they vanished right into the air
Now I just act like I don´t remember
Mary acts like she don´t care

But I remember us riding in my brother´s car
Her body tan and wet down at the reservoir
At night on them banks I´d lie awake
And pull her close just to feel each breath she´d take
Now those memories come back to haunt me
They haunt me like a curse
Is a dream a lie if it don´t come true
Or is it something worse,
that sends me
Down to the river
though I know the river is dry
That sends me down to the river tonight
Down to the river
My baby and I
Oh down to the river we ride

Status quo

Again and again

    Hence that the chord 'H' is equal to
    'B' in the British/American scale

          Again And Again
         (Parfitt/Bown/Lynton)

    Opening: |G|A|H|H|G|A|H|H|G|A|E|E|H..

    verse:
    H
    Once upon a time not so very long ago
           E
    There wasn´t such a thing as a rock´n roll show
         F#                                      H
    You had to sit at home and listen to the radio
      H
    Then came a man with a rockin´guitar
     E
    Found himself a beat and he played it near and far
    F#                                                H
    Everybody danced and sang and let the good times roll

    Chorus:
      H
    Again again again again

Anglès

      E
    Again again again again
      F#
    Why don´t you do it
                          H
    Why don´t you do it again
      H
    Again again again again
      E
    Again again again again
      F#
    Why don´t you do it
                          H
    Why don´t you do it again

    verse:
    He travelled round the world in a rock-n-roll band
    He stood there like a giant with a guitar in his hand
    Everybody danced and sang and let the good times roll
    Nobody cared about the clothes he would wear
    Nobody cared about the colour of his hair
    Everybody came to see and let the good times roll

    chorus.
    Again again again again
    Again again again again
    Why don´t you do it
    Why don´t you do it again
    Again again again again
    Again again again again
    Why don´t you do it
    Why don´t you do it again

    guitar solo:
                      E
E|--------------------------------12-------12-12-------|
H|-10--10--10--10-10-----12-14-12----14-12-------14-12-|
G|-11--11--11--11-11-/13-------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

             H
E|-12-----------------------------------------------|
H|----14-12--14b16-14b16r14-12-14-14b16r14-12-12-12-|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

    E
E|-14b16r14-12-------12-------------14-14------------|
H|-------------14-12----14-12-14b16------14b16r14-12-|
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

   F#
E|-------14----14----------------14----14----------|
H|----12-14b16-14b16r14-12----12-14b16-14b16r14-12-|
G|-13----------------------13----------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

   H
E|-------------------------------------|
H|-------7--------7--------7--------7--|
G|-9b11-----9b11-----9b11-----9b11-----|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

   E
E|---------------------------|
H|------7------7------7------|
G|-9b11---9b11---9b11---9b11-|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

Pàgina 1997 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Status quo

   C#                          F#
E|-9b11--9--7----------------------------------|
H|-------------9b11-9b11r9-7-9-9b11r9-9b11r9-7-|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

                                    H-G#-A-Bb-H-G#-A-Bb-H
E|------7-7------7-7------7-7-7-7-7------------|
H|------7-7------7-7------7-7-7-7-7------------|
G|-9b11-----9b11-----9b11----------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

    verse:
    Now we´ve got the rhythm in us now we´ve got the rock
    Time didn´t matter never living by the clock
    Everybody came to hear him playing his rock-n-roll
    Then came a line when the music didn´t rhyme
    He couldn´t find the rhythm cos he couldn´t find the time
    But still the people came to listen to the good times roll

    chorus:
    Again again again again
    Again again again again
    Why don´t you do it
    Why don´t you do it again
    Again again again again
    Again again again again
    Why don´t you do it
    Why don´t you do it again

    chorus:
    Again again again again
    Again again again again
    Why don´t you do it
    Why don´t you do it again
      F#
    Why don´t you do it
      E                   H
    Why don´t you do it again

   The ending guitar line:
E|---------------------------------|
H|-10-10--9--9-8-8-7-7-------------|
G|-11-11-10-10-9-9-8-8-6b8r6-4-4---|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

Rockin'all over the world

               7.    6.    5.    4.    3.    2.    1. <= frets
       -----|-----|-----|-----|-----|-----|--0)-|-----| E
       -----|-----|-----|-----|-----|--0--|--0)-|-----| A
       -----|-----|-----|-----|--0--|-----|--0)-|-----| D
       -----|-----|-----|-----|-----|-----|--0)-|-----| G
       -----|-----|-----|-----|--0--|-----|--0)-|-----| H
       -----|-----|-----|-----|-----|-----|--0)-|-----| E

                            F#dim                                                          |

     C
 1.  A-HERE-EE-YUP  A-HERE-EE-YUP  A-HERE WE GO

     F                                              C
     FOUR IN THE MORNIN' JUSTA HITTIN' THE ROAD - HERE WE GO-OH

Anglès

     G                     C
     ROCKIN' ALL OVER THE WORLD

      C
 2.  A-GEEDEEUP - A-GEEDEEUP A-GET AWAY

        F                                                C
     OR WE'RE GOING CRAZY AND WE'RE GOING TODAY - HERE WE GO-OH

     G                     C
     ROCKIN' ALL OVER THE WORLD

        C
 ref.:  AND I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT

          F                                      C
        I LA-LA-AH-LIKE IT  LA-LA-AH-LIKE HERE WE GO-OH

        G                     C
        ROCKIN' ALL OVER THE WORLD

 *1. guitar solo (Rick):

    C                      F
E|----8----8-------------/13-13-13-/13-13-13-/13-13-13-13-11-10-8-8-10-8-|
H|----8----8-------------/13-13-13-/13-13-13-/13-13-13-13-11-10-8-8-10-8-|
G|-/9---/9---7b8r7-5---5-------------------------------------------------|
D|-------------------7---------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

   C                  G                  C
E|-8-8----------------8-8---------------------|
H|-8-8-10-8-----------8-8-10-8----------------|
G|-----10-8h9-------------10-8h9--------------|
D|------------10-8---------------10-8----10---|
A|-----------------10-----------------10------|
E|--------------------------------------------|

 *2. guitar solo (Francis) :
      C
E|----15----15----15----15----15----15----15----15----15----15----15-------|
H|-15b17-15B17-15b17-15B17-15b17-15b17-15b17-15b17-15b17-15b17-15b17-------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

    C/E(bass)         F
E|----15--------------15b17-15-14-13-12--------------------|
H|-15b17r15-13----13--------------------15-13----15----13--|
G|-------------14-----------------------------14----14-----|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

    C                      G                           C
E|-------------------------15b17r15-15b17----------------------------------|
H|-15b17r15p13-15-13----13----------------15b17r15-13-13-------------------|
G|-------------------14-----------------------------------------5-----5----|
D|--------------------------------------------------------------5-----5----|
A|----------------------------------------------------------6h7---
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6h7------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

      C
 3.  I'M GONNA TELL YOUR MAMA WHAT YOUR DADDY DO

     F                                                   C
     HE COME OUT OF THE NIGHT WITH YOUR DANCIN' SHOES - HERE WE GO-OH

     G                     C
     ROCKIN' ALL OVER THE WORLD

              C
 ref.:  AND I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT

          F                                       C
        I LA-LA-AH-LIKE IT  LA-LA-AH-LIKE HERE WE GO-OH

         G                    C
        ROCKIN' ALL OVER THE WORLD

               C                      C/E
 ref.:  AND I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT

           F                F#dim                 C
 (with  I LA-LA-AH-LIKE IT  LA-LA-AH-LIKE HERE WE GO-OH

 breaks) G                    C
        ROCKIN' ALL OVER THE WORLD

               C
 ref.:  AND I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT

           F                                       C
        I LA-LA-AH-LIKE IT  LA-LA-AH-LIKE HERE WE GO-OH

         G                    C
        ROCKIN' ALL OVER THE WORLD

               C                       C/E
 ref.:  AND I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT - I LIKE IT

           F                F#dim                  C
        I LA-LA-AH-LIKE IT  LA-LA-AH-LIKE HERE WE GO-OH

         G                    C
        ROCKIN' ALL OVER THE WORLD

guitar to fade   :  C-C-F-F#dim-C-G-C-C
          bass   :  C-E-F-F#   -G-G-C-C

Rockin´ All Over The World

Status Quo - Rockin´ All Over The World

(Fogerty)
Ah here we are and here we are and here we go
All aboard and we´re hitting the road
Here we go, rockin´ all over the world

Ah giddy-up and giddy-up and get away
We´re going crazy and we´re going today
Here we go, rockin´ all over the world

And I like it, I like it, I like it, I like it
I li-li-like it, li-li-like
Here we go, rockin´ all over the world

I´m gonna tell your mama what you´re gonna do
Come on out with your dancing shoes

Anglès

Here we go, rockin´ all over the world

And I like it, I like it, I like it, I like it
I li-li-like it, li-li-like
Here we go, rockin´ all over the world

And I like it, I like it, I like it, I like it
I li-li-like it, li-li-like
Here we go, rockin´ all over the world

And I like it, I like it, I like it, I like it
I li-li-like it, li-li-like
Here we go, rockin´ all over the world

Rolling home

                     Rolling Home. (John David)

  guitar/keyboard:
    E        B               E              B       F#        B
E|---------------------------------------------------------------|
B|--7b9-7b9-7-7b9-7-4-----4----------------------4-7-------------|
G|----------------------6---6-4-4-6--------4-4-6------6b8r6-4-4--|
D|----------------------------------6--4-6-----------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

        verse:
	   B
	I left my home one day
        	 E
	For the sake of better pay
        	B                              F#
	In a foreign land 12 centurys back in time
	           B
	Where the sun keeps burning down
       	        E
	On the hole drilled in the ground
         	B          F#             B          E
	And I dream of the girl I left behind

        verse:
       	        B
	Well I signed on the dotted line
                E
	And I thought in a few years time
         	B                                   F#   E
	I'd be home and we could start a brand new life
            B
	But everything went wrong
               E
	And I just don't know how long
                   B               F#          B
	They will make me stay to pay for my crime

        chorus:
               E
	And I wish I was
	 B             E
	Rollin' home, rollin' home
	 B                           F#
	Home to the place I long to be
	E            B             E       B
	Oh, oh, oh, rollin' home, rollin' home
	  B               F#               B
	There's someone waiting there for me

guitar/keyboard:
    E       B     F#         B
E|------------------------------|
B|--7b9-7b9-7-4-7-7-------------|
G|-------------------6b8r6-4-4--|
D|------------------------------|
A|------------------------------|

Anglès
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E|------------------------------|

        verse:
	           B
	There's a law that rules this land
	     E
	That I just didn't understand
	   B                             F#    E
	I didn't know that I was doing wrong
      	      B
	But they don't see to care
	         E
	And they all do it when they're over there
	     B                 F#               B
	But here your face is justice of their God

        chorus:
	       E
	And I wish I was
	 B             E
	Rollin' home, rollin' home
	 B                           F#
	Home to the place I long to be
	E            B             E      B
	Oh, oh, oh, rollin' home, rollin home
	  B               F#               B
	There's someone waiting there for me

guitar/keyboard:
    E       B     F#         B
E|------------------------------|
B|--7b9-7b9-7-4-7-7-------------|
G|-------------------6b8r6-4-4--|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

        verse:
	B
	All the money that I've saved
    	    E
	To pay for better days
              B                           F#  E
	Just can't make up how I miss you so
                    B
	There's no consolation prize
      	          E
	Oh, but when I close my eyes
      	      B             F#          B
	I'm dreamin' of you in our new home

        chorus:
	       E
	And I wish I was
	 B             E
	Rollin' home, rollin' home
	 B                           F#
	Home to the place I long to be
	E            B             E       B
	Oh, oh, oh, rollin' home, rollin' home
	  B               F#                B
	There's someone waiting there for me
               E
	And I wish I was
	 B             E
	Rollin' home, rollin' home
	 B                           F#
	Home to the place I long to be
	E            B             E       B
	Oh, oh, oh, rollin' home, rollin' home
	  B               F#                B - E
	There's someone waiting there for me
	                      F#                  B - E

	Rollin' home there's someone waiting for me
	                      F#                  B
	Rollin' home there's someone waiting for me

Whatever You Want

Tune bottom E down to a D.

Heads down and boogie...............

E|---3-----3-----------3-------2-----2-----3-----2-----|
B|-1---1-----1-0h1p0-----0-------3-----3-----3-----3---|
G|-------0-----------0-----0-------2-----2-----2-------|
D|---------------------------0-------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|

E|---3-----3-----------3-------2-----2-----3-----2-----|
B|-1---1-----1-0h1p0-----0-------3-----3-----3-----3---|
G|-------0-----------0-----0-------2-----2-----2-------|
D|---------------------------0-------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|

E|------------------------------------2------5---------|
B|----3------3-----3-----3------------3------6---------|
G|------0------0-----0-----0----------2------5---------|
D|--------2------------2--------------0----------------|
A|--3------------2-------------------------------------|
D|---------------------------3-2-0-0-------------------|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|------------5------------5------------5------------5-|
D|------------5------------5------------5------------5-|
A|-----------------------------------------------------|
D|-0-00-00-00---0-00-00-00---0-00-00-00---0-00-00-00---|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|------------5------------5------------5------------5-|
D|------------5------------5------------5------------5-|
A|-----------------------------------------------------|
D|-0-00-00-00---0-00-00-00---0-00-00-00---0-00-00-00---|

                     WHATEVER YOU WANT (R.Parfitt/A.Bown)

                                   D
                     Whatever you want

                     Whatever you like

                     Whatever you say

                     You pay your money

                     You take your choise
                                   A
                     Whatever you need

                     Whatever you use
                                   D
                     Whatever you win

                     Whatever you loose

                                    D
                     You´re showing of
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                     You´re showing out

                     You look for trouble

                     Turn around, give me a shout
                               A
                     I take it all

                     You squeeze me dry
                              D
                     And now today

                     You couldn´t even say goodbye

                     F                 C
                     I could take you home
                                       D       F - D
                     On the midnight train again
                     F               C          H       E - A
                     I could make an offer you can´t refuse

                                   D
                     Whatever you want

                     Whatever you like

                     Whatever you say

                     You pay your money

                     You take your choise
                                   A
                     Whatever you need

                     Whatever you use
                                   D
                     Whatever you win

                     Whatever you loose

  Guitar Solo:
    F
E|------------------------------------13----------13------------------------|
H|---------------------------------13----------13---------------------------|
G|------13-13-------13-13----15b17-------15b17-------15b17r15-13----13------|
D|-13h15------13h15-------15-------------------------------------15----(15)-|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

                          G
E|---------------------------------15--------------|
H|------------------------------15----18p15--------|
G|------------------------17b19-------------17-15--|
D|-13-13-------13-13-------------------------------|
A|-------13h15-------15----------------------------|
E|-------------------------------------------------|

   C                        F
E|---------8-----------------------------------------------|
H|-------8---11p8------------------------------------10-13-|
G|-10b12----------10-8h9-------------------10--10-12-------|
D|-----------------------10----------10-12-----------------|
A|--------------------------8--8-/12-----------------------|
E|---------------------------------------------------------|

   E                      A
E|-13-12-10----------------------------------------|
H|----------13b15r13-12--15/15b17-15-15b17---------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|

A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

                                    D
                     You´re showing of

                     You´re showing out

                     You look for trouble

                     Turn around, give me a shout
                               A
                     I take it all

                     You squeeze me dry
                              D
                     And now today

                     You couldn´t even say goodbye

                     F                 C
                     I could take you home
                                       D       F - D
                     On the midnight train again
                     F               C          H        E - A
                     I could make an offer you can´t refuse

                                  D
                     Whatever you want

                     Whatever you like

                     Whatever you say

                     You pay your money

                     You take your choise
                                   A
                     Whatever you need

                     Whatever you use
                                   D
                     Whatever you win
                                   C
                     Whatever you loose
                                   G        A-A-A-A-AAAAAAA
                     Whatever you want.....

Stereòffon's

Clar de nit

Lluna plena al jardí.
Udols de llop esfereïts.
Estic reflexionant...

Amb les ombres: els meus amics,
recordava el que et vaig dir.
Em vaig equivocar...

(Tornada 1)
El balcó de marbre blanc:
allí on ho vaig negar.
Renunciava a un futur al teu costat.

Qui hagués pogut pensar
que em faltaria el teu parlar,
els poemes d'enamorat.

(Tornada principal)
Clar de nit en el meu cor,

Català
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en els records que et vaig ferir.
Amb la por de un amor
no correspost que era per mi.

Clar de nit en el perdut,
en el desig que vaig tenir,
en les cròniques del temps,
de la vergonya, del patir.
(Fi de tornada principal)

Les paraules se me'n van.
El pensar no em parara.
M'equivoco amb decisions...

Rius de plor penedits
que es moren al fugir.
N'intento fer cançons..

(Tornada 2)
El replà de la fredor
que em paralitza tot el cos
M'arrossega cap a un mar de confusions

No et vull perdre per això
Per ximpleries, desil·lusions
Vull per sempre el teu amor

Fam

He buscat per pobles, ciutats i països llunyans
un sol lloc on guerra no vulgui dir maldat.
He trobat rebuscant entre pobles amagats
gent que ajuda a combatre la fam.

Aliments que mai arriben a destinacions,
aliments que ajuden a sobreviure a milions.
Aigua que brolla de roques eixugades pel secà,
aigua que per alguns és un bé escàs.

Però reneix l'esperança,
cada dia gent malalta et mira als ulls.
Gent que es mor pel carrer
encara pot pronunciar: "M'has d'ajudar,
per poder continuar".

Una llum brilla molt lluny.
L'esperança de tindre aliments no és lluny.
Algun dia per tu i per mi, n'hi haurà.
Tu i jo els podrem ajudar.

Gent que no sap el que hi ha en altres continents,
gent que viuen sempre a cor de rei.
Personatges insòlits i molt adinerats
que acaben llençant el sobrant.

Algun dia t'has parat a pensar en això?
Que tens sort de poder dormir en tou?
Aprofita el que tens i dóna el demés,
amb això ajudaràs a molts nens.

Però reneix l'esperança,
cada dia gent malalta et mira als ulls.
Gent que es mor pel carrer
encara pot pronunciar: "M'has d'ajudar,
per poder continuar".

Una llum brilla molt lluny.
L'esperança de tindre aliments no és lluny.
Algun dia per tu i per mi, n'hi haurà.
Tu i jo els podrem ajudar.

Una llum brilla molt lluny.
L'esperança de tindre aliments no és lluny.

Català

Algun dia per tu i per mi, n'hi haurà.
Tu i jo els podrem ajudar.

Algun dia per tu i per mi, n'hi haurà...
Tu i jo els podrem ajudar.
Tu i jo els podrem ajudar.
Tu i jo els podrem ajudar.

Obligat al canvi

Quan torno a mirar enrere
i observo el que hi ha
em venen ganes de tornar
a ser com abans.

No em preocupava res,
només pensava en jugar.
La gent que m'envoltava
eren tot amistats.

Amb ànsia i  delit
vull tornar a ser petit.
Aquells braços càlids
que em protegien dels perills...

Ara ja sóc gran.
El món per mi ha canviat.
Qui pogués tornar
a sentir-se entremaliat...

Ara em sento envoltat
d'un món que és molt més complicat.
En els amics de sempre ara ja
no hi pots confiar.

La feina m'acapara
el temps, i omple el meu cap
de preocupacions inútils
que em deixen ben baldat.

Amb ànsia i  delit
vull tornar a ser petit.
Aquells braços càlids
que em protegien dels perills...

Ara ja sóc gran.
El món per mi ha canviat.
Qui pogués tornar
a sentir-se entremaliat...

Perquè el temps va decidir no aturar
el seu pas per la vida i hi ha un endemà?
On la vida acaba tristament
en un sofà...

Perquè el temps ens fa canviar
amb lo fàcil que era viure com abans?
Despreocupats i lliures,
amb l'amistat pel davant.

Català

Tornaré

El vent ha obert la porta quan
jo estava al meu llit mirant
el sostre blanquinós, imaginant...

Tocava el teu cos amb delit,
el rastrejava fit a fit.
Et gaudia, et tenia per a mi.

(Tornada 1)
Recordo el dia en que me'n vaig anar,
deixant-te a la deriva, com una barca en un mar.
Cada dia no em puc esperar
d'arribar a port, no podent-te veure mai...

Català
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(Tornada principal)
I tornaré
el dia que menys t'esperaràs.
Per darrera agafaré el teu cos somiat.
I tot plorant d'amor cridaré
en honor al teu cor:

"Com t'he enyorat".
Aquest viatge se m'ha fet molt llarg,
els dies passen amb hores de retràs.
Com he pogut marxar
sentint que em faltava el més preuat.
(Fi de tornada principal)

Cap carta no ha expressat
el que sentia al teu costat;
besant-te i abraçant-te sens parar.

En tot poble hi ha estat,
en tot carrer no hi ha faltat
la teva imatge reflectida en el meu cap.

Stivell, Alan

Tri Martolod

Alan Stivell
TRI MARTOLOD - (Tres mariners)

Tri martolod yaouank (tra la la, la la la la)
Tri martolod yaouank o voned da veajiñ
Tri martolod yaouank (tra la la, la la la la)
Tri martolod yaouank o voned da veajiñ
O voned da veajiñ ge, o voned da veajiñ (bis)

Gant avel bet kaset (tra la la, la la la la)
Gant avel bet kaset betek an Douar Nevez
Betek an Douar Nevez ge, betek an Douar Nevez

E-kichen Meilh ar Vern (tra la la, la la la la)
E-kichen Meilh ar Vern o deus mouilhet o eorioù
O deus mouilhet o eorioù ge, o deus mouilhet o eorioù

Hag e-barzh ar Veilh-se (tra la la, la la la la)
Hag e-barzh ar Veilh-se e oa ur servijourez
E oa ur servijourez ge, e oa ur servijourez

Hag e c'houlenn ganin (tra la la, la la la la)
Hag e c'houlenn ganin pelec'h 'n eus graet konesañs
Pelec'h 'n eus graet konesañs ge, pelec'h 'n eus graet konesañs

E Naoned, er marc'had (tra la la, la la la la)
E Naoned, er marc'had hor boa choazet ur walenn
Hor boa choazet ur walenn ge, hor boa choazet ur walenn

Gwalenn ar promesa (tra la la, la la la la)
Gwalenn ar promesa, ha par omp da zimeziñ
Ha par omp da zimeziñ ge, ha par omp da zimeziñ

- Ni 'zimezo hon-daou (tra la la, la la la la)
Ni 'zimezo hon-daou, ha pa n'eus ket avañtaj
Ha pa n'eus ket avañtaj ge, ha pa n'eus ket avañtaj

- Ma mamm c'hwi zo 'n hoc'h aez (tra la la, la la la la)
Ma mamm c'hwi zo 'n hoc'h aez, n'ouzoc'h ket piv zo diaes
N'ouzoc'h ket piv zo diaes ge, n'ouzoc'h ket piv zo diaes

Bretó

- N'hon eus na ti na plouz, (tra la la, la la la la)
N'hon eus na ti na plouz, na gwele da gousket en noz
Na gwele da gousket en noz ge, na gwele da gousket en noz

N'hon eus na skuell na loa, (tra la la, la la la la)
N'hon eus na skuell na loa, na danvez d'ober bara
Na danvez d'ober bara ge, na danvez d'ober bara

- Ni 'ray 'vel ar glujar (tra la la, la la la la)
Ni 'ray 'vel ar glujar, ni 'gousko war an douar
Ni 'gousko war an douar ge, ni 'gousko war an douar
----------------------------------------------------------------------

signification en francais:

Trois jeunes marins, tra la la...
Trois jeunes marins s'en allant voyager

Le vent les a poussés
Jusqu'à Terre-Neuve

A côté de Port-Launay
Ils ont jeté l'ancre

Et dans ce moulin (1)
Il y avait une servante

Et elle me demande
Où avons-nous fait connaissance ?

A Nantes, au marché
Nous avions choisi un anneau

L'anneau de la promesse
Et nous étions sur le point de nous marier

Nous nous marierons
Même si nous n'avons pas de biens (?)

Ma mère, vous êtes à l'aise
Vous ne savez pas qui est dans le besoin

Nous n'avons ni maison ni paille
Ni lit pour dormir la nuit

Nous n'avons ni écuelle ni cuiller
Ni de quoi faire du pain

Nous ferons comme la perdrix
Nous dormirons sur la terre

--------------------------------------------------------------------

[Lam]
Tri martolod yaou[Sol]ank (tra la [Fa]la, la la la [Mim]la)
Tri marto[Lam]lod yaou[Sol]ank o voned [Fa]da [Mim]vea[Lam]jiñ
Tri martolod yaou[Sol]ank (tra la [Fa]la, la la la [Mim]la)
Tri marto[Lam]lod yaou[Sol]ank o voned [Fa]da [Mim]vea[Lam]jiñ

[Lam]O voned da ve[Do]ajiñ ge, o [Rem]voned da ve[Sol]a[Mim]jiñ
[Lam]O voned da ve[Do]ajiñ ge, o [Rem]voned da ve[Sol]a[Mim]jiñ

(L'Alan Stivell la toca en Do menor -
el més fàcil pels companys kumbes és posar celleta al 3er traste)

----------------------------------------------------
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Black Diamond

Again I see you standing there watching me.
Your gaze, those eyes are tantalizing openly, inviting meto get close to you,
can´t help myself.
There´s fascination in the air.
I try to fight this strong sensation but there´s no chance to escape
from this temptation.
Feels like I´ve known you before, Repiteing phrases,
but I yearn for something more.
I know I can´t stay by your side forever,
but I know I won´t forget your beauty,
my Black Diamond.

Anglès

coming home

 wake up in the morning so far away from home,
trying to make it through the day.
Many miles are between us, I´m sending my love from this payphone.
Through the storms we´ve wandered, many mountains we have climbed
but all the bad times are behind.
The road is free -
I´m coming Home.
Without you I am like a ship without it´s sails, calling the wind to save me.
I´d climb the highest mountain,
I´d cross the seven seas just to see your smile again.
All the trust that was built along the years is coming back to stay I know.
Just look ahead the road is free -
I´m coming Home.
With every step I´m closer to home, when I´m back you won´t be alone.
Soon I´ll see the familiar door before my eyes and you.

Anglès

destiny

The times are changing so fast, I wonder how long it lasts. The clock is ticking time is
running out. The hatred fills this Earth and for what is worth, we´re in the end before we
know.

Throughout the years I have struggled to find the answer that I never knew. It strucked me
like a million lightnings and here I am telling to you.

Every second of day it is coming your way, future unknown is here to stay. Got to open
your mind or you will be led to astray.

There´s a time to live, there´s a time to die. But no one can´t escape the Destiny.

Look all the things we´ve done, under the burning sun. Is this the way to carry on? So take
a look at yourself and tell me what do you see. A wolf in clothes of the lamb?

Throughout the years I have struggled to find the answer that I never knew. It strucked me
like a million lightnings and here I am telling to you.

Every second of day it is coming your way, future unknown is here to stay. Got to open
your mind or you will be led to astray.

Let your spirit free, through window of your mind.
Unchain your soul from hate, all you need is faith.
I control my Life, I am the One.
You control your Life but don´t forget Your Destiny...

It´s time to say goodbye, I know it will make you cry. You make your

Anglès

destiny. I know you´ll find the way.

And outside the Sun is bright. The things will be allright. I will be back one day to you. So
please wait for ME

eagleheart

All through the night he is lying awake
Wond´ring how much more can he take
Watching the walls where shadows dance
Drifting away into a trance.

And his eyes are blazing with fire

Dreams burnt to ashes so many times
Highest of mountains, still he climbs
Ready to fly cause he just can´t stay
Flame burning brighter with every day

And his eyes are blazing with fire
Longinng for the deepest desire

Heart of an eagle
He flies through the rainbow
Into a new world and finds the sun
Spreading his wings above all the sorrows
The glory of Eagleheart

Fever is burning in his veins
Determined with courage breaking the chains
Back against the wall under blood red skies
Prepared to fight until he dies.

Anglès

forever

I stand alone in the darkness
the winter of my life came so fast
memories go back to my childhood
to days I still recall

Oh how happy I was then
there was no sorrow there was no pain
walking through the green fields
sunshine in my eyes

I´m still there everywhere
I´m the dust in the wind
I´m the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I´m the wind in the trees
would you wait for me forever ?

Català

forever free

They try to give me answers to questions I´ve never asked.
I´ll have no part in their conspiracy.
I guess I am the kind of guy that will never stray.
The thing I need is privacy, some guiding, depriving, misleading and combining.
They´re watching our every move.
They can try to bind our arms, but they can´t chain our minds or hearts.
We will keep our faith inside our souls and never let it go
We´re Forever Free
You see them making headlines, new pictures tell old stories,
explaining what they have said and done.
Media´s new illusion, creating more confusion
but I know that they´ll soon be gone.

Anglès
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Infinity

Mother watch your children
The iron fist of fear is ruling our lives
It´s not too late to change the course
We can make this world a better place to be in

How much more do we want until we´re satisfied?
What happens when we have what we want?
Acquiring more , still there´s never enough
We forget those who really are in need
The end is near, or so they say
Selling peace with guns

Infinity - Where do we go from here?
Infinity - Where do we go from here?
Infinity - Where do we go?
Infinity - Where do we go from here?

Guns spitting (out the) message of peace everywhere
Is it really that we don´t care?
See mercenaries of fear selling love
Telling salvation comes from above
Arrogance and fear walking hand in hand
We must see that there´s much more to life than this

Mother see your children
Make us understand and help us to find the way
The answers lie inside
They are locked inside to the vault of truth for us
It´s time to spread the word around
Be yourself and do what you want to do with your life

Remember, you get just what you give
You reap all what you sow
You are in charge of your own life

Infinity...

You make your own way As long as you are here
Find your place in life
Make your dreams come true
There´s so much more than this
A million ways to live
Unlock the door
To the universe with love
Free your soul.

Anglès

legions

Far in the core of the earth, first it was given birth.
We heard the call the message was so clear.
The tracks were laid for the future to come.
Sons and daughters of the Rising Sun, the armies in Europe here we come.
We run like the wind we play from the heart, now we are here together we sing.
Faster than light, higher than the sky, tonight we´re together again.
Never give up and give in, stronger than steel
we´re the legions of the twilight.
We survived the hard times, never accepted the lies,
you run like the wind you sing from the heart.
Now that we´re here together we´ll sing.
Faster than light...
When we have to go back home again,
we´ll keep the mem´ries we gained inside our hearts.
Faster than light...
Raise your hands for us!

Anglès

out of the shadows

Out to the light from the mist
From the shadows I go
Facing the new world the odd things
The places unknown
Far away I sail away today

Seeing a new face impression the moment
The thought
Unarmed and naked defendless
My mind is caught
Far away it sails away to stay

Out of the shadows we go
There´s no reason to hide anymore
Out of the shadows we go
Into the new horizon
Towards the new shore we go

Anglès

paradise

Late at night I find myself again wondering and watching tv. I can´t believe what´s on the
screen, something that I wouldn´t like to see.

Many rare species will perish soon and we´ll be short on food. Why do we have to be so
selfish, we´ve got to change our attitude.

I know that I am no the only one that´s worried, why don´t we all wake up, and realize.

Like the birds in the sky we are flying so high, without making any kind of sacrifice. We´ve
got so little time to undo this crime or we´ll lose our Paradise.

It seems to me that there´s no sense at all, nobody cares it´s always the same. Mother
nature´s crying out in pain I know we´re the one´s to blame.

Anglès

Soul Of A Vagabond

Pack on my back I wander
Over mountains across the seas
My yearning soul keeps roaming
In the endless search for peace

sky is my roof, my shelter
Stars shine and light my way
Earth is my bed, my altar
On this road that leads to nowhere

In silence I scream but no one listens to me
Absolution, salvation, my sins won´t leave me be
The first cry, the last breath
We are born to die
This madness neverending
Don´t know the reason why
Soul of a vagabond
Illusion, delusion, we are born to live
Temptation, damnation, starvation, deformation

The road goes on forever
It´s an old and trustworthy friend
I have tasted its dust and treasures
By my twisted mind won´t mend

My burden is heavy to carry
My destiny lies ahead
My spirit is always leaving
For this road that leads to nowhere...

Anglès
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Soul Of A Vaganbound

Pack on my back I wander
Over mountains across the seas
My yearning soul keeps roaming
In the endless search for peace

sky is my roof, my shelter
Stars shine and light my way
Earth is my bed, my altar
On this road that leads to nowhere

In silence I scream but no one listens to me
Absolution, salvation, my sins won´t leave me be
The first cry, the last breath
We are born to die
This madness neverending
Don´t know the reason why
Soul of a vagabond
Illusion, delusion, we are born to live
Temptation, damnation, starvation, deformation

The road goes on forever
It´s an old and trustworthy friend
I have tasted its dust and treasures
By my twisted mind won´t mend

My burden is heavy to carry
My destiny lies ahead
My spirit is always leaving
For this road that leads to nowhere...

Anglès

Speed of light

Today is just an other day
of my life too short to live
I should have somekind of meaning
a destiny to believe in
before I go to sleep

I find some pictures of a time
when everything was still so fine
although the years have passed by
I will give it all I have inside...everything

I´m away lost in my thoughts
everyday my life goes by
at the speed of light

Anglès

strombers

Adiós mi amor

Soy justamente el hombre
que habías soñado
no tener nunca a tu lado
pero aquí estoy
azúcar y sal
tierra y mar
princesa y bufón
noche y día

Adiós mi amor

Castellà

me voy por donde vine
escribiéndote una canción
adiós mi amor
me voy esta es mi vida
uooooo uooo

me voy por el camino
más oscuro
por donde te puedas perder
pero sé que llegaré
a ese lugar
donde cualquier noche el sol saldrá
a aquel lugar
donde cualquier noche el sol saldrá

adiós mi amor,
adiós mi amor,
me voy

Soy justamente el hombre
que habías soñado
no tener nunca a tu lado
pero aquí estoy
adiós mi amor
azúcar y sal
tierra y mar
adiós mi amor
adiós mi amor
me voy esta es mi vida
adiós mi amor
adiós mi amor

borracha

no bebas más, no bebas más
que ahora dices que me quieres
luego no te acordarás
deja de beber deja de beber
que me han dicho que el amor se hace
y lo queria hacer
deja el vaso ya , deja el vaso ya
que te olvidas de mi cara
y no se te entiende al hablar

borracha, alcoholica,
bella mujer que bebe
hermosa mujer trompa
bolinga, beoda,
guapa señora ciega
linda mujer que sopla
la boca pastosa
te doy un beso ahora
y sabe a contreau con bodka
a ron con coca-cola, a wiski peach
a gintonic de giro, a jb con lima
a agua del carmen con gas
a cerveza sin gas, al infierno sin fregar
a escape de gas mortal!

Castellà

Borracha

No bebas más, no bebas más
que ahora dices que me quieres
luego no te acordarás.

Deja de beber, deja de beber
que me han dicho que el amor se hace
y lo quería hacer.

Deja el vaso ya, deja el vaso ya,
que te olvidas de mi cara
y no se te entiende al hablar.

Borracha, alcohólica, bella mujer que bebe,
hermosa mujer trompa.

Català
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Bolinga, beoda, guapa señora ciega,
linda mujer que sopla.

La boca pastosa, te doy un beso ahora
y sabe a contreau con vodka
a ron con Coca-Cola, a wisky-pêche
a gintonic de giro, a JB con lima
a agua del carmen con gas,
a cerveza sin gas, al infierno sin fregar
a escape de gas mortal.

No bebas más, no bebas más
que ahora dices que me quieres
luego no te acordarás.

Deja de beber, deja de beber
que me han dicho que el amor se hace
y lo quería hacer.

Deja el vaso ya, deja el vaso ya,
que te olvidas de mi cara
y no se te entiende al hablar.

Borracha, alcohólica, bella mujer que bebe...

Borracha, alcohólica, bella mujer que bebe...

CARA VIDA

De dónde saca la luna el dinero pa salir
cada noche de este mundo
con lo caro que es vivir.

Esta vida es muy cara por todo hay que pagar.
Esta vida es muy cara por todo hay que pagar.

De dónde saca la luna el dinero pa pagar
la hipoteca de su techo
sin tener que trabajar.

QUIZÁS SE VA, SE VA, SE VA DE BOTELLÓN
QUE LA VIDA, AMIGO ESTÁ MUY CARA
Y QUIZÁS SE VA, SE VA SE VA DE BOTELLÓN
QUE LA VIDA ESTA IMPOSIBLE PARA PAGARLA.

De dónde saca la luna el dinero pa final de mes
pa pagar pisito y coche
y terapias antiestrés.

Esta vida es muy cara por todo hay que pagar.

De dónde saca la luna el dinero pa pagar
la hipoteca de su techo
sin tener que trabajar.

QUIZÁS SE VA, SE VA, SE VA DE BOTELLÓN
QUE LA VIDA, AMIGO ESTÁ MUY CARA
Y QUIZÁS SE VA, SE VA SE VA DE BOTELLÓN
QUE LA VIDA ESTA IMPOSIBLE PARA PAGARLA.

Luna, di que la vida es muy cara.
Luna, que no tienes buena cara.
Luna, di que la vida es muy cara.
Luna, que tienes mala cara.

QUIZÁS SE VA, SE VA, SE VA DE BOTELLÓN...etc

Castellà

Chíngale

 Esperanza que viene y se va
susurrando que no volverá.
Esperanza que viene y se va
no les gusta nuestra realidad.

 Esperanza que viene y se va
susurrando que no volverá.
Esperanza que viene y se va
no les gusta nuestra realidad.

 Pueblo palestino en busca de un hogar,
pueblos africanos que no llegarán
pueblo colombiano harto de llorar
este es el mundo del alacrán.

 Chíngale, chíngale, chíngale,
chíngale al alacrán.
Chíngale, chíngale, chíngale,
ellos vienen pisan y se van.

 Chíngale, chíngale, chíngale,
chíngale al alacrán.
Chíngale, chíngale, chíngale,
ellos vienen pisan y se van.

 Esperanza que viene y se va
susurrando que no volverá.
Esperanza que viene y se va
no les gusta nuestra realidad.

 Héroes de goma de un mundo que se va,
muertos inocentes que no volveran.
Harto de injusticias, harto de llorar,
este es el mundo del alacrán.

 Chíngale, chíngale, chíngale,
chíngale al alacrán.
Chíngale, chíngale, chíngale,
ellos vienen pisan y se van.

Castellà

COLOREA

COLOREA

Colorea vida mía
ya no quiero llorar más
ni pensar que nuestros hijos
sufrirán nuestros delirios.

Colorea este mundo de esperanza
Coloréale a esta tierra que está mal
Coloréale a la vida sin venganza
Colorea con el lápiz de la paz
Colorea a esta gente que suspira
Colorea a quién llora sin cesar
Colorea este mundo de mentira
Colorea con el lápiz de la paz.

Colorea vida mía
ya no quiero llorar más
ni pensar que nuestros hijos
sufrirán nuestros delirios
y que por ellos morirán.

Castellà
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Colorea

Colorea vida mía
ya no quiero llorar más
ni pensar que nuestros hijos
sufrirán nuestros delirios.

Colorea este mundo de esperanza
Coloréale a esta tierra que está mal
Coloréale a la vida sin venganza
Colorea con el lápiz de la paz
Colorea a esta gente que suspira
Colorea a quién llora sin cesar
Colorea este mundo de mentira
Colorea con el lápiz de la paz.

Colorea vida mía
ya no quiero llorar más
ni pensar que nuestros hijos
sufrirán nuestros delirios
y que por ellos morirán.

Colorea este mundo de esperanza
Coloréale a esta tierra que está mal
Coloréale a la vida sin venganza
Colorea con el lápiz de la paz
Colorea a esta gente que suspira
Colorea a quién llora sin cesar
Colorea este mundo de mentira
Colorea con el lápiz de la paz.

Colorea vida mía
ya no quiero llorar más
ni pensar que nuestros hijos
sufrirán nuestros delirios
y que por ellos morirán.

Català

Cuba

Pienso en la vieja habana
tomando un Daiquiri.
En la bodeguita del medio
siento ganas de vivir.

Al son de los cubanos
al ritmo del tambor
dame, dame, dame morenita
dame baile con sabor.

Cuba de mis amores
cuba canta y no llores.
Cuba de mis amores
cuba canta y no llores.

Pienso en la vieja habana
pienso en el malecón
pienso en las jineteras
en tabaco y en el ron.

Pienso en tierra de orillas
en playas de agua azul
baila, baila, baila morenita
baila como sabes tú.

Cuba de mis amores…

Pienso en la vieja habana
en noches de placer
pienso en gente cubana
en Cohibas y en el Che.

Pienso en Varadero

Castellà

mamacitas i calor
dame, dame, dame morenita
dame baile con sabor.

Cuba de mis amores…
Cuba de mis amores…

Cuba

Pienso en la vieja habana

tomando un Daiquiri.

En la bodeguita del medio

siento ganas de vivir.

Al son de los cubanos

al ritmo del tambor

dame, dame, dame morenita

dame baile con sabor.

Cuba de mis amores

cuba canta y no llores.

Cuba de mis amores

cuba canta y no llores.

Pienso en la vieja habana

pienso en el malecón

pienso en las jineteras

en tabaco y en el ron.

Pienso en tierra de orillas

en playas de agua azul

baila, baila, baila morenita

baila como sabes tú.

Cuba de mis amores…

Pienso en la vieja habana

en noches de placer

pienso en gente cubana

en Cohibas y en el Che.

Pienso en Varadero

mamacitas i calor

dame, dame, dame morenita

Castellà
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dame baile con sabor.

Cuba de mis amores…

Cuba de mis amores…

Cuba

    Lam
Pienso en la vieja habana
  Sol           Lam
tomando un Daiquirí.
                   Rem
En la bodeguita del medio
       Sol        Lam
siento ganas de vivir.

Al son de los cubanos
   Sol         Lam
al ritmo del tambor
                    Rem
dame, dame, dame morenita
     Sol        Lam
dame baile con sabor.

Do  Sol      Lam
Cuba de mis amores
Do  Sol         Lam
Cuba canta y no llores.
Do  Sol      Lam
Cuba de mis amores
Do   Sol        Lam
Cuba canta y no llores.

Pienso en la vieja habana
   Sol          Lam
pienso en el malecón
                 Rem
pienso en las jineteras
     Sol         Lam
en tabaco y en el ron.

Pienso en tierra de orillas
   Sol             Lam
en playas de agua azul
                       Rem
baila, baila, baila morenita
      Sol       Lam
baila como sabes tú.

Do  Sol      Lam
Cuba de mis amores...

Pienso en la vieja habana
   Sol          Lam
en noches de placer
                  Rem
pienso en gente cubana
     Sol           Lam
en Cohibas y en el Che.

Pienso en Varadero
    Sol       Lam

Castellà

mamacitas i calor
                    Rem
dame, dame, dame morenita
     Sol         Lam
dame baile con sabor.

Do  Sol      Lam
Cuba de mis amores...
Do  Sol      Lam
Cuba de mis amores...

       www.strombers.tk

Despacito

Despacito, despacito
despacito llegaré a algún lugar
Despacito, despacito
despacito llegaré a tu corazón.

Era una noche de ronda
una noche de piratas
una noche de tabaco y de ron
mi mirada buscaba la suya
su mirada buscaba la de él
apoyados en la barra del sótano café.

Como decía mi abuelo, el viejo Jack,
si quieres llegar muy lejos, ves despacio.

Despacito, despacito
despacito llegaré a algún lugar
Despacito, despacito
despacito llegaré a tu corazón.

Tú te fuiste quitando la ropa
muy despacio lentamente,
mientras todos te animaban a seguir
me señalaste con el dedo
y me dijiste ven aquí
todo lo que ves esta noche será para ti.

Me llevaste a un viejo hotel de la ciudad
y entre peta y peta nos íbamos besando,
luego entre las sabanas, tu me ibas diciendo,
ves despacio, ves despacio, despacito

Despacito, despacito
despacito llegaré a algún lugar
Despacito, despacito
despacito llegaré a tu corazón.

Castellà

Despacito

Despacito, despacito

despacito llegaré a algún lugar

Despacito, despacito

despacito llegaré a tu corazón.

Era una noche de ronda

una noche de piratas

una noche de tabaco y de ron

mi mirada buscaba la suya

su mirada buscaba la de él

apoyados en la barra del sótano café.

Castellà
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Como decía mi abuelo, el viejo Jack,

si quieres llegar muy lejos, ves despacio.

Despacito, despacito

despacito llegaré a algún lugar

Despacito, despacito

despacito llegaré a tu corazón.

Tu te fuiste quitando la ropa

muy despacio lentamente,

mientras todos te animaban a seguir

me señalaste con el dedo

y me dijiste ven aquí

todo lo que ves esta noche será para ti.

Me llevaste a un viejo hotel de la ciudad

y entre peta y peta nos íbamos besando,

luego entre las sabanas, tu me ibas diciendo,

ves despacio, ves despacio, despacito

Despacito, despacito

despacito llegaré a algún lugar

Despacito, despacito

despacito llegaré a tu corazón.

Dices

Ni contigo ni sin ti
ni dormido ni despierto
no estoy vivo ni estoy muerto
estoy de paso por aquí
encerrado en una copa
sumergido en una jarra
me despierto en una barra
con tu olor aún en tu ropa

ni contigo ni sin ti...

dices no y dices sí
dices que no has dicho nada
no contesta mi almohada
dice puede y quizás

Castellà

dice espera y poco más
que te espere sin sufrir

y dices que hoy ya no es posible
que tal vez pase mañana
de fin de semana
presiento lo impresentible
y otra noche en otro bar
tal vez tú y yo recordemos
si estar juntos no podemos
mejor no separarnos más

y dices no y dices sí
dices que decir no basta
que el destino es el que manda
y a mí me manda callar
y hoy que me hecho a recordar
hoy me acuerdo de ti.

Y dices no y dices sí...

Dices

Ni contigo ni sin ti

ni dormido ni despierto

no estoy vivo ni estoy muerto

estoy de paso por aquí

encerrado en una copa

sumergido en una jarra

me despierto en una barra

con tu olor aún en tu ropa

ni contigo ni sin ti...

dices no y dices sí

dices que no has dicho nada

no contesta mi almohada

dice puede y quizás

dice espera y poco más

que te espere sin sufrir

y dices que hoy ya no es posible

que tal vez pase mañana

de fin de semana

presiento lo impresentible

y otra noche en otro bar

tal vez tú y yo recordemos

si estar juntos no podemos

mejor no separarnos más

y dices no y dices sí

Castellà
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dices que decir no basta

que el destino es el que manda

y a mí me manda callar

y hoy que me hecho a recordar

hoy me acuerdo de ti.

Y dices no y dices sí...

El coche de Manolo

Nos han echado del último bar,
pero ya sabemos donde continuar,
se ha montado una fiesta ilegal,
en el coche de Manolo
el coche es ilegal.

En el coche de Manolo ahí
cabemos todos
en el coche de Manolo se va
a liar un buen percal.

Manolo, Manolo
en el coche de Manolo una fiesta ilegal
Manolo, Manolo
en el coche de Manolo un buen sidral

Las birras i los mais
corren sin parar
del coche de Manolo
no nos moverán

En el coche de Manolo ahí
cabemos todos
en el coche de Manolo se va
a liar un buen percal.

Manolo Manolo
en el coche de Manolo una fiesta ilegal
Manolo Manolo
en el coche de Manolo un buen sidral

en el coche, en el coche de Manolo
oh, oh, oh, oh, oh!!
en el coche, en el coche de Manolo
oh, oh, oh, oh, oh!!

Castellà

El coche de Manolo

Nos han echado del último bar,
pero ya sabemos donde continuar,
se ha montado una fiesta ilegal,
en el coche de Manolo
el coche es ilegal.

En el coche de Manolo ahí
cabemos todos
en el coche de Manolo se va
a liar un buen percal.

Manolo, Manolo
en el coche de Manolo una fiesta ilegal
Manolo, Manolo
en el coche de Manolo un buen sidral

Castellà

Las birras i los mais
corren sin parar
del coche de Manolo
no nos moverán

En el coche de Manolo ahí
cabemos todos
en el coche de Manolo se va
a liar un buen percal.

Manolo Manolo
en el coche de Manolo una fiesta ilegal
Manolo Manolo
en el coche de Manolo un buen sidral

en el coche, en el coche de Manolo
oh, oh, oh, oh, oh!!
en el coche, en el coche de Manolo
oh, oh, oh, oh, oh!!

EL GRAN BERNARDINI

Babylon, babylon, roots in a Babylon.

Oh, oh, oh...

Babylon, babylon, roots in a Babylon.

No volem, no volem gent dolenta no,
Bernardini´s flopsy´s stylen,
a drum and a bass and happyness,
all the world, a baby song
all the world, may be one,
si volem HELIUEI flipppy windy wops.

Roots in a, roots in a babylon...

Català

El meu poble

Avui tornaré al meu poble,

al poble d’on era

fa molts anys.

Allà encara m’està esperant

tot el que un dia

no vaig valorar.

He fet ciutats i països,

he voltat com un cabron

i ara me n’adono

que el que vaig deixar

no ho he trobat enlloc del món.

El meu poble a mi m’agrada,

hi ha barreja, hi ha pomada

i cervesa per fer l’animal

Català
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i també hi ha una noieta

que em fa perdre la xaveta

i que té el meu cor segrestat.

El camí ha estat llarg però ja arribo

em sembla que ja veig el castell allí,

quin neguit i el meu pit

repica com un martell.

El meu poble a mi m’agrada

hi ha barreja, hi ha pomada

i cervesa per fer l’animal.

Hi ha els amics, hi ha els camarades

esperant la retrobada

i uns cambrers molt ben ensenyats.

El meu poble

Avui tornaré al meu poble,
al poble d´on era fa molts anys.
Allà encara m´està esperant
el que un dia no vaig valorar.

He fet ciutats i països,
he voltat com un cabrón,
i ara és que m´adono
que el que vaig deixar
no ho he trobat enlloc del món.
El meu poble a mi magrada,

hi ha barreja, hi ha pomada
i cervesa per fer l´animal,
i també hi ha una noieta
que em fa perdre la xaveta
i que té el meu cor segrestat.

El camí era llarg però ja arribo
sembla que m´acosto al castell
Ai! quin neguit, el cor en el meu pit
replica com un martell.
El camí era llarg però ja arribo
sembla que m´acosto al castell
Ai! quin neguit, el cor en el meu pit
replica com un martell.

El meu poble a mi magrada,
hi ha barreja, hi ha pomada
i cervesa per fer l´animal.
Hi ha els amics, hi ha els camarades
esperant la retrobada
i uns cambrers molt ben ensenyats.

El meu poble a mi m´agrada
hi ha barrejaa, pomada i cervesa de veritat.
El meu poble a mi m´agrada
hi ha xavales per fer-ne disbarats.

Català

Festa blutal

Festa Blutal

Ai que guapa ha estat aquesta festa,
ha estat una festa blutal!
Perque hi ha hagut de tot i més i pau,
llàstima que ja s´ha acabat.

Era il·legal, era ball, era protesta,
era mestissatge, era nit i felicitat,
i un somriure de la lluna ens ha contagiat.

I com que això va dedicat a tots nosaltres
perque molt i molt bé ens hem portat,
aquesta festa tan blutal, no s´ha acabat.

Festa blutal! Blu! no s´ha acabat.
Festa blutal! No s´ha acabat.

Català

Fiesta ilegal

Buenas bienvenidos

a la fiesta ilegal

si no estás invitado

tú también puedes pasar.

Buenas bienvenidos

a la fiesta ilegal

si no estás invitado

tú también puedes pasar

pasa ya, pasa ya, pasa ya…

Si quieres ir de fiesta sin estar invitado

no vengas bien vestido, ni muy maqueado

di la contraseña antes de entrar

me gusta, me gusta, me gusta strombear!

La lalalala..

Castellà

Fiesta ilegal

Buenas bienvenidos
a la fiesta ilegal
si no estás invitado
tú también puedes pasar.

Buenas bienvenidos
a la fiesta ilegal
si no estás invitado
tú también puedes pasar
pasa ya, pasa ya, pasa ya…

Si quieres ir de fiesta sin estar invitado
no vengas bien vestido, ni muy maqueado
di la contraseña antes de entrar

Castellà
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me gusta, me gusta, me gusta strombear!

La lalalala..

Que venga tu padre, que venga tu prima,
pero que no venga ningún policía.

Fiestero

Le lerelelelé. Lelelelé...

A mi me llaman fiestero
porque me arde el fuego en las venas
me vuelvo loco, me vuelvo loco
con los acordes de una guitarra
y es que la noche se me hace corta
y no puedo parar de bailar.

A mi me llaman el picha
y no hay muchacha que se resista
to las camelo, to las enredo
y me las llevo por ahí en mi carro
lolailo lailo lolailo la
y todas quieren volver a repetir.

Fiestero,
así me llaman en el mundo entero
aunque me llamen el sinvergüenza
a mi me gusta gozar la vida
aunque me llamen el vividor
a mi me gusta darme un sabor
aunque te llamen el sinvergüenza
a ti te gusta gozar la vida
aunque te llamen el vividor
tú sí que tienes sabor

Cómo me llaman?
Fiestero!
Le lerelelé...

A mi me llaman el vago
porque me gusta poco el trabajo
ni levantarme por la mañana
es que me quedo pegao en la cama
y es que no puedo y es que no puedo
levantarme por la mañana
Me llaman el mujerío
ahora casado y ahora soltero
sigo queriendo a toa las mujeres
con esos cuerpos de Coca-cola
Lolailo lailo lolailo lailo
y es que todas me vuelven loco!

Fiestro
Así me llaman...

Castellà

Fiestero

Le lerelelelé. Lelelelé...

A mi me llaman fiestero

porque me arde el fuego en las venas

me vuelvo loco, me vuelvo loco

con los acordes de una guitarra

y es que la noche se me hace corta

Castellà

y no puedo parar de bailar.

A mi me llaman el picha

y no hay muchacha que se resista

to las camelo, to las enredo

y me las llevo por ahí en mi carro

lolailo lailo lolailo la

y todas quieren volver a repetir.

Fiestero,

así me llaman en el mundo entero

aunque me llamen el sinvergüenza

a mi me gusta gozar la vida

aunque me llamen el vividor

a mi me gusta darme un sabor

aunque te llamen el sinvergüenza

a ti te gusta gozar la vida

aunque te llamen el vividor

tú sí que tienes sabor

Cómo me llaman?

Fiestero!

Le lerelelé...

A mi me llaman el vago

porque me gusta poco el trabajo

ni levantarme por la mañana

es que me quedo pegao en la cama

y es que no puedo y es que no puedo

levantarme por la mañana

Me llaman el mujerío

ahora casado y ahora soltero

sigo queriendo a toa las mujeres

con esos cuerpos de Coca-cola

Lolailo lailo lolailo lailo

y es que todas me vuelven loco!

Fiestro

Así me llaman...
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Gran Bernardini´s

Babylon, babylon, roots in a Babylon.

Oh,oh,oh...

Babylon, babylon, roots in a Babylon.

No volem, no volem gent dolenta no,
Bernardini´s flopsy´s stylen,
a drum and a bass and happyness,
all the world, a baby song,
all the world, may be one,
si volem HELIUEI flippy windy wops.

Roots in a, roots in a babylon...

Anglès

Judith

No puc evitar mirar-te
i cada cop que ho vaig m´enxampes.
No puc evitar mirar-te,
no ho puc evitar.

Morbosa professora de francès,
m´encens, m´encens.
No puc concentrar-me en la lliçó,
només puc dibuixar un cor
amb els nostres noms.
Ja no vull ser el far que enlluerna
totes les sirenes del mar.
Jo per tu les veles plegaria,
deixaria de ser, el pirata que roba
un amor a cada port.

No puc evitar mirar-te
i cada cop que ho vaig m´enxampes
voulez-vous coucher avec moi, ce soir.

Judith, canto pel camí.
Judith, ets el meu verí.
Judith, uoh, uoh, uoh.
Judith, no t´hi fiquis el dit,
que se´t farà el nas gros.

Català

La calle Caramelo

Yo conozco una chiquilla
de esas que quitan el sueño
con tan sólo una mirada
me regala miles de besos.

Como odio las despedidas
si algún día la vuelvo a ver.
Será para secuestrarla y llevármela lejos,
lejos muy lejos

Ella vive en la calle de los sueños,
ella vive en la calle de los versos.

En la calle caramelo, número 20,
en la calle caramelo, segundo A,
en la calle caramelo, donde crece la noche
en la calle caramelo
Del centro de la Habana es mi nena!

Aunque estés lejos muy lejos
cada noche te puedo oír.
Diciéndole a la luna

Castellà

que te mueres por mi.

Que te mueres por mi,
que te mueres por mi.
Y haces que me sienta
el hombre más feliz.

Ella vive en la calle de los sueños
Ella vive en la calle de los versos

En la calle caramelo, número 20…
Yo soy un hombre de calle,
y tú la reina del baile,
tú tienes son son son,
tus caderas tienen son son son
y antes de morirme quiero
echar mil versos del alma.

Donde crece la noche,
la calle de tus sueños,
la calle caramelo

la calle caramelo

Yo conozco una chiquilla

de esas que quitan el sueño

con tan sólo una mirada

me regala miles de besos.

Como odio las despedidas

si algún día la vuelvo a ver.

Será para secuestrarla y llevármela lejos,

lejos muy lejos

Ella vive en la calle de los sueños,

ella vive en la calle de los versos.

En la calle caramelo, número 20,

en la calle caramelo, segundo A,

en la calle caramelo, donde crece la noche

en la calle caramelo

Del centro de la Habana es mi nena!

Aunque estés lejos muy lejos

cada noche te puedo oír.

Diciéndole a la luna

que te mueres por mi.

Que te mueres por mi,

que te mueres por mi.

Y haces que me sienta

Castellà
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el hombre más feliz.

Ella vive en la calle de los sueños

Ella vive en la calle de los versos

En la calle caramelo, número 20…

Yo soy un hombre de calle,

y tú la reina del baile,

tú tienes son son son,

tus caderas tienen son son son

y antes de morirme quiero

echar mil versos del alma.

Donde crece la noche,

la calle de tus sueños,

la calle caramelo.

La calle Caramelo

Yo conozco una chiquilla
de esas que quitan el sueño
con tan sólo una mirada
me regala miles de besos.

Como odio las despedidas
si algún día la vuelvo a ver.
Será para secuestrarla y llevármela lejos,
lejos muy lejos

Ella vive en la calle de los sueños,
ella vive en la calle de los versos.

En la calle caramelo, número 20,
en la calle caramelo, segundo A,
en la calle caramelo, donde crece la noche
en la calle caramelo
Del centro de la Habana es mi nena!

Aunque estés lejos muy lejos
cada noche te puedo oír.
Diciéndole a la luna
que te mueres por mi.

Que te mueres por mi,
que te mueres por mi.
Y haces que me sienta
el hombre más feliz.

Ella vive en la calle de los sueños
Ella vive en la calle de los versos

En la calle caramelo, número 20…
Yo soy un hombre de calle,
y tú la reina del baile,
tú tienes son son son,
tus caderas tienen son son son

Català

y antes de morirme quiero
echar mil versos del alma.

Donde crece la noche,
la calle de tus sueños,
la calle caramelo

Per l´Adrià,has escollit i alhora abandonat, ´pro aqesta cançó, per molt temps que passi
serà sempre una mica nostra, vulguis o no, ha existit alguna cosa entre els dos, intensa?
no massa, pro de les millors... si algún dia pretens tornar, saps ara i avui, tant bé com jo,
que estaré aquí, perquè jo t´******...

La canción que suena mal

Esta es la canción que suena mal
Es imposible que suene bien
Esta es la cancón que molesta
Que no gusta ni a dios.

Pero si queremos podemos hacer
que suene muy bonita,
como la mas bella de las canciones de amor.

Pero:
Esta es la canción que suena mal
Es imposible que suene bien
Esta es la cancón que molesta
Que no gusta ni a dios.

Que asco de canción (x4)

Pero si queremos podemos hacer
que suene muy bonita,
como la mas bella de las canciones de amor. (x2)

Pero:
Esta es la canción que suena mal
Es imposible que suene bien
Esta es la cancón que molesta
Que no gusta ni a dios.

Castellà

La dansa del sonat

Qui no estigui boig que ho digui que s´aparti que s´ho miri aquesta és la
dansa del sonat. Qui ho estigui com nosaltres a suar la cansalada i a cridar
brincar i fer el boig sense prendre mal però no ens digueu que som estranys
ja heu vist el món com esta anant.

Quantes més obligacions mes em piquen els collons a mi que em dius si mai
hem foto en un marron. I quina òstia em fotaria si em veiés fumant maria
ni puta idea del poc de bo que queda al món, però no ens digueu que som
estranys ja heu vist el món com està anant.

La dansa del sonat ai com ballo ai com ric ai que vaig massa envelat
La dansa del sonat ai que vaig que vaig molt despentinat
Si se normal és tirar bombes prefereixo ser un sonat
La dansa del sonat ai que vaig de marxa de festa al Firabar

Aquests joves que protesten que fan el boig poder que els grossos s´escoltin
els seus pensaments i si aquest joves governessin poder i hauria massa festa
però segur que i hauria millor ambient.

Però no ens digueu que som estranys ja heu vist el món com està anant

Català
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La dansa del sonat ai com ballo ai com ric ai que vaig massa envelat
La dansa del sonat ai que vaig que vaig molt despentinat
Si ser normal és tirar bombes prefereixo ser un sonat

La dansa del sonat ai que vaig de marxa de festa al firabar
La dansa del sonat ai que vaig massa envelat
La dansa del sonat ai que vaig despentinat
La dansa del sonat ai que vaig del tot mamat
La dansa del sonat ai que vaig del tot fumat

La dansa del sonat

Qui no estigui boig que ho digui que s´aparti que s´ho miri aquesta és la

dansa del sonat. Qui ho estigui com nosaltres a suar la cansalada i a cridar

brincar i fer el boig sense prendre mal però no ens digueu que som estranys

ja heu vist el món com esta anant.

Quantes més obligacions mes em piquen els collons a mi que em dius si mai

hem foto en un marron. I quina òstia em fotaria si em veiés fumant maria

ni puta idea del poc de bo que queda al món, però no ens digueu que som

estranys ja heu vist el món com està anant.

La dansa del sonat ai com ballo ai com ric ai que vaig massa envelat

La dansa del sonat ai que vaig que vaig molt despentinat

Si se normal és tirar bombes prefereixo ser un sonat

La dansa del sonat ai que vaig de marxa de festa al firabar

Aquests joves que protesten que fan el boig poder que els grossos s´escoltin

els seus pensaments i si aquest joves governessin poder i hauria massa festa

però segur que i hauria millor ambient.

Però no ens digueu que som estranys ja heu vist el món com està anant

La dansa del sonat ai com ballo ai com ric ai que vaig massa envelat

La dansa del sonat ai que vaig que vaig molt despentinat

Si ser normal és tirar bombes prefereixo ser un sonat

La dansa del sonat ai que vaig de marxa de festa al firabar

La dansa del sonat ai que vaig massa envelat

La dansa del sonat ai que vaig despentinat
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La dansa del sonat ai que vaig del tot mamat

La dansa del sonat ai que vaig del tot fumat

La dansa del sonat

Qui no estigui boig que ho digui que s´aparti que s´ho miri aquesta és la
dansa del sonat.

Qui ho estigui com nosaltres, a suar la cansalada i a cridar, brincar i fer el boig sense
prendre mal.

Però no ens digueu que som estranys,
ja heu vist el món com esta anant!...

Quantes més obligacions mes em piquen els collons,
a mi que em dius si mai hem foto en un marrón.

I quina òstia em fotaria si em veiés fumant maria ni puta idea del poc de bo que queda al
món.

Però no ens digueu que som estranys,
ja heu vist el món com està anant!...

La dansa del sonat, ai com ballo, ai com ric ai que vaig massa embalat.
La dansa del sonat, ai que vaig, que vaig molt despentinat.
La dansa del sonat, si ser normal és tirar bombes prefereixo ser un sonat.
La dansa del sonat, ai que me´n vaig de marxa de festa al firabar.

Ai aquests joves que protesten, que fan el boig,
potser que els grossos escoltin els seus pensaments.
I si aquest joves governessin poder i hauria massa festa,
però segur que i hauria millor ambient.

Però no ens digueu que som estranys...

Català

la fiesta ilegal

buena bienvenidos
a la fiesta ilegal
si no estas invitado
tu también puedes pasar

buenas bienvenidos
a la fiesta ilegal
si no estas invitado
tú también puedes pasar

si quieres ir de fiesta
sin estar invitado
no vengas bien vestido, ni muy maqueao
di la contraseña antes de entrar
me gusta, me gusta, me gusta strombear

que venga tu padre, que venga tu prima,
pero que no venga ningun policia

Castellà

La gota

OH

Ets gota de pluja, ets gota de plor i de vi
ets gota de lava, ets gota de regalim

gota d’oasi, d’esperança que regues un món àrid

Català
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ets la gota que fa vessar el got

Ets gota de sang, ets gota de suor infantil
ets gota del gota a gota, ets gota que no cau
gota de pluja àcida, que del primer plor
la gota cau, es filtra, s’evapora i ho torna a veure tot

Quants calendaris haurem d’arrencar
per veure només la gota de la pluja que mulla
i si és la nostra l’espècie que enderroca pobles i gent
prefereixo ser ocell que vola sense diners

El plor desesperat, el vi de penes ofegat,
la lava que explota de ràbia i l’últim regalim
d’aquell arbre amazònic abans de ser tallat.
S’ha de buidar el got que ja fa temps que vessa amb aquests dictadors

la sang que fan les armes, jo em plantejo la seva inexistència
com pot tenir sostre una empresa d’armes i no el rodamón xop
i aquests nens i no tan nens que viuen per treballar
i aquella nena amb el gota a gota després d’un bombardeig

I els cabrons ignorants que només busquen capital
faran que la pluja contamini, i així els nadons que vegin per primer cop el món
ploraran, ploraran, ploraran,...

Quants....

La gota

OH

Ets gota de pluja, ets gota de plor i de vi
ets gota de lava, ets gota de regalim

gota d’oasi, d’esperança que regues un món àrid
ets la gota que fa vessar el got

Ets gota de sang, ets gota de suor infantil
ets gota del gota a gota, ets gota que no cau
gota de pluja àcida, que del primer plor
la gota cau, es filtra, s’evapora i ho torna a veure tot

Quants calendaris haurem d’arrencar
per veure només la gota de la pluja que mulla
i si és la nostra l’espècie que enderroca pobles i gent
prefereixo ser ocell que vola sense diners

El plor desesperat, el vi de penes ofegat,
la lava que explota de ràbia i l’últim regalim
d’aquell arbre amazònic abans de ser tallat.
S’ha de buidar el got que ja fa temps que vessa amb aquests dictadors

la sang que fan les armes, jo em plantejo la seva inexistència
com pot tenir sostre una empresa d’armes i no el rodamón xop
i aquests nens i no tan nens que viuen per treballar
i aquella nena amb el gota a gota després d’un bombardeig

I els cabrons ignorants que només busquen capital
faran que la pluja contamini, i així els nadons que vegin per primer cop el món
ploraran, ploraran, ploraran,...

Quants....
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La nit de sant Joan

Va haver una festa com Déu mana
a hi havia els Strombers tocant
en un poble de gent de puta mare
i era la nit de sant Joan.

D’alegria, de fum i veure
no en va faltar pas ni un instant
i ben d’hora a ritme de rumba
un ja es va anar despullant ,
i els nois i noies d’ulls vermells
i de boca ample no paraven de ballar
i no s´estaven de cridar aaaaaaaa

Strombres torneu a començar
farem de la nit més curta
la més llarga de l´any sí, sí, sí
Strombers torneu a començar
tots fumant, cantant,
bebent, ballant,
visca la nit de sant Joan!

Amb bona música aquella nit la nit sencera
no es podia fotre abaix el conyac
ara un rock ara una rumba i ara un reguea, un ska,
ara un bals, una ranchera, un moment i un xaxaxà,
i es nava fotent de dia i en Jack que no apareixia.

La nit de sant Joan és nit d´alegria,
doneu-me xampany, doneu-me xampany.
Que la nit de sant Joan és nit d´alegria,
feu arribar algun peta, un cubalibre i més xampany,
tots fumant, cantant, bebent, ballant,
visca la nit de sant Joan!

Com que no n´hi havia prou
una lluita teatral al mig del jardí,
i preciosa aquella nit quan ja no era nit
un saxo de seda feia el so dels carrers.
I els nois i noies d´ulls vermells
i de boca ample
no paraven de ballar
i no s´estaven de cridar aaaaaa

Strombers torneu a començar...

Català

La nit de sant Joan

Va haver una festa com Déu mana

a hi havia els Strombers tocant

en un poble de gent de puta mare

i era la nit de sant Joan.

D’alegria, de fum i veure

no en va faltar pas ni un instant

i ben d’hora a ritme de rumba

un ja es va anar despullant ,

i els nois i noies d’ulls vermells

i de boca ample no paraven de ballar

i no s´estaven de cridar aaaaaaaa

Strombres torneu a començar

Català
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farem de la nit més curta

la més llarga de l´any sí, sí, sí

Strombers torneu a començar

tots fumant, cantant,

bebent, ballant,

visca la nit de sant Joan!

Amb bona música aquella nit la nit sencera

no es podia fotre abaix el conyac

ara un rock ara una rumba i ara un reguea, un ska,

ara un bals, una ranchera, un moment i un xaxaxà,

i es nava fotent de dia i en Jack que no apareixia.

La nit de sant Joan és nit d´alegria,

doneu-me xampany, doneu-me xampany.

Que la nit de sant Joan és nit d´alegria,

feu arribar algun peta, un cubalibre i més xampany,

tots fumant, cantant, bebent, ballant,

visca la nit de sant Joan!

Com que no n´hi havia prou

una lluita teatral al mig del jardí,

i preciosa aquella nit quan ja no era nit

un saxo de seda feia el so dels carrers.

I els nois i noies d´ulls vermells

i de boca ample

no paraven de ballar

i no s´estaven de cridar aaaaaa

Strombers torneu a començar...

Marcè

Avui m’he despertat amb tambors dins el meu cap
la nit d’ahir va ser tota una festa,
ballaruga, gresca i xerinola i al meu costat una noia
que em perseguia per tot arreu

i em deia deixa´m estar amb tu al teu costat
vull estar sempre amb tuuu ohoho

oh oh oh Mercè
guardo en els meus llavis el gust del teu entrecuix
ohoh Mercè

Català

com tornar a saber de tu
guardo en el meu cor tot el teu record ohoh
i pensant en tu em surten tonades,
guardo en el meu cor tot el teu record ohoh
i pensant en tu em surten lleterades.

Vaig perdre el teu telèfon
i el vaig esta buscant, buscant, buscant, buscant
i ara escric cançons i les vaig cantant pel món
potser així et trobaré

al mig d´un concert una noia em llença un petó
i crec que per fi ets tu ohoho

oh oh oh Mercè...

És la història d’un estiu,
teníem disset anys, què maco estava
el poble amb tants Hamlets, tanta vida i tanta festa.
Com trobo a faltar la festa. Collons d’ajuntament,
que no ho sents o què?
I la Mercè, ai la Mercè!

Mercè, Mercè amb tu la vida em somriu
perquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu (bis)

Ai Maria Mercè Mercedites
ara què hem de fer?
Ai Maria Mercè Mercedites
nirem de lloguer.
Ai Maria Mercè Mercedites
ara amb el Marcel,
ai Marcel ai com tu diria
cap a la merceria.

Mercè, Mercè, amb tu la vida em somriu
perquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu (bis)

lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo..

My hander and the n’hour
fogging my to very, very well,
very good for the nations,
hander and the n’hour
Stromber in the night!
Hander hour.

Va, va enxufes o no l’enxufes?

Ahm!
Pau Clarís tenia un calze com mai més se n’ha vist cap
no em surt res tio uaah! Neu a tomar pel cul!
Handen hour in the night for the very good.
Lo que tu vulguis et dic, començo:
Pau Clarís tenia un calze com
no, no és que no em surt òstia! No, no
No estic inspiraat! És que per recitar això tinc que estar inspirat home!
My hander in the n’hour fy to very people, fy to very much hander hour and the shame,
neu a tomar pel cul!
No, no estic inspirat!
Una, dues, eh creu-t’ho, creu-t’ho! Una, dues, tres!
A veure, a veure però passa’m això que em vull assentar. Glgl! Hm!
Venga, venga Antònio tio, que ara, ara és la teva, home!
Fot-li canya va!
Hm, hm no em surt... hm. Diré una parida però ara diré una veritat com un temple.

Pau Clarís tenia un calze com mai més se n’ha vist cap
tot d’espigues i roselles i raïms verds i morats
d’un escut de Catalunya amb quatre barres d’esmalt
d’un groc que ni la ginesta, d’un vermell que ni la sang.
Pau Clarís tenia un calze com mai més se n’ha vist cap
cada cop que hi consagrava, diu que se’l veia plorar.
L’escolà ajudant de missa que li girava el missal
ja li deia a cau d’orella, amb un to molt esdeblai,
què ploreu senyor canonge, per què ploreu ara tant?
Ploro per tu i pels teus pares i per tots els catalans
per la honra de les donzelles i el sofriment dels esclaus,
pel palan donat als gossos i pel que vaig a consagrar,
que potser serà pastura del tiratge dels cavalls
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Mercè

Avui m’he despertat amb tambors dins el meu cap
la nit d’ahir va ser tota una festa,
ballaruga, gresca i xerinola i al meu costat una noia
que em perseguia per tot arreu

i em deia deixa´m estar amb tu al teu costat
vull estar sempre amb tuuu ohoho

oh oh oh Mercè
guardo en els meus llavis el gust del teu entrecuix
ohoh Mercè
com tornar a saber de tu
guardo en el meu cor tot el teu record ohoh
i pensant en tu em surten tonades,
guardo en el meu cor tot el teu record ohoh
i pensant en tu em surten lleterades.

Vaig perdre el teu telèfon
i el vaig esta buscant, buscant, buscant, buscant
i ara escric cançons i les vaig cantant pel món
potser així et trobaré

al mig d´un concert una noia em llença un petó
i crec que per fi ets tu ohoho

oh oh oh Mercè...

És la història d’un estiu,
teníem disset anys, què maco estava
el poble amb tants Hamlets, tanta vida i tanta festa.
Com trobo a faltar la festa. Collons d’ajuntament,
que no ho sents o què?
I la Mercè, ai la Mercè!

Mercè, Mercè amb tu la vida em somriu
perquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu (bis)

Ai Maria Mercè Mercedites
ara què hem de fer?
Ai Maria Mercè Mercedites
nirem de lloguer.
Ai Maria Mercè Mercedites
ara amb el Marcel,
ai Marcel ai com tu diria
cap a la merceria.

Mercè, Mercè, amb tu la vida em somriu
perquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu (bis)

lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo..

My handel and the n’hour
fogging my to very, very well,
very good for the nations,
handel and the n’hour
Stromber in the night!
Handen hour.

Va, va enxufes o no l’enxufes?

Ahm!
Pau Clarís tenia un calze com mai més se n’ha vist cap
no em surt res tio uaah! Neu a tomar pel cul!
Handen hour in the night for the very good.
Lo que tu vulguis et dic, començo:
Pau Clarís tenia un calze com
no, no és que no em surt òstia! No, no
No estic inspiraat! És que per recitar això tinc que estar inspirat home!

Català

My hander in the n’hour fy to very people, fy to very much hander hour and the shame,
neu a tomar pel cul!
No, no estic inspirat!
Una, dues, eh creu-t’ho, creu-t’ho! Una, dues, tres!
A veure, a veure però passa’m això que em vull assentar. Glgl! Hm!
Venga, venga Antònio tio, que ara, ara és la teva, home!
Fot-li canya va!
Hm, hm no em surt... hm. Diré una parida però ara diré una veritat com un temple.

Pau Clarís tenia un calze com mai més se n’ha vist cap
tot d’espigues i roselles i raïms verds i morats
d’un escut de Catalunya amb quatre barres d’esmalt
d’un groc que ni la ginesta, d’un vermell que ni la sang.
Pau Clarís tenia un calze com mai més se n’ha vist cap
cada cop que hi consagrava, diu que se’l veia plorar.
L’escolà ajudant de missa que li girava el missal
ja li deia a  cau d’orella, amb un to molt esdeblai,
què ploreu senyor canonge, per què ploreu ara tant?
Ploro per tu i pels teus pares i per tots els catalans
per la honra de les donzelles i el sofriment dels esclaus,
pel palan donat als gossos i pel que vaig a consagrar,
que potser serà pastura del tiratge dels cavalls.

Mercè

Avui m’he despertat amb tambors dins el meu cap

la nit d’ahir va ser tota una festa,

ballaruga, gresca i xerinola i al meu costat una noia

que em perseguia per tot arreu

i em deia deixa´m estar amb tu al teu costat

vull estar sempre amb tuuu ohoho

oh oh oh Mercè

guardo en els meus llavis el gust del teu entrecuix

ohoh Mercè

com tornar a saber de tu

guardo en el meu cor tot el teu record ohoh

i pensant en tu em surten tonades,

guardo en el meu cor tot el teu record ohoh

i pensant en tu em surten lleterades.

Vaig perdre el teu telèfon

i el vaig esta buscant, buscant, buscant, buscant

i ara escric cançons i les vaig cantant pel món

potser així et trobaré

al mig d´un concert una noia em llença un petó

i crec que per fi ets tu ohoho

oh oh oh Mercè...

Català
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És la història d’un estiu,

teníem disset anys, què maco estava

el poble amb tants Hamlets, tanta vida i tanta festa.

Com trobo a faltar la festa. Collons d’ajuntament,

que no ho sents o què?

I la Mercè, ai la Mercè!

Mercè, Mercè amb tu la vida em somriu

perquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu (bis)

Ai Maria Mercè Mercedites

ara què hem de fer?

Ai Maria Mercè Mercedites

nirem de lloguer.

Ai Maria Mercè Mercedites

ara amb el Marcel,

ai Marcel ai com tu diria

cap a la merceria.

Mercè, Mercè, amb tu la vida em somriu

perquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu (bis)

lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo..

MERCÈ

 Avui m’he despertat amb tambors dins el meu cap
la nit d’ahir va ser tota una festa,
ballaruga, gresca i xerinola i al meu costat una noia
que em perseguia per tot arreu

i em deia deixa´m estar amb tu al teu costat
vull estar sempre amb tuuu ohoho

oh oh oh Mercè
guardo en els meus llavis el gust del teu entrecuix
ohoh Mercè
com tornar a saber de tu
guardo en el meu cor tot el teu record ohoh
i pensant en tu em surten tonades,
guardo en el meu cor tot el teu record ohoh
i pensant en tu em surten lleterades.

Vaig perdre el teu telèfon
i el vaig esta buscant, buscant, buscant, buscant
i ara escric cançons i les vaig cantant pel món

Català

potser així et trobaré

al mig d´un concert una noia em llença un petó
i crec que per fi ets tu ohoho

oh oh oh Mercè...

És la història d’un estiu,
teníem disset anys, què maco estava
el poble amb tants Hamlets, tanta vida i tanta festa.
Com trobo a faltar la festa. Collons d’ajuntament,
que no ho sents o què?
I la Mercè, ai la Mercè!

Mercè, Mercè amb tu la vida em somriu
perquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu (bis)

Ai Maria Mercè Mercedites
ara què hem de fer?
Ai Maria Mercè Mercedites
nirem de lloguer.
Ai Maria Mercè Mercedites
ara amb el Marcel,
ai Marcel ai com tu diria
cap a la merceria.

Mercè, Mercè, amb tu la vida em somriu
perquè, perquè, perquè amb tu sempre és nit d’estiu (bis)

lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo..

Mil tragos más

Por culpa de una ingrata
ando tomando por las cantinas
por culpa de una ingrata
yo me he vuelto
bala perdida

Recuerdo sus besos
en cada noche en cada tequila,
señor cantinero sirva una botella
y mil tragos más

Maldigo mi suerte, maldigo la noche
en que nos conocimos
jugué mal mis cartas
apostando a la reina de corazones.

Recuerdo sus besos
en cada noche en cada tequila
señor cantinero sirva una botella
y mil tragos más

Sábanas de seda besos de fuego su piel morena
un reflejo en sus ojos
mi vida se quema.
Sábanas de seda besos de fuego su piel morena
su pelo en mi pecho y ese amanecer
es todo lo que queda.

Despreció mi cariño se fue con la noche
y con mi caballo
se oyeron disparos me arrastré por el suelo
y llegué a su cama

Recuerdo sus besos
en cada noche en cada tequila
señor cantinero sirva una botella
y mil tragos más

Sábanas de seda besos de fuego su piel morena
un reflejo en sus ojos
mi vida se quema.
Sábanas de seda besos de fuego su piel morena
su pelo en mi pecho y ese amanecer
es todo lo que queda.

Castellà
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Mil tragos más, más, más,
tomare mil tragos más, más, más
por culpa de una ingrata hoy
me voy a entrompar

Mil tragos más, más, más
tomare mil tragos más, más, más
por culpa de una ingrata hoy
me voy a entrompar.

Mil tragos más

Por culpa de una ingrata
ando tomando por las cantinas
por culpa de una ingrata
yo me he vuelto
bala perdida

Recuerdo sus besos
en cada noche en cada tequila,
señor cantinero sirva una botella
y mil tragos más

Maldigo mi suerte, maldigo la noche
en que nos conocimos
jugué mal mis cartas
apostando a la reina de corazones.

Recuerdo sus besos
en cada noche en cada tequila
señor cantinero sirva una botella
y mil tragos más

Sábanas de seda besos de fuego su piel morena
un reflejo en sus ojos
mi vida se quema.
Sábanas de seda besos de fuego su piel morena
su pelo en mi pecho y ese amanecer
es todo lo que queda.

Despreció mi cariño se fue con la noche
y con mi caballo
se oyeron disparos me arrastré por el suelo
y llegué a su cama

Recuerdo sus besos
en cada noche en cada tequila
señor cantinero sirva una botella
y mil tragos más

Sábanas de seda besos de fuego su piel morena
un reflejo en sus ojos
mi vida se quema.
Sábanas de seda besos de fuego su piel morena
su pelo en mi pecho y ese amanecer
es todo lo que queda.

Mil tragos más, más, más,
tomare mil tragos más, más, más
por culpa de una ingrata hoy
me voy a entrompar

Mil tragos más, más, más
tomare mil tragos más, más, más
por culpa de una ingrata hoy
me voy a entrompar.

Castellà

Móns

Pels qui volen diferències i fronteres, ara els parlarem
de que aquí no volem.
Perquè ens agrada el seu ball, ens agrada el seu mirar,
ens agrada el seu cabell, i la seva forma de falar.
L´alegria dels més pobres significa molt.

I la rumba, la rumba gitana és amor.
I la rumba, que roba les penes.
I la rumba, la rumba gitana és amor.
Preferim cants i balls de pobres que tinences dels més rics.

A l´Àfrica ballen bo i pintats,
canten rient potser ni amb una guitarra.
A l´Àfrica ballen bo i pintats,
volen apendre d´ells, oh lalalala.

I pensant amb la pau, que cony foten governant
uns putos dictadors com el Bush i d´altres,
no es pot anar a matar enlloc només pel puto
moviment dels calers.
Digue-li tu, digue-li tu, que està parint la pena
amb pobre gent que té menys que ell.
Un país subdesenvolupat és més aviat un país robat.

Català

Ojos de niño

Mire a los ojos de un niño aunque sea,
aunque sea palestino
Mire a los ojos de un niño aunque sea,
aunque sea marroquí
Mire a los ojos de un niño aunque sea,
aunque sea peruano
Mire y luego decida si él también,
si él también puede vivir

Juegan con el mundo a su ruleta de la suerte
Se reparten ganancias y muerte
Nos cargan de piedras la consciencia de sus guerras
No respetan la paz de esta tierra

Mire a los ojos de un niño aunque sea,
aunque sea tibetano
Mire a los ojos de un niño aunque sea,
aunque sea senegalés
Mire a los ojos de un niño aunque sea,
aunque sea americano
Mire y luego decida si él también,
si él también puede vivir

Son los mandatarios que no escuchan a sus gentes
Sabio humilde es un sabio valiente
No escuchan las muertes de todos los insumisos
Y acabaron luchando en cinismos

Paz para mí
(es no hacer diferencias)
Paz para mí
(mirar alrededor)
Paz para mí
(besar a mis amigos)
Paz para mí…
Paz para mi es amor

Català

Ojos de un niño

Mire a los ojos de un niño
aunque sea, aunque sea palestino.
Mire a los ojos de un niño
aunque sea, aunque sea marriquí.
Mire a los ojos de un niño
aunque sea, aunque sea peruano.

Castellà
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Mire y luego decida
si él también puede vivir.

Juegan con el mundo a su ruleta de la suerte,
se reparten ganancias y muerte.
Nos cargan de piedras la conciencia de sus guerras,
no respetan la paz de esta tierra.

Mire a los ojos de un niño
aunque sea, aunque sea tibetano.
Mire a los ojos de un niño
aunque sea, aunque sea senegalés.
Mire a los ojos de un niño
aunque sea, aunque sea americano.
Mire y luego decida
si él también puede vivir.

Sordos mandatarios que no escuchan a sus gentes.
Sabio humilde es un sabio valiente.
No escuchan las muertes de todos los insumisos
que acabaron luchando en si mismos.

Paz para mí, es no hacer diferencias.
Paz para mí, es mirar alrededor.
Paz para mí, es besar a mis amigos.
Paz para mí.
Paz para mí, es amor.

Patum

Jo que agafo un mocador, i un barret de palla al cap,
la camisa ben cremada d´espurnes de l´any passat.
Passo pel bar de les Voltes i allà hi faig un xarrupet,
enfilo cap a la plaça per ballar-hi el salt de plens.

Anem a la Patum
volem festa, volem fum.
I un got de barreja que mareja per ballar amb els Plens,
amb els Turcs i els Cavallets.

Sento les primeres notes sota el balcó del tabal,
es respira aire de festa, festa gran al Berguedà.
El cor em batega ràpid quan veig grans joves i vells,
Quan sento la gent de plaça cridar, això sí és sentiment.

Anem a la Patum
volem festa, volem fum.
I un got de barreja que mareja per ballar amb els Plens,
amb els Turcs i els Cavallets.

I la Patum, com ha de ser, és la millor festa que hi ha al carrer.
I la Patum, com ha de ser, és la millor festa del món sencer.

Català

patum

Jo que agafo el mocador i un barret de palla al cap,
la camisa ben cremada d´espurnes de l´any passat.
Passo pel bar de les voltes i allà hi faig un xarrupet,
enfilo cap a la plaça per ballar-hi el salt de plens!

Anem a la Patum! Volem festa, volem fum.
I un got de barreja que mareja per ballar amb els plens
amb els turcs i els cavallets.

Sento les primeres notes sota el balcó del tabal,
es resspira aire de festa, festa gran al Berguedà!
El cor em batega ràpid quan veig grans, joves i vells cridar
això si que és sentiment!

Català

I la Patum, com ha de ser, és la millor festa que hi ha al carrer.
I la Patum, com ha de sre, és la millor festa del món sencer.

Per què?

Per què hi ha merda pel terra
si el planeta no s´ho pot empassar.
Per què abandonem un gos
si ell només ens volia estimar.
Per què es cremen els boscos
i no ho volem aturar.
Per què les multinacionals
no paren de guanyar.

I diu que l´home, és l´espècie intel·ligent,
no hi ha paraules pel bé que hem fet.
Bastants menys arbres, menys oxigen per la gent.
Evolució sostenible.

Jo només vull un món més bonic
com els petons dels meus amics
i la natura oxigenada,
i de savis és rectificar
que ningú és perfecte.

Per què el Vaticà és ric i mafiós
però té tant poder de convicció.
Per què tothom protesta moltes lleis
i no s´arregla res.
Per què els castigats són els pobres
si no han fet res més que néixer en aquest món.
Per què creiem en un déu bo
si amics meus han mort.

I diu que l´home, és l´espècie intel·ligent,
doncs a que ve la violència i matar gent.
I l´enveja no regala, ni calma un riu de veritat.
Fer les coses fàcils és ser intel·ligent.

Jo només vull un món més bonic
com els petons dels meus amics
i la natura oxigenada,
i de savis és rectificar
que ningú és perfecte.

Català

QUAN SIGUIS ENLLÀ

QUAN SIGUIS ENLLÀ ( CD QUE RULI! )

Quan siguis enllà envia’m tan sols una carta
quan siguis enllà envia’m només una postal
que em recordi de tu encara que em pugui fer mal

Quan siguis enllà pensa en la nit que et vaig veure
quan siguis enllà pensa en el nostre comiat
i que la vida segueix però el meu amor no se n’ha anat

Quan siguis enllà pren-te la vida com vingui
quan siguis enllà pren de qui vulguis la mà
Que sé que en una altra vida t’he de trobar

Català
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Quan siguis enllà

Quan siguis enllà envia’m tan sols una carta
quan siguis enllà envia’m només una postal
que em recordi de tu encara que em pugui fer mal

Quan siguis enllà pensa en la nit que et vaig veure
quan siguis enllà pensa en el nostre comiat
i que la vida segueix però el meu amor no se n’ha anat

Quan siguis enllà pren-te la vida com vingui
quan siguis enllà pren de qui vulguis la mà
Que sé que en una altra vida t’he de trobar

Català

Reina grifa

Reina, reina grifa.

Solo con oler la grifa me vuelvo loco de emoción,
lágrimas de alegría me salen del corazón.
Soy dueño de qué,
soy dueño de la reina grifa.

La quemo con cariño, la mezclo con pasión,
le pongo la boquilla y a fumar con ilusión.

Siento como entra el humo y acaricia mi pulmón,
la grifa es toda mi vida, pa mí la grifa es lo mejor.
Soy dueño de qué,
soy dueño de la reina grifa.

Dame una chinita que ya no puedo aguantar,
que me han dicho que la mama me la quería quitar.
La quemo con cariño y la mezclo con pasión,
le pongo la boquilla y a fumar con ilusión!
Joder ya voy flipando, cargaillo está el cabrón,
me está comiendo la sangre, me está dando el subidón!

Castellà

Stromber

Ya sé que soy un poco stromber,
que todo lo hago al revés,
que nunca acabo lo que empiezo,
y que me vas a dejar, mujer.

Ya sé que bailo a descompás,
que desafino cuando canto,
pero al salir al escenario
tengo un poder sobrenatural.

Somos los strombers,
gente de mal ver y buen beber,
y el diós de la lujuria hoy nos da su bendición.
Buenas bienvenidos a una fiesta más!

Vendí mi alma al diablo,
a cambio de la eterna juventud,
él me suministra canciones
para que las bailes tú.

Navegando siempre en alta mar,
todos raro me miran al pasar,
y la poca pasta que llevo en los bolsillos
siempre es para malgastar.

Castellà

Y aunque a veces me despiste
mirando el culo a otras,
no te preocupes mi nena, mi amor es para ti.

Ven

Me doy por vencido
te has llevado mi razón
me doy por vencido
ahora dependo de tu amor

y no puedo ver
más allá de tus labios
y no puedo ver
más allá de tus brazos

que me dicen ven, ven, ven
acércate un poco más
me dicen ven, ten,
toma mi corazón

las penas al río
y después al ancho mar
al oír tan sólo
el eco de tu voz

y no puedo ver...

Castellà

Ven

Me doy por vencido

te has llevado mi razón

me doy por vencido

ahora dependo de tu amor

y no puedo ver

más allá de tus labios

y no puedo ver

más allá de tus brazos

que me dicen ven, ven, ven

acércate un poco más

me dicen ven, ten,

toma mi corazón

las penas al río

y después al ancho mar

al oír tan sólo

el eco de tu voz

y no puedo ver...

Castellà
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Verdadero

Esos ojitos tan bellos
como me gusta volver ver llorar
cuando lloran de emoción
se me parte el corazón.

El verano ha terminado
y las fiestas del pueblo también.
La ciudad te espera
al colegio has de volver.

Pero no te preocupes mi nena
la vida pronto llegará.
Y casi todos los fines de semana
yo te vendré a visitar.

Porque el amor cuando es verdadero
siempre es lo primero.
Porque el amor cuando es de verdad
no hay distancia que pueda matar.

Porque el amor cuando es verdadero…

Cuando me siento triste
con mi guitarra me pongo a cantar
Canciones que salen de el alma
canciones que ahuyentan mi pesar.

Porque la vida, porque la vida,
porque la vida te da
gota salada de azúcar,
lagrima dulce de sal.

Pero no te preocupes mi nena
la vida pronto llegará.
Y casi todos los fines de semana
yo te vendré a visitar.

Porque el amor cuando es verdadero…
Porque el amor cuando es verdadero…

Castellà

Verdadero

Esos ojitos tan bellos

como me gusta volver ver llorar

cuando lloran de emoción

se me parte el corazón.

El verano ha terminado

y las fiestas del pueblo también.

La ciudad te espera

al colegio has de volver.

Pero no te preocupes mi nena

la vida pronto llegará.

Y casi todos los fines de semana

yo te vendré a visitar.

Castellà

Porque el amor cuando es verdadero

siempre es lo primero.

Porque el amor cuando es de verdad

no hay distancia que pueda matar.

Porque el amor cuando es verdadero…

Cuando me siento triste

con mi guitarra me pongo a cantar

Canciones que salen de el alma

canciones que ahuyentan mi pesar.

Porque la vida, porque la vida,

porque la vida te da

gota salada de azúcar,

lagrima dulce de sal.

Pero no te preocupes mi nena

la vida pronto llegará.

Y casi todos los fines de semana

yo te vendré a visitar.

Porque el amor cuando es verdadero…

Porque el amor cuando es verdadero…

VERDADERO ( CD QUE RULI! )

VERDADERO ( CD QUE RULI! )

Esos ojitos tan bellos
como me gusta volver ver llorar
cuando lloran de emoción
se me parte el corazón.

El verano ha terminado
y las fiestas del pueblo también.
La ciudad te espera
al colegio has de volver.

Pero no te preocupes mi nena
la vida pronto llegará.
Y casi todos los fines de semana
yo te vendré a visitar.

Porque el amor cuando es verdadero
siempre es lo primero.
Porque el amor cuando es de verdad
no hay distancia que pueda matar.

Castellà
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Porque el amor cuando es verdadero...

Cuando me siento triste
con mi guitarra me pongo a cantar
Canciones que salen de el alma
canciones que ahuyentan mi pesar.

Porque la vida, porque la vida,
porque la vida te da
gota salada de azúcar,
lagrima dulce de sal.

Pero no te preocupes mi nena
la vida pronto llegará.
Y casi todos los fines de semana
yo te vendré a visitar.

Porque el amor cuando es verdadero...
Porque el amor cuando es verdadero...

Xeilo el bataca

La increíble historia de Xeilo el bataca...

Xeilo el bataca es mi mejor amigo
Xeilo el bataca es un tipo conflictivo
Va redoblando de bar en bar
Nunca sabe cuando tiene que parar

Desde su ventana seguirá cantando un blues
Toda la eternidad...

Xeilo (xeilo), xeilo (xeilo)
Xeilo el bataca
Xeilo (xeilo), xeilo (xeilo)
Tipo conflictivo

Su ron i su cerveza, su forma de bailar
Trifásico de whisky que nunca va a parar
Es un viejo roquero
Su alma es inmortal
El dios de los vicios lo protegerá

Desde su ventana seguirá cantando un blues
Toda la eternidad...

Xeilo (xeilo), xeilo (xeilo)
Xeilo el bataca
Xeilo (xeilo), xeilo (xeilo)
Tipo conflictivo (lalarala....)

Xeilo el bataca es mi mejor amigo
Xeilo el bataca es un tipo conflictivo
Va redoblando de bar en bar
Nunca sabe cuando tiene que parar
Su ron i su cerveza, su forma de bailar
Trifásico de whisky que nunca va a parar
Es un viejo roquero
Su alma es inmortal
El dios de los vicios lo protegerá

Xeilo (x 28)

Castellà

Xeilo el bataca

La increíble historia de Xeilo el bataca...

Xeilo el bataca es mi mejor amigo

Xeilo el bataca es un tipo conflictivo

Va redoblando de bar en bar

Nunca sabe cuando tiene que parar

Desde su ventana seguirá cantando un blues

Toda la eternidad...

Xeilo (xeilo), xeilo (xeilo)

Xeilo el bataca

Xeilo (xeilo), xeilo (xeilo)

Tipo conflictivo

Su ron i su cerveza, su forma de bailar

Trifásico de whisky que nunca va a parar

Es un viejo roquero

Su alma es inmortal

El dios de los vicios lo protegerá

Desde su ventana seguirá cantando un blues

Toda la eternidad...

Xeilo (xeilo), xeilo (xeilo)

Xeilo el bataca

Xeilo (xeilo), xeilo (xeilo)

Tipo conflictivo (lalarala....)

Xeilo el bataca es mi mejor amigo

Xeilo el bataca es un tipo conflictivo

Va redoblando de bar en bar

Nunca sabe cuando tiene que parar

Su ron i su cerveza, su forma de bailar

Trifásico de whisky que nunca va a parar

Es un viejo roquero

Su alma es inmortal

El dios de los vicios lo protegerá

Castellà
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Xeilo (x 28)

Su Ta Gar

bada itxaropena

Bada itxaropena
sortzen eta sortzen
bada itxaropena
piztiaren aurrean
elkartasun hitzaren zamaz
itzalaren gainetik
errekaren bidetik
nortasun izpiez bustirik

Sua

Bada itxaropena
sortzen eta sortzen
bada itxaropena
nonbait saldua ibili da
jo denok batera
bizitzan aurrera
batetik bestera
garena azalduaz
jo denok batera
bizitzan aurrera
batetik bestera
garena azaltzera goaz.

Euskera

GUDARI - SOLDAT

Aixequem els caps
ha arribat el moment
volem defensar la casa dels nostres pares
seguint el teu camí
segueix-lo cap a endavant
fins a la fi
avancem per tu
anem, endavant, per tuvamos adelante por ti
soldat
el crit del poble
contra les trepitjades
soldat, soldat
has lluitat
per la teva pàtria
euzkadi, euzkadi, avui i sempre
anirà cap a endavant per tu
avancem per tu
soldat

Jaso ditzagun buruak
iritsia da ordua
aitaren etxea defenda nahi dugu
zure bidea jarraituz
eutsi hor ta aurrera
bukaerararte
bagoaz aurrera zugatik
bagoaz, aurrera, zugatik
gudari
zapalkuntzaren aurkako
herriaren garraxia
gudari, gudari
borrokatu duzu

Català

zure aberriagatik
euskadi, euskadi, bai gaur eta beti
joango da aurrera zugatik
bagoaz, aurrera, zugatik
gudari.

HI HA ESPERANÇA - bada itxaropena en català

hi ha esperança
creant i creant
hi ha esperança
davant del monstre
amb el pes de la paraula SOLIDARITAT
per sobre de l´assassí
pel camí del riu
mullat amb rajos de PERSO
ens queda esperança
creant i creant
ens queda esperança
el traïdor està en al´gun lloc
anem-hi tots junts
d´un lloc a l´altre
mostrant el que som
anem tots junts
cap a endavant per la vida
d´un lloc a l´altre
mostrarem el que som.

Català

Itxaropena

Bakardadea
sentitzeko beldurrak
behartzen nau egun hontan
barnekoa ateratzera.
Nerekin zaude
nahiz eta soilik bihotzean
laister elkartuko gara
izar alaiago batetan.

Ez dut galduko
Itxaropena
nahiz ´ta zu ez egon
zure zain naiz.

Agertzen zinen bakoitzean
ez nuela behar ezer
zure izate hutsak
betetzen zidan gorputza
baina gure mundu hau
nahiko gaizki eraikia izan denez
azkenean paradisua
infernu bilakatu zan.

Ez dut galduko
Itxaropean
nahiz ta zu ez egon
zure zain naiz.

Euskera

Jo Ta Ke

Nik ez diat inoiz esango
hire eginbeharra zein den
Nik azpaldi egin nian aukera
jo ta ke irabazi arte

Jaio ginen bai
guda baten erdian
urteak pasa
ta berdinetan gaude

Euskera
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ez esan inoiz
hau bukatuta dago
ez inoiz pentsa
bidea amaitu da

Nik ez diat inoiz esango
hire egin beharra zein den
entzun jendearen ahotsa
jo ta ke irabazi arte

su ta gar
borrokan gelditu barik
jo ta ke
gogor etsaiari

su ta gar
hemen gaude gau ta egunez
jo ta ke
gogor etsaiari

Jaio nintzen bai
guda baten erdian
eta amorrua
izan dut gurasotzat

iritsiko da
egiaren ordua
egindakoa
ordaindu beharko dute

buru barrua
daukat katez lotuta
eta amorrua
izan dut gurasotzat

ezin konpondu
hainbat eta hainbat kalte
egindakoa
ordaindu beharko dute

Nik ez diat inoiz esango
hire egin beharra zein den
Nik azpaldi egin nian aukera
jo ta ke irabazi arte

su ta gar
borrokan gelditu barik
jo ta ke
gogor etsaiari

su ta gar
hemen gaude gau ta egunez
jo ta ke
gogor etsaiari

jo ta ke irabazi arte
jo ta ke irabazi arte
jo ta ke irabazi arte
jo ta ke irabazi arte

jo ta ke ( en català) cops i fum

Jo mai et diré quina és la teva obligació,
escolta les veus de les persones
SENSE CEDIR FINS GUANYAR!
Sí, vaig néixer enmig d´una guerra,
han transcorregut els anys
i estem amb el mateix.
No diguis mai "això s´ha acabat"
no pensis mai "el camí està acabat"·
Jo mai et diré quina és la teva obligació,
escolta les veus de les persones

Català

SENSE CEDIR FINS GUANYAR!
foc i flama, lluitant sense parar,
sense cedir, dur amb enemic,
foc i flama. sense parar nit i dia.
sense cedir dur amb enemic,
Sí, vaig néixer enmig d´una guerra,
i la ràbia l´he tinguda com a guia,
arribarà l´hora de la veritat,
el que han fet hauran de pagar-ho.
tinc el cap lligat per cadenes,
i la ràbia l´he tinguda com a companya.
No es poden resoldre tants i tants mals,
hauran de pagar el que han fet..
Jo mai et diré quina és la teva obligació,
jo fa temps que vaig optar sense cedir fins guanyar,
Su ta gar lluitant sense parar,
sense cedir dur al enemic,
Su ta gar, sense parar nit i dia.
sense cedir dur al enemic.
SENSE CEDIR, FINS GUANYAR! (x4)

ZABALERA BEGIRA

Urteak doaz, beti borrokan
bortxatuago, zapalduago
ilunpe ahuldua
zaborraren hatsaz jantziko
lore usteletan
gaitza apaintzeko
giza garraxia
hain erraz ez danez ixiltzen
hor dirau arbolak
berriz loratzen

Zabalera begira
ez da urrutiegi sentitzen
askatasun oihuaren
oihartzuna bertan da

Norberan jabe
bila etengabe
noiz da lortuko
noiz bukatuko
ideia landuak
irudimen bortitz zainduaz
kupidarik gabe
erasotuak
kateak estutuz
ez dute gehiegi lortuko
aske izate nahia
ez da inoiz hilko

Zabalera begira
ez da urrutiegi sentitzen
askatasun oihuaren
oihartzuna bertan da beti.

Euskera

sumwats

Com puc cridar

L´amor és una guerra,
l´odi un final,
quantes vides boges,
quant per descobrir.

Com puc aturar-te?

Català
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si no hem dius perquè,
una pluja de llàgrimes
cauran damunt meu.

Estaré lluny d´aquí
per no tornar mai més
si hem vens a buscar.

Vull abraçar-te,
si no avui demà,
puc tornar enrere
si aquesta estrella em diu
que puc continuar somiant
el somni d´una nit
a la vora del mar,
cridaré ben fort.

Uoo, com puc cridar
Uoo, com puc mirar-te
Uoo, com escoltar-te
Uoo, com puc cridar

Si no vols tornar
convèncem de que jo
mai he estat amb tu,
així estaré tranquil.

Vull tocar la lluna,
traspassar l´horitzó,
sota la teva mirada,
cridaré el teu nom.

I demà quan el sol baixi
sortirà la lluna plena,
colliré una petita flor,
per prendre el teu amor en un racó.

Supertramp

Bloody well right

So you think your schooling´s phoney
I guess it´s hard not to agree
You say it all depends on money
And who is in your family tree
Right, you´re bloody well right
you know you got a right to say
Right, you´re bloody well right
you know you got a right to say
Ha-ha you´re bloody well right
you know you´re right to say
Yeah-yeah you´re bloody well right
you know you´re right to say
Me, I don´t care anyway!
Write your problems down in detail
Take them to a higher place
You´ve had your cry - no, I should say wail
In the meantime hush your face
Right, quite right, you´re bloody well right... etc.

Anglès

Breakfast in America

Take a look at my girlfriend
She's the only one I got
Not much of a girlfriend
Never seem to get a lot

   Take a jumbo across the water
   Like to see America
   See the girls in California
   I'm hoping it's going to come true
   But there's not a lot I can do

Could we have kippers for breakfast
Mummy dear, Mummy dear
They got to have 'em in Texas
Cos everyone's a millionaire

   I'm a winner, I'm a sinner
   Do you want my autograph
   I'm a loser, what a joker
   I'm playing my jokes upon you
   While there's nothing better to do

Don't you look at my girlfriend
She's the only one I got
Not much of a girlfriend
Never seem to get a lot

   Take a jumbo cross the water
   Like to see America
   See the girls in California
   I'm hoping it's going to come true
   But there's not a lot I can do

Anglès

Crazy

Here´s a little song to make you feel good
Put a little light in your day
These are crazy times
And it´s all been getting pretty serious
Here´s a little song to make you feel right
Send the blues away
Well it´s a crazy game
Tell me who´s to blame, I´m kind of curious.
Right if you win, wrong if you lose
Nobody listens when you´re singing the blues
Well something´s the matter, but nothing gets done
Oh everyone´s waiting for a place in the sun
Well something is wrong now
Can something be wrong with me
Oh brother, why´s it got to be so crazy...
Gimme little left, gimme little right
Gimme little black, gimme little white
Gimme little peace, gimme little hope
Gimme little light
´Cause you know it seems that the situation´s getting serious.
Right if you win, wrong if you lose
Nobody listens when you´re singing the blues
Well something´s the matter, but nothing gets done
There´s no use in waiting for a place in the sun
´Cause something is wrong now
Can something be wrong with me
Oh brother, why´s it got to be so crazy...
Oh something is wrong with me
Oh brother, why´s it got to be this crazy...

Anglès
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Don´t leave me now

Don´t leave me now
Leave me out in the pouring rain
With my back against the wall
Don´t leave me now
Don´t leave me now
Leave me out with nowhere to go
And the shadows start to fall
Don´t leave me now
Don´t leave me now
Leave me out on this lonely road
As the wind begins to howl
Don´t leave me now
Don´t leave me now
All alone on this darkest night
Feeling old and cold and grey
Don´t leave me now
Don´t leave me now
Leave me holding an empty heart
As the curtain starts to fall
Don´t leave me now
Don´t leave me now
All alone in this crazy world
When I´m old and cold and grey and time is gone...

Anglès

Dreamer

Dreamer, you know you are a dreamer
Well can you put your hands in your head, oh no!
I said dreamer, you're nothing but a dreamer
Well can you put your hands in your head, oh no!
I said "Far out, - What a day, a year, a laugh it is!"
You know, - Well you know you had it comin' to you,
Now there's not a lot I can do

Dreamer, you stupid little dreamer;
So now you put your head in your hands, oh no!
I said "Far out, - What a day, a year, a laugh it is!"
You know, - Well you know you had it comin' to you,
Now there's not a lot I can do.

Well work it out someday

If I could see something
You can see anything you want boy
If I could be someone-
You can be anyone, celebrate boy.
If I could do something-
Well you can do something,
If I could do anything-
Well can you do something out of this world?

Take a dream on a Sunday
Take a life, take a holiday
Take a lie, take a dreamer
dream, dream, dream, dream, dream along...

Dreamer, you know you are a dreamer
Well can you put your hands in your head, oh no!
I said dreamer, you're nothing but a dreamer
Well can you put your hands in your head, oh no!
OH NO!

Rudy

Rudy's on a train to nowhere, halfway down the line
He don't wanna get there, but he needs time
He ain't sophisticated, nor well-educated
After all the hours he wasted, still he needs time.

Anglès

He needs time - he needs time for livin',
He needs time - for someone just to see him.
He ain't had no lovin'
For no reason or rhyme
And the whole world's above him.
Well it's not as though he's fat-
No there's more to this than that-
See he tries to play it cool-
Wouldn't be nobodys fool.

Rudy thought that all good things comes to those that wait
But recently he could see that it may come too late.

All through your life, all through the years
Nobody loved, nobody cared.
So dim the light, dark are your fears
Try as I might, I can't hold back the tears
How can you live without love, it's not fair?
Someone said give but I just didn't dare.
What good advice are you waiting to hear?
Hearing's alright for them that's all there
You'd better gain control now
You'd better show'em all now
You'd better make or break now
You'd better give and take now
You'll have to push and shove now
You'll have to find some love now
You'd better gain control now.
Now he's just come out the movie.
Numb of all the pain,
Sad but in a while he'll soon be
back on his train...

Dreamer

Dreamer, you know you are a dreamer
Well can you put your hands in your head, oh no!
I said dreamer, you´re nothing but a dreamer
Well can you put your hands in your head, oh no!
I said "Far out, - What a day, a year, a laugh it is!"
You know, - Well you know you had it comin´ to you,
Now there´s not a lot I can do

Dreamer, you stupid little dreamer;
So now you put your head in your hands, oh no!
I said "Far out, - What a day, a year, a laugh it is!"
You know, - Well you know you had it comin´ to you,
Now there´s not a lot I can do.

Well work it out someday

If I could see something
You can see anything you want boy
If I could be someone-
You can be anyone, celebrate boy.
If I could do something-
Well you can do something,
If I could do anything-
Well can you do something out of this world?

Take a dream on a Sunday
Take a life, take a holiday
Take a lie, take a dreamer
dream, dream, dream, dream, dream along...

Dreamer, you know you are a dreamer
Well can you put your hands in your head, oh no!
I said dreamer, you´re nothing but a dreamer
Well can you put your hands in your head, oh no!
OH NO!

Anglès
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Fool´s overture

History recalls how great the fall can be
While everybody´s sleeping, the boats put out to sea
Borne on the wings of time
It seemed the answers were so easy to find
"To late," the prophets (profits) cry
The island´s sinking, let´s take to the sky

Called the man a fool, striped him of his pride
Everyone was laughing up until the day he died
And though the wound went deep
Still he´s calling us out of our sleep
My friends, we´re not alone
He waits in silence to lead us all home

So tell me that you find it hard to grow
Well I know, I know, I know
And you tell me that you´ve many seeds to sow
Well I know, I know, I know

Can you hear what I´m saying
Can yuu see the parts that I´m playing
"Holy Man, Rocker Man, Come on Queenie,
Joker Man, Spider Man, Blue Eyed Meanie"
So you found your solution
What will be your last contribution?
"Live it up, rip it up, why so lazy?
Give it out, dish it out, let´s go crazy,
Yeah!"

Anglès

From now on

Monday has come around again
I´m in the same old place
With the same old faces always watching me
Whe knows how long I´ll have to stay
Could be a hundred years
Of sweat and tears
At the rate that I get paid
Sometimes I slowly drift away
From all the dull routine
That´s with me every day
A fantasy will come to me
Diamonds are what I really need
Think I´ll rob a store, escape the law
And live in Italy
Lately my luck has been so bad
You know the roulette wheel´s
A crooked deal
I´m loosing all I had
Soon be like a man that´s on the run
And live from day to day
Never needing anyone
Play hide and seek
Throughout the week
My life is full of romance
Guess I´ll always have to be
Living in a fantasy
That´s the way it´s got to be
From now on
You think I´m crazy I can see
It´s you for you, and me for me
Living in a fantasy
From now on

Anglès

Give a little bit

Give a little bit
Give a little bit of your love to me
Give a little bit
I´ll give a little bit of my love to you
There´s so much that we need to share
Send a smile and show you care

I´ll give a little bit
I´ll give a little bit of my love to you
So give a little bit
Give a little bit of your time to me
See man man with the lonely eyes
Take his hand, you´ll be surprised

Give a little bit
Give a little bit of your love to me
I´ll give a little bit of my love for you
Now´s the time that we need to share
So find yourself, we´re on our way back home

Going home
Don´t you need to feel at home?
Oh yeah, we gotta sing

Anglès

Goodbye stranger

It was an early morning yesterday
I was up before the dawn
And I really have enjoyed my stay
But I must be moving on

Like a king without a castle
Like a queen without a throne
I'm an early morning lover
And I must be moving on

Now I believe in what you say
Is the undisputed truth
But I have to have things my own way
To keep me in my youth

Like a ship without an achor
Like a slave without a chain
Just the thought of those sweet ladies
Sends a shiver through my veins

And I will go on shining
Shining like brand new
I'll never look behind me
My troubles will be few

Goodbye strange it's been nice
Hope you find your paradise
Tried to see your point of view
Hope your dreams will all come true
Goodbye Mary, Goodbye Jane
Will we ever meet again
Feel no sorrow, feel no shame
Come tomorrow, feel no pain

Now some they do and some they don't
And some you just can't tell
And some they will and some they won't
With some it's just as well

You can laugh at my behavior
That'll never bother me
Say the devil is my savior
But I don't pay no heed
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And I will go on shining
Shining like brand new
I'll never look behind me
My troubles will be few
Goodbye stranger it's been nice etc...

It's raining again

It's raining again
Oh no, my love's at an end.
Oh no, it's raining again
and you know it's hard to pretend.
Oh no, it's raining again
Too bad I'm losing a friend.
Oh no, it's raining again
Oh will my heart ever mend.
Oh no, it's raining again
You're old enough some people say
To read the signs and walk away
It's only time that heals the pain
And makes the sun come out again
It's raining again
Oh no, my love's at an end.
Oh no, it's raining again
Too bad I'm losing a friend.

C'mon you little fighter
No need to get uptighter
C'mon you little fighter
And get back up again
Oh get back up again
Fill your heart again...

Anglès

Logical Song

When I was young, it seemed that life was so wonderful,
a miracle, oh it was beautiful, magical.
And all the birds in the trees, well they'd be singing so happily,
joyfully, playfully watching me.
But then they send me away to teach me how to be sensible,
logical, responsible, practical.
And they showed me a world where I could be so dependable,
clinical, intellectual, cynical.

   There are times when all the world's asleep,
   the questions run too deep
   for such a simple man.
   Won't you please, please tell me what we've learned
   I know it sounds absurd
   but please tell me who I am.

Now watch what you say or they'll be calling you a radical,
liberal, fanatical, criminal.
Won't you sign up your name, we'd like to feel you're
acceptable, respecable, presentable, a vegtable!

   At night, when all the world's asleep,
   the questions run so deep
   for such a simple man.
   Won't you please, please tell me what we've learned
   I know it sounds absurd
   but please tell me who I am.

Anglès

School

I can see you in the morning when you go to school
Don´t forget your books, you know you´ve got to learn the golden rule,
Teacher tells you stop your play and get on with your work
And be like Johnnie - too-good, well don´t you know he never shirks
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- he´s coming along!
After School is over you´re playing in the park
Don´t be out too late, don´t let it get too dark
They tell you not to hang around and learn what life´s about
And grow up just like them - won´t you let it work it out
- and you´re full of doubt
Don´t do this and don´t do that
What are they trying to do?
- Make a good boy of you
Do they know where it´s at?
Don´t criticise, they´re old and wise
Do as they tell you to
Don´t want the devil to
Come out and put your eyes
Maybe I´m mistaken expecting you to fight
Or maybe I´m just crazy, I don´t know wrong from right
But while I am still living, I´ve just got this to say
It´s always up to you if you want to be that
want to see that
want to see that way
- you´re coming along!

Take the long way home

So you think you´re a Romeo
playing a part in a picture-show
Take the long way home
Take the long way home
Cos you´re the joke of the neighborhood
Why should you care if you´re feeling good
Take the long way home
Take the long way home
But there are times that you feel you´re part of the scenery
all the greenery is comin´ down, boy
And then your wife seems to think you´re part of the
furniture oh, it´s peculiar, she used to be so nice.
When lonely days turn to lonely nights
you take a trip to the city lights
And take the long way home
Take the long way home
You never see what you want to see
Forever playing to the gallery
You take the long way home
Take the long way home
And when you´re up on the stage, it´s so unbelievable,
unforgettable, how they adore you,
But then your wife seems to think you´re losing your sanity,
oh, calamity, is there no way out?
Does it feel that you life´s become a catastrophe?
Oh, it has to be for you to grow, boy.
When you look through the years and see what you could
have been oh, what might have been,
if you´d had more time.
So, when the day comes to settle down,
Who´s to blame if you´re not around?
You took the long way home
You took the long way home...........
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Eye of the tiger

Risin' up, back on the street
Took my time, took my chances
Went the distance
Now I'm back on my feet
Just a man and his will to survive

So many times, it happened too fast
You trade your passion for glory
Don't lose your grip on the dreams of the past
You must fight just to keep them alive

1-It's the eye of the tiger
It's the thrill of the fight
Risin' up to the challenge
Of our rival
And the last known survivor
Stalks his prey in the night
And his fortune must always be
Eye of the tiger

Face to face, out in the heat
Hangin' tough, stayin' hungry
They stack the odds
Still we take to the street
For the kill with the skill to survive
(repeat 1)

Risin' up straight to the top
Had the guts, got the glory
Went the distance
Now I'm not gonna stop
Just a man and his will to survive
(repeat 1)

The eye of the tiger

Anglès
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Aerials

Life is a waterfall,
we're one in the river,
and one again after the fall.

Swimming through the void
we hear the word,
we lose ourselves,
but we find it all...

Cause we are the ones that want to play,
always want to go,
but you never want to stay.

And we are the ones that want to choose,
always want to play,
but you never want to lose.

Aerials, in the sky,
when you lose small mind,
you free your life.

Life is a waterfall,
we drink from the river,
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then we turn around and put up our walls.

Swimming through the void,
we hear the word,
we lose ourselves,
but we find it all...

Cause we are the ones that want to play,
always want to go,
but you never want to stay.

And we are the ones that want to choose,
always want to play,
but you never want to lose.

Aerials, in the sky,
when you lose small mind,
you free your life.

Aerials, so up high,
when you free your eyes,
eternal prize.

Aerials, in the sky,
when you lose small mind,
you free your life.

Aerials,so up high,
when you free your eyes,
eternal prize

oooooooooo , ooooooooooo
oooooooooo,
oooooooooooooooo.

B. Y. O. B.

Why do they always send the poor

Barbarisms by Barbaras
With pointed heels
Victorious victories kneel
For brand new spankin´ deals

Marching forward hypocritic and
Hypnotic computers
You depend on our protection
Yet you feed us lies from the tablecloth

Everybody´s going to the party have a real good time
Dancing in the desert blowing up the sunshine

Kneeling roses disappearing into
Moses´ dry mouth
Breaking into Fort Knox stealing
Our intentions

Hangers sitting dripped in oil
Crying freedom
Handed to obsoletion
Still you feed us lies from the tablecloth

Everybody´s going to the party have a real good time
Dancing in the desert blowing up the sunshine

Everybody´s going to the party have a real good time
Dancing in the desert blowing up the sunshine

Blast off
It´s party time
And we don´t live in a fascist nation

Blast off
It´s party time
And where the fuck are you?

Where the fuck are you?
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Where the fuck are you?

Why don´t presidents fight the war?
Why do they always send the poor?

Why don´t presidents fight the war?
Why do they always send the poor?

Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?

Kneeling roses disappearing into
Moses´ dry mouth
Breaking into Fort Knox stealing
Our intentions

Hangers sitting dripped in oil
Crying freedom
Handed to obsoletion,
Still you feed us lies from the tablecloth

Everybody´s going to the party have a real good time
Dancing in the desert blowing up the sunshine

Everybody´s going to the party have a real good time
Dancing in the desert blowing up the sun

Where the fuck are you?
Where the fuck are you?

Why don´t presidents fight the war?
Why do they always send the poor?

Why don´t presidents fight the war?
Why do they always send the poor?

Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
They always send the poor
They always send the poor

B.Y.O.B. (Bring Your Own Arms)

YOU!!!!

WHY DO THEY ALWAYS SEND THE POOR?

Barbarisms by Barbaras, With pointed heels.
Victorious, victories, kneel.
For brand new spankin deals
Marching forward hypocritic
and hypnotic computers.`
You depend on our protection,
Yet you feed us lies from the table cloth.

Lalalalala...ouu...

Everybody’s going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.

kneeling roses disappearing,
into Moses’ dry mouth,
breaking into Fort Knox,
stealing our intentions,
Hangars sitting dripped in oil,
Crying FREEDOM!

Handed to obsoletion,
Still you feed us lies from the table cloth.

Lalalalala...ouu...
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Everybody’s going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.
Everybody’s going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.

Blast off, its Party time,
And we all live in a facist nation
Blast off, its party time,
And where the fuck are you?

Where the fuck are you?
Where the fuck are you?

Why don’t presidents fight the war?
Why do they always send the poor?
Why don’t presidents fight the war?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
WHY DO THEY ALWAYS SEND THE POOR?

Kneeling roses disappearing,
into Moses’ dry mouth,
breaking into Fort Knox,
stealing our intentions,
Hangars sitting dripped in oil,
Crying FREEDOM!

Handed to obsoletion,
Still you feed us lies from the tablecloth.

Lalalalala...ouu...

Everybody’s going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sunshine.
Everybody’s going to the party have a real good time.
Dancing in the desert blowing up the sun...
Where the fuck are you!
Where the fuck are you!

Why don’t presidents fight the war?
Why do they always send the poor?
Why don’t presidents fight the war?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
Why do they always send the poor?
Why, do, they always send the poor?
Why, do, they always send the poor?
Why, do, they always send the poor?
They always send the poor
They always send the poor

Chop Suey

Wake up
(wake up)
Grab a brush and put on a little make up
Hide the scars to fade away the shakeup
(hide the scars to fade away the shakeup)
Why'd you leave the keys up on the table
There you go create another fable
You wanted to

Grab a brush and put on a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Whyd you leave the keys up on the table

I dont think you trust in my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die (die)

Wake up
(wake up)
Grab a brush and put on a little make up
Hide the scars to fade away the shakeup
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(hide the scars to fade away the shakeup)
Whyd you leave the keys up on the table
There you go create another fable
You wanted to

Grab a brush and put on a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Whyd you leave the keys up on the table

I dont think you trust in my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die
In my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die

Father father father father
Father into your hand I comend my spirit
Father into your hand why have you

Forsaken me in your eyes
Forsaken me in your thoughts
Forsaken me in your heart
Forsaken me ohh

Trust in my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die
In my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die

Chop Suey!

Wake up
(wake up)
Grab a brush and put on a little make up
Hide the scars to fade away the shakeup
(hide the scars to fade away the shakeup)
Why´d you leave the keys up on the table
There you go create another fable

You wanted to
Grab a brush and put on a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Why´d you leave the keys up on the table

I dont think you trust
in my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die (die)

Wake up
(wake up)
Grab a brush and put on a little make up
Hide the scars to fade away the shakeup
(hide the scars to fade away the shakeup)
Whyd you leave the keys up on the table
There you go create another fable

You wanted to
Grab a brush and put on a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Whyd you leave the keys up on the table

I dont think you trust
in my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die
In my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die

Father father father father
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Father into your hand I comend my spirit
Father into your hand why have you

Forsaken me in your eyes
Forsaken me in your thoughts
Forsaken me in your heart
Forsaken me ohh

Trust in my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die
In my self righteous suicide
I cry when angels deserve to die

Cigaro

My cock is much bigger than yours,
My cock can walk right through the door
With a feeling so pure..
It´s got you screaming for more.

Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO
Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO

My shit stinks much better than yours,
My stinks right down through the floor.
With a feeling so pure,
It´s got you coming back for more.

Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO
Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO
Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO
Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO

Can´t you see that I love my cock?
Can´t you see that you love my cock?
Can´t you see that we love my cock?

We´re the regulators that de-regulate
We´re the animators that de-animate
We´re the propagators of all genocide
Burning through the world´s resources, then we turn and hide

Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO
Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO

We´re the regulators that de-regulate
We´re the animators that de-animate

Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO
Cool, in denial
We´re the cruel regulators smoking
CIGARO CIGARO CIGARO

My cock is much bigger than yours,
My cock can walk right through the door
With a feeling so pure..
It´s got you screaming back for more!
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Pàgina 2034 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

System of a down

Kill Rock´n´Roll

So I felt like the biggest asshole.
Felt like the biggest asshole.
When I killed your rock and roll.
Mow down the sexy people!

Every time I look in your eyes,
Every day I´m watching you die.
All the thoughts I see in you.
About how I

So I felt like the biggest asshole.
Felt like the biggest asshole.
When I killed your rock and roll.
Mow down the sexy people!

Every time I look in your eyes,
Every day I´m watching you die.
All the faults I see in you.
How? And why?

Eat all the Grass,
Eat all the grass that you want,
Accidents happen in the dark.
Eat all the grass that you want,
Accidents happen in the dark.
Eat all the Grass that you want,
Accidents happen in the dark.
Eat all the Grass that you want
Accidents happen...

Every time I look in your eyes,
Every day I´m watching you die.
All the thoughts I see in you.
about how i

So I felt like the biggest asshole,
when I killed rock and roll,
and I felt like the biggest asshole,
when I kill rock and roll.
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Prison song

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,

Following the rights movements
You clamped down with your iron fists,
Drugs became conveniently
Available for all the kids,
Following the rights movements
You clamped down with your iron fists,
Drugs became conveniently
Available for all the kids,

I buy my crack, my smack, my bitch,
Right here in Hollywood,

Nearly 2 million Americans are incarcerated
In the prison system, prison system
Prison system of the U.S.

They're trying to build a prison

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison, (for you and me)
Another prison system,
Another prison system,
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Another prison system.

Minor drug offenders fill your prisons
You don't even flinch
All our taxes paying for your wars
Against the new non-rich,
Minor drug offenders fill your prisons
You don't even flinch
All our taxes paying for your wars
Against the new non-rich,

I buy my crack, my smack, my bitch,
Right here in Hollywood,

The percentage of Americans in the prison system, prison system
Prison system, has doubled since 1985

They're trying to build a prison

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
Another prison system,
Another prison system,
Another prison system.
For you and me, for you and me , for you and me.

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
For you and me,
Oh baby, you and me.

All research and successful drug policy shows
That treatment should be increased,
And law enforcement decreased,
While abolishing mandatory minimum sentences,
All research and successful drug policy shows
That treatment should be increased,
And law enforcement decreased,
While abolishing mandatory minimum sentences.

Utilizing drugs to pay for secret wars around the world,
Drugs are now your global policy,
Now you police the globe,

I buy my crack, my smack, my bitch,
Right here in Hollywood,

Drug money is used to rig elections,
And train brutal corporate sponsored
Dictators around the world.

They're trying to build a prison

They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison, (for you and me to live in)
Another prison system,
Another prison system,
Another prison system. (for you and me)
For you and I, for you and I , for you and I.
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
They're trying to build a prison,
For you and me,
Oh baby, you and me.

Psycho

Psycho, groupie, cocaine, crazy
Psycho, groupie, cocaine, crazy

Psycho, groupie, cocaine, crazy
Psycho groupie coke
Makes you high makes you high
Makes you really want to go, stop

Català

Pàgina 2035 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

System of a down

Psycho, groupie, cocaine, crazy
Psycho groupie cocaine
Makes you high makes you hide
Makes you really want to think and stop
Stop your eyes from flowing

Psycho, groupie, cocaine, crazy

Psycho, groupie, cocaine, crazy
Psycho groupie coke
Makes you high makes you high
Makes you really want to go, stop
Psycho, groupie, cocaine, crazy
Psycho groupie coke
Makes you high makes you hisg
Makes you really want to think and stop
Stop your eyes from flowing out

So you want the world to stop
Stop in and watch your body fully drop
From the time you were a
Psycho, groupie, cocaine, crazy
So you want to see the show
You really don't have to be a ho
From the time you were a
Psycho, groupie, cocaine, crazy

Psycho, groupie, cocaine, crazy
Psycho groupie coke
Makes you high makes you high
Makes you really want to go stop
Psycho, groupie, cocaine, crazy
Psycho groupie coke
Do you really want to think and stop
Stop your eyes from flowing out

So you want the world to stop
Rushing to watch your spirit fully drop
From the time you were a
Psycho, groupie, cocaine crazy
So you want to see the show
You really don't have to be a ho
From the time you were a
Psycho, groupie, cocaine, crazy

Spiders

  The piercing radiant moon,
The storming of poor june,
All the life running through her hair,

Approaching guiding light,
Our shallow years in fright,
Dreams are made winding through my head,

Through my head,
Before you know, awake,

Your lives are open wide,
The v-chip gives them sight,
All the life running through her hair,

The spiders all in tune,
The evening of the moon,
Dreams are made winding through my head,

Through my head,
Before you know, awake

Through my head,
Before you know,
Before you know I will be waiting all awake,
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Dreams are made winding through her hair,
Dreams are made winding through her hair.

Toxicity

Conversion, software version 7.0
looking at life through the eyes of a tired hub
eating seeds as a pastime activity
the toxicity of our city, of our city

Now, what do you own the world?
how do you own disorder, disorder
Now somewhere between the sacred silence
Sacred silence and sleep
somewhere, between the sacred silence and sleep
disorder, disorder, disorder

More wood for the fires, loud neighbours
flashlight riveries caught in the headlights of a truck
eating seeds as a pastime activity
the toxicity of our city, of our city

Now, what do you own the world?
how do you own disorder, disorder
Now somewhere between the sacred silence
Sacred silence and sleep
somewhere between the sacred silence and sleep
disorder, disorder, disorder

Now, what do you own the world?
how do you own disorder, disorder
Now somewhere between the sacred silence
Sacred silence and sleep
somewhere, between the sacred silence and sleep
disorder, disorder, disorder

When I became the sun
I shone life into the man's hearts
When I became the sun
I shone life into the man's hearts
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X

Tell the people,
Tell the people that arrive,
Tell the people,
Tell the people that arrive,
We don´t need to multiply,
We don´t need to multiply,
We don´t need to multiply,
We don´t need to multiply,
Die.

Show your people
Show your people how we died
Show your people
Show your people how we died,
We don´t need to nullify,
We don´t need to nullify,
We don´t need to nullify,
We don´t need to nullify
No need to nullify,
No need to nullify,
No need to nullify,
We don´t need to nullify
Die.

We don´t need to,
We don´t need to,
We don´t need to,
We don´t need to.

Ask your people,
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Ask your people what is right,
Ask your people,
Ask your people what is right,
We don´t need to multiply,
We don´t need to multiply,
We don´t need to multiply,
We don´t need to multiply,
No need to multiply,
No need to multiply,
No need to multiply,
We don´t need to multiply.

Tancat per defunció

Amor d´Estiu

Si pogués dir-te, tot el que penso.
Si tu volgués tenir-te al meu davant.
Vull escriure&#8217;t, però les paraules no vindran.
Recordant els teus ulls plorant, les idees se me&#8217;n van.
Si pogués dir-te totes les coses,
que ara amago ben endins al pensament.
Si poguessis trobar-me, tornar enrere en el temps.
Aturar el tren k deixava, aquella estació.

Però avui, l&#8217;estiu s&#8217;ha acabat.
I fa nomes uns dies k vas marxar.
I sento encara, la sal del mar.
Sento encara, la sal del mar.
Els teus llavis.

Nomes queden paraules plenes de llum, però per oblidar.
Somriures esperançats, però per desterrar.
Ara sec sol a les roques, passejo camins del mar.
I hauran de passar molts dies, hauran de passar molts dies.

Ara caminem pels carrers, de les nostres ciutats.
Atrapats potser dins les rets, de la incomunicació.
Ara recordem el bon temps, quan era fàcil.
Trobar gotes de vida, nits càlides de gust.

Però avui, l&#8217;estiu s&#8217;ha acabat.
I fa nomes uns dies k vas marxar.
I sento encara, la sal del mar.
Sento encara, la sal del mar.
Els teus llavis.

I només... acaricio les hores.
I no hi ha el teu cos, al meu costat.
Sento encara, la sal del mar, els teus pits.

Però avui, l&#8217;estiu s&#8217;ha acabat.
I fa nomes uns dies k vas marxar.
I sento encara, la sal del mar.
Sento encara, la sal del mar.
Els teus llavis.
Els teus llavis.
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Tangos

Adios muchachos

Adiós muchachos
Tango
1927
Música (ir a la partitura): Julio César Sanders
Letra: César Vedani

Escuchar
mientras leo

Adiós, muchachos, compañeros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mí hoy emprender la retirada,
debo alejarme de mi buena muchachada.
Adiós, muchachos. Ya me voy y me resigno...
Contra el destino nadie la talla...
Se terminaron para mí todas las farras,
mi cuerpo enfermo no resiste más...

Acuden a mi mente
recuerdos de otros tiempos,
de los bellos momentos
que antaño disfruté
cerquita de mi madre,
santa viejita,
y de mi noviecita
que tanto idolatré...
¿Se acuerdan que era hermosa,
más bella que una diosa
y que ebrio yo de amor,
le di mi corazón,
mas el Señor, celoso
de sus encantos,
hundiéndome en el llanto
me la llevó?

Es Dios el juez supremo.
No hay quien se le resista.
Ya estoy acostumbrado
su ley a respetar,
pues mi vida deshizo
con sus mandatos
al robarme a mi madre
y a mi novia también.
Dos lágrimas sinceras
derramo en mi partida
por la barra querida
que nunca me olvidó
y al darles, mis amigos,
mi adiós postrero,
les doy con toda mi alma
mi bendición...

Castellà

Milonga sentimental

Milonga pa´recordarte,
milonga sentimental.
Unos se quejan llorando,
yo canto pa´no llorar.
Tu amor se secó de golpe
nunca dijiste porque.
Yo me consuelo pensando
que fue traición de mujer.

Varón, pa´quererte mucho,
varón, pa´desearte el bien,
varón, pa´olvidar agravios
porque ya te perdoné.
Tal vez no lo sepas nunca,
tal vez no lo puedas creer,
tal vez te provoque risa,
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verme tirao a tus pies.

Es fácil pegar un tajo
pa´cobrar una traición
o jugar en una daga
la suerte de una pasión.
Pero no es fácil cortarse
los tientos de un metejón
cuando están bien amarrados
al palo del corazón.

Milonga que hizo tu ausencia,
milonga de evocación.
Milonga para que nunca
la canten en tu balcón.
Pa´que vuelvas con la noche
y te vayas con el sol.
Pa´decirte que sí, a veces
y pa´gritarte que no.

Tatu

How soon is now

I am the son
I am the heir
Of a shyness that is criminally vulgar
I am the son and heir
Of nothing in particular

You shut yout mouth
How can you say
I go about things the wrong way?
I am human and I need to be loved
Just like everybody else does

There´s a club if you´d like to go
You could meet somebody
who really loves you
So you go and you stand on your own
And you leave on your own
And you go home, and you cry,
and you want to die

When you say it´s gonna happen now
What exactly do you mean?
See I´ve already waited too long
And all my hope is gone

You shut your mouth
How can you say
I go about things the wrong way?
I am human and I need to be loved
Just like everybody else does

Anglès

Tazenda

Domo mia (sard)

(Feat. Eros Ramazzotti)

Rem         Do
Co…mmo deo
Sib     Fa
So innoe
Oe ‘eo
Soe chene-ene ribos

Solm            Sib        Fa         Do
Antigos ‘spiritos, umbras…
Solm           Sib        Fa
Parent chi benint a mie

Sib             Fa       Do       Rem
Ti cherzo donare su sambene
(E´ la vita mia)
Sib             Fa     Solm
Ti cherzo leare, oh…

Sib               Fa         Do          Rem
E t’amo, e t’amo, ses sa vida mea
(Ogni cosa tua)
Sib               Fa      Solm
E t’amo, e t’amo, oh…

Arcanos libros in domo mea
Sento le parole tue

Ti cherzo donare su sambene
(E´ la vita mia )
Ti cherzo ninnare, oh…

E t’amo, e t’amo, ses sa vida mea
(Ogni nota tua)
E t’amo, e t’amo, oh…

Anche se non è più casa mia
Sento le tue melodie

Sib         Solm
Ponemila un’idea
Sib                 Do
In sa manu, in su coro

Ti cherzo donare su sambene
Ti cherzo ninnare, oh…
E t’amo, e t’amo, ses sa vida mea
E t’amo, e t’amo, oh…

Arcanos libros in domo mea
Sento le parole tue

Co…mmo deo
So innoe
Oe ‘eo
Vola questo canto per te

Italià

Teatre Musical

Himne dels Pirates (Mar i Cel):

El mar és com un desert d´aigua,
no té camins ni té senyals;el mar és un desert d´onades,una lluita sorda i constant;
és el mar la nostra terra ferma on vivim arrelats en el temps.(Bis).

Català
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Les veles s´inflaràn,el vent ens portarà
com un cavall desbocat per les ones.(Bis).

El sol és el senyor del dia,
la lluna reina de la nit;però la reina es dorm a les veles i al matí no es pot amagar.
Aleshores ens fa de bandera,
i el sol vol fer-se enrera i fugir.(Bis).

Les veles s´inflaràn,el vent ens portarà
com un cavall desbocat per les ones.(Bis).

El mar serà tot per nosaltres
ja som senyors i reis del mar,
sota el refugi de la lluna que flameja al nostres estandard.Però per ells no hi haurà
pietat,perquè Al.là ens ha volgut triomfants.(Bis).

Les vesles...

I arribarà el dia de glòria
quan ja no quedin cristians,que cantarem la gran victòria,dels fidels,valents fills d´Al.là.I
aquest mar estimat serà nostre,serà el mar dels germans musulmans.(Bis).

Les veles...

Temps Mort

Crida!

Crida!

A arribat el gran moment
i no pots estar pendent
del que esta passant al teu voltant

T’importa massa el que et diu la gent
tot et surt malament
Ja no pots més i ho vols acabar

Des de fa un temps et veig tan perdut
sense diners, impotent i brut
Ja res et pot ajudar, i només pots cridar!

Tornada

Crida amb mi jo em paro aquí!
ja no puc més ja no ho puc resistir
s’ha acabat deixeu-me aquí!

No has d’amagar el vent que et dirà
Si algun dia tot millorarà
i així la felicitat recuperar

Ara ja se’t veu amb més confiança
no abaixes el cap, no arronses espatlles
i amb aquest caminar poca cosa se’t resistirà

Si vols seguir i no tornar-te a enfonsar
Aquest consell no m’has d’ignorar
creu en tu mateix i no et deixis enfonsar pels demès

Català

Globus d´aigua

Globus d’aigua

Passejant pel carrer veig la gent
ja no se n’hi on sóc....
Aràbia o Equador  o Bagdad
o al país del costat.

Bec Coca-cola
duc pantalons italians
i uns calçotets que han teixit
nens de Taiwan!!!

Tornada

M’ha atrapat, el món globalitzat dominat
per les grans multinacionals
ens talen arbres i reserves naturals
per després poder cuinar “naguetts”
en restaurants on tots,tots,tots, anem a dinar!

Conduint pel carrer veig l’ambient
Això no és normal
Que ja no veig la ciutat
Un núvol de fum me’l ha tapat

Veig Catalunya
Grups Catalans
que han canviat de llengua per
semblar americans!

Tornada

M’ha atrapat, el món globalitzat dominat
per les grans potències mundials,
guerres, petroli, morts, danys col•laterals
encapçalats per presidents que només volen
poder, fama i sobretot, tot, tot
volen diners!

Tornada

M’ha atrapat, el món globalitzat dominat
pels mas media comercials
Difonen merda i enganyen tot personal
La societat ens fa ser inconcients
El globus d’aigua explotarà
I a tothom mullarà

Català

Records

Records

Escrivint entre la tristesa que m’ofega
Trobo el teu amor perdut
La teva mirada que es reflexa en un mirall trencat
les hores corren amagant-se en el passat

les teves paraules que es perden en el vell record
Com el riu en el mar furiós
I tu no fas més, que donar voltes al meu cap
Aquesta tristesa, que ja mai m’abandonarà

I es que ja no puc més
n’estic fart de mi mateix
A la vegada que m’enfonso
Sento que torno a créixer

Créixer sense passat ni records
Créixer en un món millor
Créixer en un món en que ningú és superior

Català
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he intentat cremar tot el passat
però la flama de la realitat
m’ha fet veure que tu encara estàs
i que del meu cap ja mai marxaràs

navegant entre els teus somnis
encara nego no haver oblidat
velles paraules
que em tornen al passat
que mai s’esborraran (x2)

I es que ja no puc més
n’estic fart de mi mateix
A la vegada que m’enfonso
Sento que torno a créixer

Créixer sense passat ni records
Créixer en un món millor
Créixer en un món en que ningú és superior

TeMpS MoRt

TM

Tot en el que havíem cregut s’ha fos
S’ha perdut, s’ha escapat com un gos
No ho podem controlar
Res és nostre
El món s’enfonsa!!!

Tu,tu que has estat al meu costat
No,no t’ho creguis no és veritat
Com m’han pogut enganyar?!
Això no pot ser aixì
Això no és x mi!

Tornada

Agafa’m la mà, hem de lluitar
Tu al meu costat no hem pots fallar
Junts lluitarem, junts vencerem
La unió fa la força ho aconseguirem
I si això es així, ho podrem aconseguir
mirar al passat es obligar
Per obtenir la llibertat

Hem trencat barreres i grans murs d’acer
Vencent febleses, vencent el poder
Ja no ens poden aturar!
L’hora s’acosta, el món és nostre

Ens, ens vam prometre no sortir del joc
Com molts d’altres que ara ho han perdut tot
Realment que és la veritat
El meu destí és ser aquí
El teu intentar-ne fugir

Tornada

Agafa’m la mà, tornem a  lluitar
Tu al meu costat no hem pots fallar
Junts lluitarem, junts vencerem
La unió fa la força ho aconseguirem
I si això es així, ho podrem aconseguir
mirar al passat es obligar
Per obtenir la llibertat

Català

ON NO HO HAS BUSCAT NO HO HAS TROBAT
ON NO M´HAS BUSCAT NO M´HAS TROBAT
ON NO HO HAS BUSCAT NO HO HAS TROBAT
ON NO M´HAS BUSCAT NO M´HAS TROBAT

nO!!!!!!!!!!!!!!!!

Ten cc

I´m not in love

I´m not in love, so don´t forget it.
It´s just a silly phase I´m going through.
And just because I call you up,
Don´t get me wrong, don´t think you´ve got it made.
I´m not in love, no no, it´s because...
I like to see you, but then again,
That doesn´t mean you mean that much to me.
So if I call you, don´t make a fuss -
Don´t tell your friends about the two of us.
I´m not in love, no no, it´s because...

I keep your picture upon the wall.
It hides a nasty stain that´s lying there.
So don´t you ask me to give it back.
I know you know it doesn´t mean that much to me.
I´m not in love, no no, it´s because...

Ooh, you´ll wait a long time for me.
Ooh, you´ll wait a long time.
I´m not in love, I´m not in love...

Anglès

Teràpia de Shock

20 minuts d'espera

Vint minuts d'espera
el meu tren ja arriba,
per què tu no estàs aquí?
El meu temps s'acaba,
necessito veure't,
necessito dir-te adéu.

Vint minuts d'espera...
és tard però sona cru.

I acaronar-te i abraçar-te per últim cop,
i mirar-te i fer-te un últim petó,
dir-te tot allò que sento per tu.

L'estació està buida,
només quedo jo esperant
fins l'últim instant.
Última calada, em toca partir,
però desitjo tan sols veure't aquí.

I acaronar-te i abraçar-te per últim cop,
i mirar-te i fer-te un últim petó,
dir-te tot allò que sento per tu.
I acaronar-te i abraçar-te per últim cop,

Català
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i mirar-te i fer-te un últim petó,
perquè jo de tu només tindré un record,
perquè jo de tu només tindré un record.

Vint minuts d'espera
el meu tren ja arriba,
per què tu no estàs aquí?
El meu temps s'acaba,
necessito veure't,
necessito dir-te adéu.

I acaronar-te i abraçar-te per últim cop,
i mirar-te i fer-te un últim petó,
dir-te tot allò que sento per tu.
I acaronar-te i abraçar-te per últim cop,
i mirar-te i fer-te un últim petó,
perquè jo de tu només tindré un record,
perquè jo de tu només tindré un record.

Ara

Mitja nit, no puc dormir,
Estic cansat, estic deprimit i veig,
Que és massa d’hora per partir…

El meu camí no acaba aquí,
Marxo sol, no vens amb mi però, tu
Tu ets diferent…

Coses que passen cada moment,
surten bé o surten malament,
però és el risc, és la por que tinc dins meu…

No tinc temps per somiar,
No tinc temps per disfrutar, per estar amb tu
Per estar al teu costat…

Per sentir-me bé, i no sentir-me sol…
el que tinc no és suficient,
no n’hi ha prou en conformar-se amb el que tens
per aspirar més amunt i lluitar pel que tu sents…

És el moment, em toca a mi…
tant de temps en silenci, i no tinc res a dir…
Però vull que sàpigues, que sóc feliç…
Que el que faci jo, no és problema teu,
Que els meus pensaments no són per a tu…
Que cada segon, cada moment
Que estic amb tu…
Ho veig més clar i vull marxar!!
I això! Tu
Tu ho saps molt bé…

Català

Compta amb mi

Si tu estàs amb mi
jo perdo la por,
i puc volar i puc fer front
als meus temors.

Si jo estic amb tu,
tu pots comptar amb mi,
no et deixaré, t'ajudaré,
perquè som amics.

I érem tan petits però,
tu em vas marcar,
tot era estrany
l'innocència dels teus ulls
tan importants,
per mi, per tu,

Català

pel que tenim i no perdrem mai.

Dóna'm la mà, no tinguis por,
camina amb mi, fins a l'horitzó.
Si tu estàs amb mi, jo perdo la por,
i puc volar i puc fer front
als meus temors.

No tinc notícies teves,
curiositat, què ens ha passat?

I em pregunto com estàs, què n'és de tu,
si no és per tu, que no és per mi,
és pel que teníem...

Si tu estàs amb mi
jo perdo la por,
i puc volar i puc fer front
als meus temors.

Compta amb mi, compta amb mi, compta amb mi...

Si tu estàs amb mi
jo perdo la por,
i puc volar i puc fer front
als meus temors.

Si jo estic amb tu,
tu pots comptar amb mi,
no et deixaré, t'ajudaré,
perquè som amics.

Dóna'm la mà, no tinguis por,
camina amb mi, fins a l'horitzó.

Si jo estic amb tu,
tu pots comptar amb mi,
no et deixaré, t'ajudaré,
compta amb mi, compta amb mi,
compta amb mi...

Corrupció

Estic tacat de sang,
les sirenes van sonant
i un altre crim comès a les afores.

No s'ho mereixia però,
és el pa de cada dia,
és llei de vida,
sobreviure és alta prioritat.

Benvinguts a la ciutat del pecat,
és la pura i dura realitat,
afronta el que t'ha tocat,
amagar-se s'ha acabat...

Corrupció, injustícia
al so del rock'n roll,
distorsionat per les sirenes,
fora de control.

Obre els ulls, el final ja és aquí,
lluitem contra la corrupció,
som part de la revolució.
Obre els ulls, el final ja està aquí,
revolució!!!

Jo sóc la llei o almenys, la llei corrupta.
Primer dispara! Després pregunta...
Què has fet aquesta nit, on has anat,
per on t'han vist?
Que un ocellet a mi m'ha dit
que l'has matat sense pietat.

Sé que tu vas cobrar,
i em toca comissió,
m'hauràs de subornar,

Català
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sinó a la presó!

Obre els ulls, el final ja és aquí,
lluitem contra la corrupció,
som part de la revolució.
Obre els ulls, el final ja està aquí,
revolució!!!

Que aquí la vida és com un joc,
només avances si tens sort,
però també pots fer trampes i
guanyar-ho tot...

Obre els ulls, el final ja és aquí,
lluitem contra la corrupció,
som part de la revolució.
Obre els ulls, el final ja està aquí,
revolució!!!

Obre els ulls, el final ja és aquí,
lluitem contra la corrupció,
som part de la revolució...

I el final ja és aquí...
Som part de la revolució!

El Bar

Encara estic al bar i no paro de mamar.
Estic bevent cervesa fins a rebentar.

M’agrada molt privar, tot i que em fa desvariar
I això de beure tant em farà vomitar.

Em miren malament, perquè soc independent,
Però a mi aquest pensament, no me’l treuen de la ment.

La nit estic visquent amb un cubata i somrient,
Però t’haig de confessar, que em començo a marejar.

Ara he sortit del bar i he quedat al•lucinat,
La penya va ben tova, i jo vaig ben torrat.

La nit acaba de començar.
Vull saltar… Vull cridar.

Català

Festes del Tura

Em desperto a les dues,
La ressaca m’està matant,
I és que ahir vaig agafar,
Un turca que no m’aguantava.

Li dic a la meva mare
Tu que avui torno a sortir,
I ella em contesta que ni pensar-hi
Que dec estar cansat.

Es pensa que no sortiré,
Que ja no puc més..
Que jo avui penso sortir
Passo d’anar a dormir.

Que ara son festes del Tura,
Qui no surti a la “cuna”
Que ara son festes d’Olot
I els d’Olot són els millors

Ara surto ja de casa,
Hem quedat a les barraques,
Per anar sopar per allà

Català

I començar a mamar
SI

Agafar bé les tres xibeques,
I au tirant cap a la plaça,
Que avui toca correbou.
I hem d’anar ben tous.

I ara quan anem torrats,
Ens posarem davant del toro
I a córrer per arribar
A l’altre punta de la plaça.

La realitat

Obres els ulls i mires al teu voltant
i no saps el que t'està passant,
lentament els dies van passant,
tot va canviant i tu et vas fent gran.

Tantes coses que has somiat,
i ara veus que no són veritat,
i ara veus que no es compliran.

Però tot i així, hi ha moltes coses
que no es somien, que es viuen,
que es senten, que són la realitat.

La vida és per sentir, la realitat...

Tant se val el que hagis estranyat,
que els records mai no s'oblidaran.
Les persones que a tu t'han marcat
en el teu cor perduraran.

Tants camins per escollir,
però el teu ja el tenies escrit,
però el teu ja estava marcat.

I tant de tros, que a tu,
encara et queda,
i tantes coses per veure...

Pots estimar, pots ser estimat,
pots fer petons i acaronar,
i pots fumar i et pots morir,
pots escollir seguir vivint,
i pots plorar i ser feliç,
pots dir que no i pots dir que sí,
pots escoltar i ser escoltat,
imaginar poder volar,
i anar més lluny i més aprop
i disfrutar del que hi ha,
que si els amics, que si els amants,
que sempre vénen i se'n van.
Pots treballar, et pots emprenyar
i si et convé pots perdonar.
Pots ser creient, pots ser ateu,
pots dir hola i pots dir adéu.
Pots caminar, pots recordar,
contaminar o reciclar.
La pots cagar, rectificar i pots somiar.

La realitat, la vida és per sentir,
la realitat...

Sentiu-ho, viviu-ho...

Català

La Soledat

Com un dia que plou i et quedes a casa,
estàs tot sol i no hi ha ningú
Només hi ets tu amb els teus records,
que s’han perdut.

Català
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I recordes el bo, recordes el millor,
histories amb amics, histories d’amor,
Que et van passar ja fa molt de temps,
quan hi havia amor.

Intentar rectificar…
Intentar-ho arreglar…
Però ja és massa tard, ens va afectar.

El que vas dir no va estar bé,
El que vas fer va ser “rastrer”
I ara ja no hi pots fer res…

I cridar més fort
I no ser contestat
I sentir-se buit
Plorar d’amagat

Caminar tot sol
amb ningú al costat
és la soledat
jo ja l’he passat

I em el pas del temps els records vas perdent,
Se’ls emporta el vent, te’ls esborra de la ment.
Però en el teu cor perduren, eternament…

Tens por de que s’aturi el temps,
Que et quedis sol en aquest moment.
Sense on anar sense on dormir,
Ni amb qui parlar…

No dius el que sents,
No vas amb ningú,
Estàs tu tot sol,
Estàs perdut..

Camines tot sol,
Mirant el passat..
Ja no tens res..
Tot s’ha ACABAT….

Si pregunten per mi,…
Els diré que ja has marxat
Que ja mai més no tornaràs,
Ja has passat la soledat…

Ja l’he passada…
Ja he caminat, ja he recordat,
Ja ho he plorat…
Però ara tot ja s’ha acabat…

Tot s’ha acabat…

La Soledat

com un dia que plou
i et quedes a casa
estas tot sol
i no hi ha ningu
numes i ets tu amb els teus records
que s´han perdut
i recordes tot lu bo i recordes lu millo
històries amb amics, histories d´amor
que et van pasar ja fa molt de temps
quan hi havia amor

intentà rectificar
intantar-ho arreclar
però ja es massa tard ens va afectar
el que vas dir no va estar bé
el que vas fer va se restre

Català

i ara ja no i pots fer res

i cirda més fort
i no ser contestar
i sentir-te
vull plorar d´amagat
caminar tot sol
amb ningu el costat
és la soledat jo ja l´he pasat
i crida més fort
i no ser contestar
i sentir-te
vull plorar d´amagat
caminar tot sol
amb ningu el costat
és la soledat
jo ja l´he passat...

hi amb el pas del temps
el record vas perdent
se´ls amporta el ven
s´esborren de la men
però en el teu cor perduraran
aternament

tens por de que s´atrui el temps
que et quedis sol en aquest moment
sense on anar
sense on dormir
n´hi amb qui parlar

no dius el que sens
no vas amb ningu
estas tu tot sol
estas perdut
camines tot sol
mirant al passat
ja no tens res
tot s´acabaaaaat

i cirda més fort
i no ser contestar
i sentir-te
vull plorar d´amagat
caminar tot sol
amb ningu el costat
és la soledat jo ja l´he pasat

si pregunten per mi
els diré que ja has marxat
que ja mai mes no tornaras
ja has pasat la soledat
ja l´he pasat

ja he caminat
ja he recordat
ja ho he ploarat
ara tot ja s´ha acabat
tot s´ha acavat

i crida mes fort
i no ser contestar
i sentir-te
vull plorar d´amagat
caminar tot sol
amb ningu el costat
és la soledat jo ja l´he pasat

jo ja l´he pasat.....

La taverna

Avui és dissabte i sortirem
Hem sentit a parlar d’un bar
Diuen que està de collons.

Perdut pel mig de la ciutat

Català
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Sembla que no el puguis trobar
Però quan hi ets no pots marxar.

Anem a veure com està
Anem a veure que s’hi fa
Anem a beure un tap.
La taverna!
Un cartell fosforescent
Unes lletres resplendents
Ja es pot respirar l’ambient

Llums estranyes de colors
Que il•luminen la foscor
Quina bona sensació

Un ambient sensacional
Una turca general
Una nit sense final.
La taverna!

Estic sol estic flipant
Tanta eufòria al meu voltant
Aquí tothom està mamant

Estic sol estic perdut
Però la nit no pot amb mi
Fins que arribi demà al matí
Tantes coses que vull fer
Tantes coses que faré
Tantes coses per triar.
La taverna!

Només ho saps tu!

Creus que ho saps tot sobre mi
però m´és igual, jo sóc així
El meu camí no el guies tu
Segueixo el vent, no em guia ningú

No sé d´on vinc no sé on aniré!
Només tinc els remordiments
que m´acompanyen, no em deixen sol
i em recorden cada dia, em recorden cada instant
El que jo sento per tu
Que vaig fer malament?
Això ja no importa

Que segueixo cada dia, caminant sense entrebancs
Intentar no mirar enrere, canta el que està passant
Jo segueixo cada dia, caminant sense entrebancs
Oblidant els mals moments i tirant sempre endavant

Quan penso en tu, ja no puc més
Les llàgrimes no curen res
t´he estimat ja massa temps
I no vull fer-me més mal

No sé d´on vinc no sé on aniré!
Només tinc els remordiments
que m´acompanyen, no em deixen sol
i em recorden cada dia, em recorden cada instant
El que jo sento per tu
Que vaig fer malament?
Només ho saps tu!

Que segueixo cada dia, caminant sense entrebancs
Intentar no mirar enrere, canta el que està passant
Jo segueixo cada dia, caminant sense entrebancs
Oblidant els mals moments i tirant sempre endavant

Que segueixo cada dia, caminant sense entrebancs
Intentar no mirar enrere, canta el que està passant
Jo segueixo cada dia, caminant sense entrebancs

Català

Oblidant els mals moments i tirant sempre endavant

Jo seguiré, no em rendiré...

Pobres i rics

Soc un pobre i soc feliç,
No tinc pasta tinc amics
De bitllets
No n’hi ha per mi

Cada dia al matí
És un dia nou per mi
No tinc pautes
Per seguir

Però sé que amb més diners,
La cosa aniria una mica més bé.
Però és el que tinc i jo soc feliç…

Pobres i rics, tots som humans
La felicitat està al teu voltant
Decidir amb qui la vols compartir
És la satisfacció més gran que un home pot tenir.

Soc un ric i no soc feliç,
Tinc amics i tinc diners,
Tinc amants i tinc mullers.

No tinc cap amic real,
Que em respecti tal com soc,
Em respecten pel que valc.

Però sé que amb menys diners,
Algú viuria una mica més bé.
I jo seria més feliç.

Català

Princesa

Cansada, tota la nit,
i atrapada, sense poder sortir.
Sense poder somiar.
I es queda pensant, i es posa a plorar.

I passaven les hores, sola i a les fosques,
llàgrimes perdudes,
oh princesa de la nit.
Tots els reis t'adoren,
t'envolten de joies,
però aquestes no brillen,
quan estàs plorant al llit.

Oh guapa, et pintes els ulls,
la roba ajustada, ohhh, princesa,
cada nit, oh princesa.

I es queda pensant,
i es posa a plorar.
I passaven les hores, sola i a les fosques,
llàgrimes perdudes,
oh princesa de la nit.
Tots els reis t'adoren,
t'envolten de joies,
però aquestes no brillen,
quan estàs plorant al llit.

Oh guapa, et pintes els ulls,
la roba ajustada, ohhh, princesa,
cada nit, oh princesa,
Princesa...
Cansada...

Català
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Seguint el vent

Tira endavant,
no et quedis recordant
allò que un dia et va fer mal,
continua caminant sempre endavant.
El que ha passat no ho has pogut evitar,
treu-t'ho del cap, no tinguis por,
la gent canviarà si tu també ho fas;
t'ho has de currar.
El temps ho arreglarà,
la gent oblidarà el que va passar.

Viu el present, no deixis que la gent
t'ho tingui en compte
ara és el moment,
no et rendeixis, torna a començar
seguint el vent.

Ja està passant,
la gent ja no et mira tant,
ho estàs arreglant,
quasi ja està.
Ara tu has canviat
ja no ets el cabrón que eres abans.
El temps ho està arreglant,
la gent està oblidant
el que va passar.

Viu el present, no deixis que la gent
t'ho tingui en compte
ara és el moment,
no et rendeixis, torna a començar
seguint el vent.

Viu el present, no deixis que la gent
t'ho tingui en compte
ara és el moment,
no et rendeixis, torna a començar
torna a començar,
seguint el vent...

Català

Sense tu

És de nit,
És tot fosc,
Estic sol,
I no hi ha ningú
És de nit,
Un record
Dins el cor
Ella hi és a dins

Els seus ulls,
Són brillants,
Un somriure extravagant,
Ja no hi és,
L’he perduda ,
Va marxar,
Lluny del meu abast
I sempre estarà al meu cor...

Sense tu, jo no puc,
Sense tu, si no hi ets,
Sense tu, jo no sóc ningú.

És de nit
És tot fosc
No estic sol, no ho estic
Tu estàs amb mi.

Els seus ulls,

Català

Són brillants,
Un somriure extravagant,
Ja no hi és,
L’he perduda ,
Va marxar,
Lluny del meu abast
I sempre estarà al meu cor...

Si no estàs aquí
Si no estàs amb mi
Jo no et puc mirar
Jo no et puc sentir

Si no estàs aquí
Si no estàs amb mi
Jo no et puc tocar
Jo no et puc besar

I sempre estaràs al meu cor...

Sense tu

És de nit
és tot fosc
estic sol
i no hi ha ningú
És de nit
un record
dins del cor
ella hi és a dins
Els seus ulls
són brillants
un somriure extravagant
Ja no hi és
le perduda
va marxar
lluny del meu abast
i sempre estarà al meu cor...
Sense tu jo no puc
sense tu, si no hi ets
sense tu, jo no sóc ningú
És de nit
és tot fosc
no estic sol, no ho estic
tu estas amb mi
Els seus ulls
són brillants
un somriure extravagant
Ja no hi és
l´he perduda
va marxar
lluny del meu abast
i sempre estarà al meu cor...
Si no estàs aquí
si no estàs amb mi
jo no et puc mirar
jo no et puc sentir
si no estàs aquí
si no estàs amb mi
jo no et puc tocar
jo no et puc besar
i sempre estsràs al meu cor..

Català
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Eternal Flaime

Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating, do you understand
Do you feel the same, am I only dreaming
Is this burning an eternal flame

I believe it´s meant to be, darling
I watch you when you are sleeping,
You belong with me
Do you feel the same, am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame

Say my name,
Sun shines through the rain
A whole life so lonely, and then you come and ease the pain
I don´t want to lose this feeling

---

I don´t want to lose this feeling. This song, I heard it on tv, and it brought back to me all my
dreams and romanticism. Despite all that´s gone wrong in my life, I want to cling to this
hope that a part of my dream of happiness can still become true. I want to cling to my
romantic idea of love. I don´t want to lose this feeling. Until I´ll be able to believe in this
crazy idea of love, this crazy idea of undying love I will believe in it, maybe adapting it a
little bit more to reality, maybe by being stronger. This song brought it all back.

Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating, do you understand
Do you feel the same, am I only dreaming
Is this burning an eternal flame

Doesn´t matter if girls leave me. I will still believe in this kind of love. A love that doesn´t
rely on material needs. A love that stays even if you are poor. A love that doesn´t die.

Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating, do you understand
Do you feel the same, am I only dreaming
Is this burning an eternal flame

I believe in an eternal flame. Am I only dreaming? I hope not. And I hope she feels the
same. I hope you feel the same. Do you understand?

I believe it´s meant to be, darling
I watch you when you are sleeping,
You belong with me
Do you feel the same, am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame

Say my name,
Sun shines through the rain
A whole life so lonely, and then you come and ease the pain
I don´t want to lose this feeling, Oh...

Anglès

The calling

Wherever You Will Go

So lately, been wondering
Who will be there to take my place
When I´m gone you´ll need love to light the shadows on your face
If a great wave shall fall and fall upon us all

Anglès

Then between the sand and stone could you make it on your own.

CHORUS:
If I could, then I would
I´ll go wherever you will go
Way up high or down low, I´ll go wherever you will go

And maybe, I´ll find out
A way to make it back someday
To watch you, to guide you, through the darkest of your days
If a great wave shall fall and fall upon us all
<<<WHEN>>> I hope there´s someone out there
who can bring me back to you

CHORUS
If I could, then I would
I´ll go wherever you will go
Way up high or down low, I´ll go wherever you will go

Runaway with my heart
Runaway with my hope
Runaway with my love

I know now, just quite how
My life and love might still go on
In your heart, in your mind I´ll stay with you for all of time

CHORUS
If I could, then I would
I´ll go wherever you will go
Way up high or down low, I´ll go wherever you will go

If I could turn back time
I´ll go wherever you will go
If I could make you mine
I´ll go wherever you will go

the companys

Apuja´t la bragueta

Ja és dissabte a nit, aquí estic molt avorrit, la tele no vull mirar,
me fotré un pot de colònia per si cau alguna noia i cap a Lleida a trionfar.
Com que estic tan atractiu la que no vajo amb ull viu avui segur picarà.
No estic pas per tonteries, totes les dones em miren amb un somriure especial.
M´atanço cap a una noia amb els pits de silicona de tan grans i ben formats,
quan hi vaig anar a parlar ella em senyalà amb la mà i rient em va cridar:

Apuja´t la bragueta que se´t veu la cigaleta,
apuja-la cap dalt que se´t veu tot lo pardal.
Ai quina vergonya, si la gent em fa la conya
no els podré mirar, noi aquí no es pot badar.

Avergonyit i atordit per lo que m´havien dit a la colla em vaig trobar
i per ofegar les penes em vaig inundar les venes de l´alcohol que vaig mamar.
I a la desena cervesa m´apretava la bufeta i me´n vaig anar a pixar.

Apuja´t la bragueta que se´t veu la cigaleta,
apuja-la cap dalt que se´t veu tot lo pardal.
Jo ja m´ho pensava, si que n´avançava,
no és pot córrer tant, si no tens lo cap ben clar.

I és que la vida té aquestes coses i les sorpreses mai vénen soles,
i és que quan passa t´ha de passar, no t´hi capficos deixa-ho estar.

Català
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Una noia molt bufona, una mica calentona, amb la colla ens vam trobar,
anava molt sortideta i vam fer la pensadeta, mos la vam voler emportar.
Jo vaig ser l´afortunat d´aquell segur desenllaç, jo amb ella me´n vaig anar.

Baixa´t la bragueta que et veuré la cigaleta,
aparta´t el camal que et vull veure lo pardal.
Per fi, ja era hora que anés bé alguna cosa
però va resultar que allò era un txaval.

I és que la vida té aquestes coses i les sorpreses mai vénen soles
i és que quan passa t´ha de passar, no t´hi capficos deixa-ho estar.

Apuja´t la bragueta que em veuràs la cigaleta,
apuja-la cap dalt i em veuràs tot lo pardal,
vaig apretar a córrer, me la vaig treure de sobre
i des d´aquell any me diuen lo Pardal.

Aquest territori

No pretenc que aquesta lletra semblo un testament
ni penseu que a hores d´ara m´he begut l´enteniment.
Tinc als gens l´ametlla, lo cerç a flor de pell.
Sóc hereu de terra ferma, de la terra de Ponent.

Canto a la senyera, canto al meu idioma,
canto i al cantar perdo la vergonya.
Canto a Montserrat, perquè ella és la patrona
i al pagès que al bat del sol fa el trago amb cantimplora.

Si us deixa colagror l´escudella amb botifarra,
un sarpat de carbonat i una bona migdiada.
Festegeu i tingueu fills amb pubilles de la casa,
i quan us caseu, un vals i una sardana.

Heu de ser conscients que la llengua és patrimoni,
heu de tenir clar qui fa d´àngel, qui és dimoni.
Uniforme, mala llet, poc cervell per tant tricorni
envaint impunement aquest territori, aquest territori...

Català

auliva arbequina

Oliva arbequina és la nena més genial
I més provocativa que hi pot haver al secà
És petita i atrevida i li agrada destacar
I va del tros al sac, i del sac al sindicat

La meva és una vida marcada per la oliva
La meva és una vida marcada per la oliva

Oliva arbequina sempre es cria als bancals
I son pare i sa mare sempre estan assedegats
I quan es mor fa oli, oli verge especial
No ens dona gran negoci, però tots anem tirant

La meva és una vida marcada per la oliva
La meva és una vida marcada per la oliva

I fa puenting quan baixa, de l’arbre a la borrassa
I el tervet va esquiant,  pel triador avall

La meva és una vida marcada per la oliva
La meva és una vida marcada per la oliva

Català

Cervesa

Sortíem lo dissabte i no sabíem què fer,
anàvem junts de marxa, anàvem de concerts.
Bevíem moltes coses i res tenia el seu gust,
la reina a les nits de gresca, de farres i de canuts.

Passant el temps gaudíem sense cap complex
i fèiem pets d´alegria, això sí que era ben cert.
Tots junts érem feliços amb lo puntillo agafat
només que hi hagués festa al meu voltant.

Cervesa, és la que m´agrada a mi,
cervesa, al cos la vull sentir,
cervesa, i si no en puc trobar
no ho sé, no ho sé que passarà.

La nit ja s´acabava i naltros ben aviat,
lo sol mos reflexava als ulls mig aclucats.
Au tira que tinc gana, au nemo´n a esmorzar.
Ja res mos importava, ni dones ni mals de cap.

Fem via que ja ens espera la mare dalt del terrat,
no em fésseu cap malesa, no em fésseu enfadar.
Tots cap a la joca, a dormir que ja és tard,
demà serà un altre dia llarg.

Cervesa, és la que m´agrada a mi,
cervesa, al cos la vull sentir,
cervesa, i si no en puc trobar
no ho sé, no ho sé que passarà.

Fem via que ja ens espera la mare dalt del terrat,
no em fésseu cap malesa, no em fésseu enfadar.
I si no m´entén quan parlo no sé que passarà,
i si caic plegat al quarto no sé que passarà,
no ho sé que passarà, no sé que em passarà.

Català

Estrany

Lo dia que et vaig veure vaig mirar-te als ulls,
la teua mirada em deia vull que sigos meu avui.
I no sé com entrar-te per parlar amb tu d´un cop,
avui més que mai espero una mica més de sort.

Lo dia que et vaig veure tenia el vent a favor,
l´oportunitat de tindre´t era la meua il·lusió.
I no sé quantes coses em van passar pel cap
amb una subtil ullada tan plena de complicitat.

Jo no sóc tan estrany, sóc bastant normal
diuen decidit però un pèl aborrit.
No em tingos mai por que no et menjaré,
fes-me una senyal i em rebaixaré.

A vegades quan somio et veig per tot arreu,
no sé si això és bo però no hi puc fer res.
Sempre penso amb tu, amb aquell vestit vermell
i amb aquell somriure que em posava calent.

Vull ser el teu criat, vull ser el teu soldat,
ara estic pansit, semblo un reprimit.
Vull tindre un motiu per passar-m´ho bé,
això ha de ser amb tu, no em cal ningú més.

Són coses que pensava en aquell moment,
la història es repetia una nit més.
Ja no sé com mirar-te, com treure´t del cor,
ni que siga un monstre em sento un perdedor.
Em sento un perdedor, em sento un perdedor,
un estrany perdedor.

Català
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HE SOMIAT

Si fos veritat,
que en el món per un dia,
els pobres fossen rics i els anés bé la vida
¡ que la fam fos només un record,
i que també per sort s´erradiqués la SIDA,

I he somiat,
que això hauria estat veritat,
si tots units així ho haguessam decidit,
pero una flor no fa estiu ni una brasa caliu
sí tots fent-nos costat podem fer-ho realitat!

Si fos veritat,
veure creixer les flors,
en camps on temps abans hi hagué milers de morts,
sempre per guerres, fetes per interés,
pels maleïts diners pagats als dictadors,

I he somiat...

Si fos veritat, que la mare natura,
A gent amb dignitat, ens concedís la lluna,

Si fos veritat, que els pobles sense estat,
Visquessen sense por en la seua llibertat,
I que amb empenta, i sense cap ajuda,
Noves generacions féssen vida futura,

Català

Jo flipo

Jo flipo amb l´aire que respiro per les fosses nasals.
Jo flipo amb les toxines que desprèn lo meu Vespino a tot gas.
Jo flipo si flipa el Joan, jo flipo amb lo teu turbant.
Jo flipo amb els efectes d´aquest bio caducat.

Jo flipo amb les coses que passen pel meu cervell.
Jo flipo amb l´ametlla que no puja mai de preu.
Jo flipo amb les parets de ges del mas del Campaner.
Jo flipo amb l´aguant que té un bon pagès.

Jo flipo i me´n ric de segons quins comportaments.
Jo flipo amb la còmica nòmina de final de mes.
Jo flipo amb tu de president, amb Raimon cantant Al Vent.
Jo flipo amb els teus llavis encesos, rojos com l´infern.

Jo flipo amb les coses que passen pel meu cervell.
Jo flipo amb l´ametlla que no puja mai de preu.
Jo flipo amb les parets de ges del mas del Campaner.
Jo flipo amb l´aguant que té un bon pagès.

Això de flipar és ben barat
i no et cal anar al supermercat.
Para un moment, mira al voltant,
hi ha un munt de motius per flipar.
Això de flipar és bon senyal
i és d´abast universal,
jove o vell, curt de gambals,
de poble o de capital.

Jo flipo amb les coses que passen pel meu cervell.
Jo flipo amb l´ametlla que no puja mai de preu.
Jo flipo amb les parets de ges del mas del Campaner.
Jo flipo amb l´aguant que té un bon pagès.

Això de flipar és ben barat
i no et cal anar al supermercat.
Para un moment, mira al voltant,
hi ha un munt de motius per flipar.
Això de flipar és ben barat
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i és d´abast universal,
jove o vell, curt de gambals,
de poble o de capital.
Hi ha un munt de motius per flipar,
para un moment, mira al voltant,
hi ha un munt de motius per flipar.

Lo meu poble

Un diumenge de gener m´he aixecat i està plovent,
això pot semblar normal però ja us dic que és força estrany.
Normalment no hi plou mai perquè amics meus això és secà,
aquesta és terra de coscolls, pins, mates i ginebrons.

Lo meu poble està tan oblidat
que al no ploure no és considerat.
Lo meu poble, només un puntet
entre Soses, Bovera i Almatret.
Lo meu poble està tan oblidat
que al no ploure no és considerat.
Lo meu poble, a prop del Pedrós,
Montmeneu i el terme de Seròs.

Per ser catalans de dret aquí només mos falta el reg,
no ens caldria patir tant i en podríem viure molts anys.
Farts de callar i dir que sí a un govern que ens va mentint,
quants canals tindríem ja si els haguéssem anat comptant.

Lo meu poble està tan oblidat
que al no ploure no és considerat.
Lo meu poble, només un puntet
entre Soses, Bovera i Almatret.
Lo meu poble està tan oblidat
que al no ploure no és considerat.
Lo meu poble, a prop del Pedrós,
Montmeneu, i el terme de Seròs.
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Mascle ibèric

Ja fa uns quants mesos que se t´ha encallat la brúixola
al mateix punt cardinal, cap al mig de l´entrecuixa.
Si fardaves amb la dona quan et veia a la dutxa
avui dius que com més va, més té cara de bruixa.

El metge t´ha advertit que no tens tota la culpa
però que els anys ja t´han de començar a passar factura,
i a la feina vas dient que estàs sempre a l´altura
quan amb dos-centes Viagres gairebé ni se´t belluga.

No et capficos mascle ibèric,
no fajos cap disbarat,
quan te fallo el punt més dèbil
conta els anys que t´ha funcionat.
No et capficos mascle ibèric,
no fajos cap disbarat,
quan te fallo el punt més dèbil
conta els anys que t´ha funcionat.

Quina enveja a l´obrir la cartera del teu fill
i al cantó del DNI hi trobes un bonic preservatiu.
Fa dos dies que amb dos rombos lo portaves a dormir,
ara arriba amb la nòvia i et fot fora a tu del llit.

Quines coses té la vida, ironies del destí.
S´ha acabat beure i fumar no fos cas que hi influís
i has pensat d´anar al psicòleg, inclús al Petit París,
quin desastre d´existència sol seveix per fer pipí.

No et capficos mascle ibèric,
no fajos cap disbarat,
quan te fallo el punt més dèbil
conta els anys que t´ha funcionat.
No et capficos mascle ibèric,
no fajos cap disbarat,
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quan te fallo el punt més dèbil
conta els anys que t´ha funcionat.

Països Catalans

A Tarragona peix amb romesco i bon vi al Priorat,
de Reus el menjar blanc, les calçotades a Valls,
xatonada al Penedès, xatonada al Garraf,
avellanes d’El Morell i arròs llarg del Montsià.

Si algun dia has pensat viure en la terra promesa,
el paradís terrenal des del mar fins a la serra,
no buscos lluny mira als voltants.

D’Alguaire o de Fraga són les figues de coll de dama,
les mançanes de Barbens o els caragols a la llauna,
oli de Les Garrigues, la topina, la cassola de tros,
tarrons d’Agramunt i també el ranxo de Ponts.

Si algun dia has pensat viure en la terra promesa,
el paradís terrenal, des del mar fins a la serra,
no buscos lluny mira als voltants.

Cava de Sant Sadurní, les anxoves de l’Escala,
embotits de Vic, de Ses Illes sobrassada
i la bona paella, xe, la del País Valencià
i com altres teques que podria explicar.

Si algun dia has pensat viure en la terra promesa,
el paradís terrenal, des del mar fins a la serra,
no buscos lluny mira als voltants.
Si algun dia has pensat viure en la terra promesa,
el paradís terrenal, des del mar fins a la serra,
no buscos lluny mira als voltants,
són los Països Catalans.
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Per sempre

Sé que és dur, no ploros amor meu,
ara és l´hora de dir-nos adéu.
I l´esperança regna dintre meu
pensant que tornarem a veure´ns.

Recordant alegres i vells temps
ja no em puc treure del cap
aquells bells moments.
I ara escolto aquest trist lament,
la por de no tornar-te a veure.

I encara que estigos lluny de mi
lo nostre amor serà per sempre,
un crit, un dolor i un cruel destí
però aquest amor serà per sempre.

He voltat camins i valls perduts
tot buscant algun rastre de tu.
No he parat perquè estic convençut
que un dia tornaràs a casa.

Jo no em canso i els dies van passant,
però tinc fe i et segueixo buscant.
I em queden forces per anar xiulant
una cançó que està oblidada.

I encara que estigos lluny de mi
lo nostre amor serà per sempre,
un crit, un dolor i un cruel destí
però aquest amor serà per sempre.

Català

Ràpid, ràpid

La vida ens passa ràpid, sembla un correu urgent
però encara que ningú no ens mano tot ho fem ràpidament.
A la vida no es pot córrer, tot ha de tenir el seu temps,
a la gent no sé que ens passa, sempre ho fem sense pensar gens.

Sempre anem corrent per dir que tenim pressa.
Sempre anem corrent, sense frens ni miraments.
Sempre anem corrent com un llamp de tempesta.
Sempre anem corrent, lents no anem tan malament.

No hi ha res que no pugo esperar, tot té el seu moment.
Les veritats vénen soles, no podran lluitar plàcidament.
Si avui has de treballar no ho fajos per obligació
si el que fas t´agrada gaudeix-ho perquè és el millor.

Sempre anem corrent per dir que tenim pressa.
Sempre anem corrent, sense frens ni miraments.
Sempre anem corrent com un llamp de tempesta.
Sempre anem corrent, lents no anem tan malament.

La paciència és la mare de la ciència,
encara que no siga cap científic,
tampoc vaig com un caragol bober
però la feina sempre la faig bé, sempre la faig bé.

Sempre anem corrent per dir que tenim pressa.
Sempre anem corrent, sense frens ni miraments.
Sempre anem corrent com un llamp de tempesta.
Sempre anem corrent, lents no anem tan malament.
Sempre anem corrent, sempre anem corrent.
Sempre anem corrent, sempre anem corrent.
Ràpid, ràpid, ràpid, ràpid...

Català

Sempre fas tard

Ja n´estic fart, cada dia igual
no ets gens formal, sempre fas tard.
Per accident o un cas urgent
l´excusa sempre al davant.

Tu vas jugant, no et portes com cal,
la paciència se m´està acabant.
Ja no puc més, s´esgota el temps
i tu ho tornes a fer.

Sempre que quedem fas tard
no hi ha dia que no arriba jo abans.
Quan quedem al pub, tu sempre fas tard
i encara em preguntes que hi faig tan aviat.

Ja n´estic tip, quin poc sentit
fer el que tu vols perquè tu ho dius.
Tan esperar ja vaig carregat
quin avorriment, quin mal plan.

Tu vas jugant, tu ves-te´n burlant,
torna a dir que tu ets la puntual.
Ja no puc més, passo de merders
però quin mal rotllo quan no hi ets.

Sempre que quedem fas tard
no hi ha dia que no arriba jo abans.
Quan quedem al pub, tu sempre fas tard
i encara em preguntes que hi faig tan aviat.

Català
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the companys

Sóc pagès

THE COMPANYS
============

SÓC PAGÈS
---------

(Els acords estan SOTA la linia no sobre)

INTRO REAGEE

M´aixeco al de matí a les sis ja estic despert,
   DO			         LAm
Preparo l´esmorzar i hem foto una got de llet,
   FA			          SOL
Me fico els pantalons la camisa i els mitjons,
Me´n vaig cap al lavabo, quina merda està tancat,
Aguantant-me la pixera baixo cap al garatge,
Engego lo tractor i m´avio cap al mas...

RÀPID
M´aixeco al de matí a les sis ja estic despert,
Preparo l´esmorzar i hem foto una got de llet,
Me fico els pantalons la camisa i els mitjons,
Me´n vaig cap al lavabo, quina merda està tancat,
Aguantant-me la pixera baixo cap al garatge,
Engego lo tractor i m´avio cap al mas...

Ouooo, ouooo, ser pagès és lo millor,
     DO        LAm            FA              SOL
Ouooo, ouooo, sóc pagès, no hi puc fer res!
     DO        LAm            SOL                        DO

Les mates i els coscolls me tapen lo camí,
Però jo dalt del tractor me giro i faig pipí,
Però això dalt del tractor pot ser perillós,
Perquè si et descuides te´n vas de cap al tros,

Ouooo, ouooo, ser pagès és lo millor,
Ouooo, ouooo, sóc pagès, no hi puc fer res!

SOLO GUITARRA

No fa ni cinc minuts que estic aquí llaurant,
Un núvol surt del cel i em comença a regar,
Xopat i remullat, me´n torno cap al poble,
Me cago´n los collons!, ja estic arrofredat!

Ouooo, ouooo, ser pagès és lo millor,
Ouooo, ouooo, sóc pagès, no hi puc fer res!
Ouooo, ouooo, ser pagès és lo millor, (+ guitarra)
Ouooo, ouooo, ser pagès és lo millor, (+ guitarra)
Ouooo, ouooo, ser pagès és lo millor,
Ouooo, ouooo, ser pagès és lo millor,

4 VOLTES I FINAL.

Dedicat a l´inigualable Oriol Casals, els intèrprets feien els millors moviments dels món
amb la cançó!!!

Català

Xut

Busco noia d´ulls marrons, body lila, texans negres,
botes altes punxegudes i calcetes de punt netes.
Que no calgo recordar-li amb que es renten les aixelles
i que mai perdo de vista los palets de les orelles.

Que en somriure no badallo, que li brillon les dentetes,
que no tingo massa greix entre el cul i les costelles.
Oh, oh, oh, oh...
Busco noia vintanyera que em trego de polleguera,

Català

de culet arrodonit i pèls justos al
txut, txutxut, txutxut, txutxut...

Ja n´hi ha prou de gastar pasta anunciant-me als diaris
i d´anar tots los diumenges a ballar pels casals d´avis.
Oh, oh, oh, oh...
Cos esbelt, cartera plena, educada i sincera,
però que no li faijo cosa fer manetes al cinema.
Oh, oh, oh, oh...

Si ets la noia que jo busco deixa´t nena de punyetes,
visc a un poble DCK, al carrer de les Sortetes.
Oh oh, oh, oh...
Txutxut, txutxut, txutxut, txutxut...

Que en somriure no badallo, que li brillon les dentetes,
que no tingo massa greix entre el cul i les costelles.
Oh, oh, oh, oh...
Busco noia vintanyera que em trego de polleguera,
de culet arrodonit i pèls justos al
txut, txutxut, txutxut, txutxut...

The Doors

Light My Fire

You know that it would be untrue
You know that I would be a liar
If I was to say to you
Girl, we couldn´t get much higher.

Chorus:
Come on baby, light my fire
Come on baby, light my fire
Try to set the night on fire.

The time to hesitate is through
No time to wallow in the mire.
Try now we can only lose
And our love become a funeral pyre.

Chorus
The time to hesitate is through
No time to wallow in the mire.
Try now we can only lose
And our love become a funeral pyre.

Chorus
You know that it would be untrue
You know that I would be a liar
If I was to say to you
Girl we couldn´t get much higher.

Chorus
Try to set the night on fire.
Try to set the night on fire
Try to set the night on fire
Try to set the night on fire.

Anglès

L´America

I took a trip down to L´America
To trade some beads for a pint of gold.
I took a trip down to L´America
To trade some beads for a pint of gold.
L´America, L´America, L´America
L´America, L´America, L´America.

Anglès
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The Doors

Come on people, don´t you look so down
You know the rain man is coming to town.
He´ll change your weather, change your luck
And it´ll teach you how to
Find yourself.
L´America.

Friendly strangers came to town
All the people put them down
But the women loved their ways.
Come again some other day
Like the gentle rain
Like the gentle rain
That falls.

I took a trip down to L´America
To trade some beads for a pint of gold.
I took a trip down to L´America
To trade some beads for a pint of gold.
L´America, L´America, L´America
L´America, L´America, L´America
L´America.

The End

This is the end, beautiful friend.
This is the end, my only friend. The end
of our elaborate plans. The end
of everything that stands, the end.
No safety or surprise, the end.
I´ll never look into your eyes again.

Can you picture what will be
so limitless and free.
Desperately in need
of some stranger´s hand
in a desperate land.

Lost in a Roman wilderness of pain,
and all the children are insane;
all the children are insane
waiting for the summer rain.

There´s danger on the edge of town
Ride the King´s highway, baby
Wierd scenes inside the goldmine;
Ride the highway west, baby

Ride the snake.
Ride the snake, to the lake,
The ancient lake, baby
The snake he´s long, seven miles
Ride the snake
He´s old
And his skin is cold
The west is the best.
The west is the best.
Get here and we´ll do the rest
The blue bus is calling us
The blue bus is calling us
Driver, where you takin´ us?

The killer awoke before dawn. He put his boots on.
He took a face from the ancient gallery and he
Walked on down the hall.
He went into the room where his sister lived. And then he.
Paid a visit to his brother. And then he, he
Walked on down the hall.
And he came to a door. And he looked inside.

"Father." "Yes son." "I want to kill you."
"Mother, I want to..."

Anglès

Come on baby, take a chance with us,
Come on baby, take a chance with us,
Come on baby, take a chance with us
And meet me at the back of the blue bus...

This is the end, beautiful friend
This is the end, my only friend, the end
It hurts to set you free, but you´ll never follow me
The end of laughter and soft lies
The end of nights we tried to die
This is the end.

The drifters

On broadway

 F#          E/F#  F#         E/F#      F#  E/F#     F#  E/F#
They say the neon lights are bright on Broadway (on Broadway)
 F#              E/F#    F#  E/F#    F#  E/F#      F#  E/F#
They say there's always magic in the air      (on Broadway)
 B               A/B     B        A/B
But when you're walkin' down the street
 B            A/B   B        C#
And you ain't had enough to eat
F#          E/F#       F#       E/F#     F#   E/F#      F#  E/F#
The glitter rubs right off and you're nowhere      (on Broadway)

 G            F/G       G        F/G       G  F/G       G  F/G
They say the girls are something else on Broadway (on Broadway)
 G          F/G      G        F/G       G   F/G       G  F/G
But looking at them just gives me the blues     (on Broadway)
  C            Bb/C   C        Bb/C
'Cause how you gonna make some time
 C          Bb/C     C        D
When all you got is one thin dime
 G           F/G         G    F/G         G   F/G       G  F/G
And one thin dime won't even shine your shoes     (on Broadway)

Ab               Gb/Ab      Ab      Gb/Ab    Ab Gb/Ab     Ab Gb/Ab
Ha!  They say that I won't last too long on Broadway (on Broadway)
Ab           Gb/Ab     Ab      Gb/Ab      Ab Gb/Ab     Ab Gb/Ab
I'll catch a Greyhound bus for home, they all say (on Broadway)
Db                Cb/Db    Db       Cb/Db
But  They're dead wrong, I know they are
  Db         Cb/Db      Db    Eb
'Cause I can play this here guitar
Ab          Gb/Ab     Ab    Gb/Ab     Ab Gb/Ab     Ab Gb/Ab
And I won't quit 'til I'm a star  on Broadway (on Broadway)

 [ instrument solo ]

Db                Cb/Db    Db       Cb/Db
Oh!  They're dead wrong, I know they are
  Db         Cb/Db      Db    Eb
'Cause I can play this here guitar
Ab          Gb/Ab     Ab    Gb/Ab     Ab Gb/Ab     Ab Gb/Ab
And I won't quit 'til I'm a star  on Broadway (on Broadway)

          Ab      Gb/Ab     Gb Ab/Gb
I'm gonna make it, yeah (on Broadway)
         Ab      Gb/Ab     Gb Ab/Gb
I'll be a big, big, big man (on Broadway)

         Ab      Gb/Ab     Gb Ab/Gb
I'll have my name in lights (on Broadway)
         Ab      Gb/Ab     Gb Ab/Gb
Everybody, everybody's gonna know me, yes (on Broadway)
         Ab      Gb/Ab     Gb Ab/Gb

Anglès
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All up and down Broadway (on Broadway)

Saturday night at the movies

(writers Mann, Weil; 1964)

Well Saturday night at 8 o'clock
I know where I'm gonna go
I'm gonna pick my baby up
And take her to the picture show

Everybody in the neighbourhood
Is dressing up to be there too
And we're gonna have a ball
Just like we always do

Chorus:
  Saturday night at the movies
  Who cares what picture you see
  When you're hugging with your baby in last row in the balcony

Well there's technicolor and cinemascope
A cast out of Hollywood
And the popcorn from the candy stand
Makes it all seem twice as good

There's always lots of pretty girls
With figures they don't try to hide
But they never can compare
To the girl sittin' by my side

(repeat chorus till fade)

Anglès

Save the last dance for me

        C             C             C
You can dance every dance with the guy who gives you the eye
          G
Let him hold you tight
         G            G                    G
You can smile every smile for the man who held your hand
            C           C
'Neath the pale moonlight

C7            F
But Don't forget who's taking you home
    F                      C
And in whose arms you're gonna be
     G                G             C
So darling, save the last dance for me

      C               C                 C
Oh I know that the music is fine like sparkling wine
         G
Go and have your fun
           G
Laugh and sing but while we're apart
        C                     C
Don't give your heart to anyone

C7           F                     F
But Don't forget who's taking you home
    C                      C
And in whose arms you're gonna be
      G                G            C
So darling, save the last dance for me

        C              G

Anglès

Baby don't you know I love you so
           G                  C
Can't you feel it when we touch
         C                 G
I will never never let you go
          G               C
Cause I love you oh so much

         C              C                 C
You can dance, go and carry on till the night is gone
          G
and it's time to go
       G                  G           G
If he asks if you're all alone can he take you home
                  C
You must tell him no

 C7            F
'Caus Don't forget who's taking you home
    F                       C
And in whose arms you're gonna be
    G                  G            C
So darling, save the last dance for me

  C7          F
'Caus Don't forget who's taking you home
    F                           C
And in whose arms you're gonna be
     G                G             C
So darling, save the last dance for me

  [ sing to fade ]

G                       C
save the last dance for me
G                       C
save the last dance for me
G                       C
save the last dance for me

stand by me

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No, I won´t be afraid
Oh, I won´t be afraid
Just as long as you stand
Stand by me, so

* Darling darling stand by me
Oh, stand by me
Oh stand, stand by me, stand by me
If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountain
Should crumble to the sea
I won´t cry, I won´t cry
No, I won´t shed a tear
Just as long as you stand
Stand by me, and
(Repeat * 2 times)

Whenever you´re in trouble
Won´t you stand by me, oh stand by me

Ben E King - The drifters

Anglès
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There goes my baby

There goes my baby
Moving on down the line
Wondering where, wondering where
He is bound

I broke his heart
And made him cry
Now I'm alone, so all alone
What can I do, what can I do

Just wanna know
Does he love me
Does he really love me
Or is he just playing
Me for a fool

I wonder why he left me
Why did he leave me so all alone
So all alone

I was gonna tell him that I loved him
And that I need him
Beside my side
To be my guide

I wanna know
Where is my baby
I want my baby
I need my baby

I was gonna tell him that I loved him
And that I need him

Beside my side
To be my guide

I wanna know where is my
Where is my baby
I need my baby
I need my baby

Anglès

Under the broadwalk

             G                                         D
Oh when the sun beats down and burns the tar upon the roof
           D                                                   G
 G7
And your shoes get so hot you wish your tired feet were fire-proof
            C                     G
Under the boardwalk, down by the sea
       G                   D               G
On a blanket with my baby   is where I'll be

             Em
Under the boardwalk,
                       out of the sun
             D
Under the boardwalk,
                       we'll be having some fun
            Em
Under the boardwalk,
                       people walking above
              D
Under the boardwalk,
                       we'll be making love
             Em   Em    Em   Em
Under the board-walk, board-walk

Anglès

        G                                      D
From a park you hear the happy sounds of a carousel
           D                                                   G
 G7
You can almost taste the hotdogs and french fries they sell
            C                     G
Under the boardwalk, down by the sea
       G                   D               G
On a blanket with my baby   is where I'll be

             Em
Under the boardwalk,
                       out of the sun
             D
Under the boardwalk,
                       we'll be having some fun
            Em
Under the boardwalk,
                       people walking above
              D
Under the boardwalk,
                       we'll be making love
             Em   Em    Em   Em
Under the board-walk, board-walk

         [Instrumental]

Oh ooooo
            C                     G
Under the boardwalk, down by the sea
       G                   D               G
On a blanket with my baby   is where I'll be

             Em
Under the boardwalk,
                       out of the sun
             D
Under the boardwalk,
                      we'll be having some fun
            Em
Under the boardwalk,
                      people walking above
              D
Under the boardwalk,
                      we'll be falling in love
             Em   Em    Em   Em
Under the board-walk, board-walk

Up on the roof

Up On The Roof - The Drifters

Intro:
          C    D
Up on the roof
          G    Em
Up on the roof

G                          Em
When this old world starts getting me down
    C                   D              G                 G  Em
And people are just too much for me to face
                                              Up on the roof
                         Em
I'll climb way up to the top of the stairs
    C                 D                G                  G Em
And all my cares just drift right into space
                                              Up on the roof

C
On the roof it's peaceful as can be
    G                 Em               C   D
And there the world below don't bother me

 [ spoken  ]
Let me tell ya now

   G                        Em

Anglès
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So when I come home feelin' tired and beat
     C               D                G                  G  Em
I'll go up where the air is fresh and sweet
                                               Up on the roof
                       Em
I'll get away from the hustling crowd
    C                 D                 G                  G  Em
And all that rat race noise down in the street
                                               Up on the roof

C
On the roof that's the only place I know
      G                Em              C   D
Where you just have to wish to make it so

              (Lets go up on the roof)

         [Instrumental]

C
At night the stars put on a show for free
    G               Em                C   D
And darling you can share it all with me

I keep on telling you
G                      Em
Right smack dab in the middle of town
     C           D                   G
I've found a paradise that's trouble proof
                                             Up on the roof
       G                     Em
And if this old world starts getting you down
        C               D             G     Em
There's room enough for two up on the roof
                                             Up on the roof
          C    D
Up on the roof
          G    Em
Oh come on baby
          g    Em
Oh come on on it
          C    D  G
Everything is all right

The J.A.F.

Princeseta

Com estàs, princeseta?
Crec que hi ha entre tu i jo
quelcom que ens fa volar.
Quantes coses em passen pel cap
Digue’m què penses de mi
Jo no ho sé
Però t’estimo amb el cor.

És tan estrany
Estar així amb tu
Per tu sento un amor perdut
Si sents el mateix per mi
Digues-m’ho, ho vull sentir.
És tan estrany
Estar així amb tu
Per tu sento un amor perdut
Si sents el mateix per mi
Digues-m’ho, ho vull sentir.

Català

The Notting hillbillies

Bewildered

Bewildered
Lost in a dream of you
Where is the love that I once knew
Why did we part?

Bewildered
I´m helpless without you dear
Wishing your heart could hear
What´s in my heart

Why must I have theses sleepless nights
And endless days
But love, you took my soul
Without a thought
I´m in the dark

Bewildered
I need your guiding hand
I will never understand
Why did you leave me bewildered

Why must I have theses sleepless nights
And endless days
But love, you took my soul
Without a thought
I´m in the dark

Bewildered
I need your guiding hand
I will never understand
How could you leave me bewildered

Anglès

Blues stay a way from me

Blues stay away from me
Blues why don´t you let me be
Don´t know why
You keep on haunting me

Love was never meant for me
True love was never meant for me
Seems somehow
We never can agree

Life is full of misery
Dreams are like a memory
Bringing back
Your love that used to be

Tears so many I can´t see
Years don´t mean a thing to me
Time goes by
And I still can´t be free

Anglès
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Feel like going home

Lord I feel like going home
I tried and I failed and I´m tired and weary
Everything I ever done was wrong
And I feel like going home

Lord I tried to see it through
But it was too much for me
And now I´m coming home to you
And I feel like going home

Cloudy skies are rolling in
And not a friend around to help me
From all the places I have been
And I feel like going home

Lord I feel like going home
I tried and I failed and I´m tired and weary
Everything I ever done was wrong
And I feel like going home

Anglès

One way gal

One thing I like about this gal of mine
One thing I like about this gal of mine
One thing I like about this gal of mine
She treats me right and loves me all the time

Sometimes I´m broke and blue as I can be
Sometimes I´m broke and blue as I can be
Sometimes I´m broke and blue as I can be
But still my baby she looks after me

She walked in the rain till her feet got soaking wet
She walked in the rain till her feet got soaking wet
She walked in the rain till her feet got soaking wet
And this she said to every man she met

Mister change a dollar - gimme a lousy dime
Mister change a dollar - gimme a lousy dime
Mister change a dollar - gimme a lousy dime
So I can feed that hungry man of mine

That gal of mine she´s one way all the time
That gal of mine she´s one way all the time
That gal of mine she´s one way all the time
She takes the blues away and satisfies my mind

Anglès

Please baby

Please baby - please please baby
Won´t you come back to your daddy one more time

Please baby - please please baby
When I get my money I will give you my last dime

When you left me babe, you left me feeling so blue
You know that I didn´t love no-one but you
Please baby - please please baby
Won´t you come back to your daddy one more time

I´m so blue baby, I´m, I´m so blue baby
I can´t sleep at night
I can´t hardly talk from crying
You know baby, you, you know baby

Anglès

You always forever on my mind
Since you´ve been gone I can´t sleep at night
Why don´t you take my meals I can´t eat a bite
Please baby, please please baby
Won´t you come back to your daddy one more time

When you left me babe you left me feeling so blue
You know that I didn´t love no-one but you
Please baby - please please baby
Won´t you come back to your daddy one more time

Railroad song

Working on a railroad for a dollar a day
Working on a railroad for a dollar a day
Working on a railroad good buddy for a dollar a day
Gotta get my money gotta get my pay
Take this hammer take it to the captain
Take this hammer take it to the captain
Take this hammer good buddy take it to the captain
Tell him I´m gone tell him I´m gone

If he asks you was I running
If he asks you was I running
If he asks you good buddy was I running
Tell him I was flying tell him I was flying

If he asks you was I laughing
If he asks you was I laughing
If he asks you good buddy was I laughing
Tell him I was crying tell him I was crying

This old hammer rings like silver
This old hammer rings like silver
This old hammer good buddy rings like silver
Shine like gold good buddy and it shine like gold

Working on a railroad for a dollar a day
Working on a railroad for a dollar a day
Working on a railroad good buddy for a dollar a day
Gotta get my money gotta get my pay
Gotta get my money gotta get my pay
Gotta get my money gotta get my pay

Anglès

That´s where I Belong

Show me a place where I don´t have to worry
And that´s where I belong
Show me a place where I don´t have to hurry
And that´s where I belong
Give me the time, so I can change my mind
Where it don´t matter if I´m wrong
Show me a place where I don´t have to worry
And that´s where I belong

Anglès

Weapon of prayer

In that land across the sea there´s a job for you and me
Though our presence there may not be found
We must stay standing there on the battle lines and pray
We must never lay our weapons down

We don´t have to be a soldier in a uniform
To be of service over there
While the boys so bravely stand with the weapons made by hand
Let us trust and use the weapon of prayer

Many thousands miles away someone shed there blood today
With a heart so true and brave they´re gone
To a war that´s yours and mine let us join the battle line

Anglès
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With a weapon that will save our home

We don´t have to be a soldier in a uniform
To be of service over there
While the boys so bravely stand with the weapons made by hand
Let us trust and use the weapon of prayer

And when the planes and tanks and guns have done all that they can do
And the mighty bombs have rained and failed
Still the helpful hand above, on the weapon made of love
And against him none on earth prevail

Will you miss me

Will you miss me, will you miss me
Will you miss me, will you miss me
Will you miss me, miss me when I´m gone

Did you ever dream lucky, wake up cold in hand
Do you look at the stars in the heavens above
Do you sleep on the pillow where my head used to lay
While the moonbeams flicker ´cross your window pane
I´m on my way from here, don´t know where I´m going

I´m rolling, rolling down that road
I´m rolling, rolling down that road
Just dreaming about the days of long ago

When darkness falls across the land
There´s a shadow cast in the heart of a man
Though the flame of desire burns bright as a star
I hear a cry on the wind like a voice from afar
I´m a stranger here don´t know where I´m going

I´m rolling, rolling down that road
I´m rolling, rolling down that road
Just dreaming about the days of long ago

Will you miss me, will you miss me
Will you miss me, will you miss me
Will you miss me, miss me when I´m gone

Anglès

Your own sweet way

There is nothing I can do
Nothing I can say
You´ll do what you want to
You´ll go your own sweet way
You´ll go your own sweet
Your own sweet way
You´ll go your own sweet
Your own sweet way

Now I can talk to you serious
I can talk to you nice
But when it comes to love
You won´t take good advice
You´ll go your own sweet
Your own sweet way
You´ll go your own sweet
Your own sweet way

It doesn´t matter what I say
What I do or what I think
You can lead a horse to water
You can´t make him drink
You´ll go your own sweet
Your own sweet way

Anglès

You´ll go your own sweet
Your own sweet way

BLUES STAY AWAY FROM ME

Blues stay away from me
Blues why don´t you let me be
Don´t know why
You keep on haunting me

Love was never meant for me
True love was never meant for me
Seems somehow
We never can agree

Life is full of misery
Dreams are like a memory
Bringing back
Your love that used to be

Tears so many I can´t see
Years don´t mean a thing to me
Time goes by
And I still can´t be free

The rasmus

First Dat Of My Life

I feel I´m stoned, I wanna be alone, just for a while unknown
Weeks on the road a long way from home, just shut off the phone
And you say I´ll heal you I´ll always be yours
And you say I´ll kill you if I do something wrong, yeah, yeah

Still feels like the first time
To stand here by your side
Together regardless
We´ll walk through the darkness
Still feels like the first day of my life

Remember the times, together we swore to never give up this life
Still hanging on, still going strong, here I belong
And maybe I´m crazy but I just can´t slow down
Yeah maybe I´m crazy but at least I´m still around, yeah, yeah

_vane_

Anglès

In the shadows

The rasmus-In the shadows
Oou-oou oou-oou
Oou-oou oou-oou

No sleep
No sleep until I´m done with finding the answer
Won´t stop, won´t stop before
I find a cure for this cancer

Sometimes I feel like going down
I´m so disconnected
Somehow I know that I´m hunted to be wanted

I´ve been watching, I´ve been waiting
In the shadows for my time
I´ve been searching, I´ve been living
For tomorrows all my life

Anglès
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The rasmus

Oou-oou oou-oou in the shadows
Oou-oou oou-oou in the shadows

They say, that I must learn
To kill before I can feel safe
But I, I´d rather kill myself
Than turn into their slave
Sometimes, I feel that I should go
And play with the thunder
Somehow, I just don´t wanna stay
And wait for a wonder

I´ve been watching, I´ve been waiting
In the shadows for my time
I´ve been searching, I´ve been living
For tomorrows all my life

Lately, I´ve been walking,
Walking in circles
Watching, waiting for something
Feel me, touch me, heal me
Come take me higher

I´ve been watching, I´ve been waiting
In the shadows for my time
I´ve been searching, I´ve been living
For tomorrows all my life

I´ve been watching, I´ve been waiting,
I´ve been searching, I´ve been living
For tomorrows

Oou-oou oou-oou in the shadows
Oou-oou oou-oou in the shadows

I´ve been waiting

Still Standing

I wish you were here tonight with me to see the northern lights
I wish you were here tonight with me
I wish I could have you by my side tonight when the sky is burning
I wish I could have you by my side

Cause I´ve been down and I´ve been crawling
Won´t back down no more

Can´t you stop the lies falling from the skies
Down on me, I´m still standing
Can´t you roll the dice, I might be surprised
Conscience clear I´m still standing here

Burns like a thousand stars, though you´re light years away
Burns like a thousand stars or more

You´re up there, you´re always with me
Smiling down on me

It´s something sacred, something so beautiful
Something quiet to ease my mind
When the pressure´s taking me over and over

Cause I´ve been down and I´ve been crawling
Pushed around, always falling
You´re up there, you´re always with me
Smiling down on me

_vane_

Anglès

The wonders

That Thing You Do!

That Thing You Do!
soundtrack lyrics

The Wonders - That Thing You Do!
You,
Doin' that thing you do,
Breaking my heart into a million pieces,
Like you always do
And you,
Don't mean to be cruel,
You never even knew about the heartache,
I've been going through
Well I try and try to forget you girl,
But it's just so hard to do,
Every time you do that thing you do

I,
Know all the games you play,
And I'm gonna find a way to let you know that,
You'll be mine someday
'Cause we,
Could be happy can't you see,
If you'd only let me be the one to hold you,
And keep you here with me
'Cause I try and try to forget you girl,
But it's just so hard to do,
Every time you do that thing you do

I don't ask a lot girl,
But I know one thing's for sure,
It's the love I haven't got girl,
And I just can't take it anymore

'Cause we,
Could be happy can't you see,
If you'd only let me be the one to hold you,
And keep you here with me
Cause it hurts me so just to see you go,
Around with someone new,
And if I know you you're doin' that thing,
Every day just doin' that thing,
I can't take you doing that thing you do

Anglès

tierra santa

El canto de las sirenas

Buscando senderos de gloria
viajan los sueños que nacen en mi
perdidos en el horizonte
donde la magia nunca debe morir
Allí se esconde un hechizo
entre las notas de un bello cantar
donde la voz de las sirenas
se funde con el mar

Sus ojos son como estrellas
que brillan en la oscuridad
tocar su mano es poder

Castellà
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tocar el cielo

Su dulce canto me atrapa
su voz me guia hacia allí
mas allá de las nubes
allí donde quise vivir

Quiero huir lejos de tus engaños
Fingir que mi sueño acabó
Maldecir el embrujo de tus encantos.
Y comenzar de nuevo a vivir

Envuelto en un manto de seda
buscando la llama de la pasión
llegué embrujado a mi destino
perdí la cordura y la razón.
Quise escapar de su canto
mas nunca pude imaginar
que si un dia yo parto
su canto por siempre morirá

Sus ojos son como estrellas
que brillan en la oscuridad
tocar su mano es poder
tocar el cielo
Y aunque su canto me atrape
debo marcharme de allí
donde se esconde el hechizo
que no me deja vivir

Quiero huir lejos de tus engaños
Fingir que mi sueño acabó
Maldecir el embrujo de tus encantos.
Y comenzar de nuevo a vivir

El canto de las sirenas

Buscando senderos de gloria
viajan los sueños que nacen en mi
perdidos en el horizonte
donde la magia nunca debe morir
Allí se esconde un hechizo
entre las notas de un bello cantar
donde la voz de las sirenas
se funde con el mar

Sus ojos son como estrellas
que brillan en la oscuridad
tocar su mano es poder
tocar el cielo

Su dulce canto me atrapa
su voz me guia hacia allí
mas allá de las nubes
allí donde quise vivir

Quiero huir lejos de tus engaños
Fingir que mi sueño acabó
Maldecir el embrujo de tus encantos.
Y comenzar de nuevo a vivir

Envuelto en un manto de seda
buscando la llama de la pasión
llegué embrujado a mi destino
perdí la cordura y la razón.
Quise escapar de su canto
mas nunca pude imaginar
que si un dia yo parto
su canto por siempre morirá

Sus ojos son como estrellas
que brillan en la oscuridad
tocar su mano es poder
tocar el cielo

Castellà

Y aunque su canto me atrape
debo marcharme de allí
donde se esconde el hechizo
que no me deja vivir

Quiero huir lejos de tus engaños
Fingir que mi sueño acabó
Maldecir el embrujo de tus encantos.
Y comenzar de nuevo a vivir

Quién llora hoy por ti

Dónde está el dolor
que se oculta en ti
vagando entre las sombras de tu vida
Donde duerme el mal
que germina allí
sumido en la inocencia de vivir
Quién llora hoy por ti
quién te puede salvar de morir
Dónde está el valor
que te juzgue al fin
marcando la razón de tu destino
Cómo ver la luz
que ilumina al bien
guiándote en las sombras del camino
Temblar de dolor
sentir que la vida escapó

Pero siempre hay un lugar
donde reina la cordura
la razón y la verdad
Donde ha muerto la mentira
empeñada en ocultar
la verdad sobre esta vida

Se esfumó el dolor
ya no hay miedo en ti
no vagan hoy las sombras en tu vida
Ya no duerme el mal
que germina allí
sumido en la inocencia de vivir
Quién vela hoy por ti
quién te puede ayudar a vivir

Pero siempre hay un lugar
donde reina la cordura
la razón y la verdad
Donde ha muerto la mentira
empeñada en ocultar
la verdad sobre esta vida

Castellà

Una juventud perdida

Bajo el umbral del dolor
Un niño nació
Alegrando su vida

Él se crió en el amor
Que una madre le dió
Con calor en su hogar

Un día el se hizo mayor
Y en su mundo buscó
La razón de su vida

Y en el camino encontró
Su destino fatal
Por buscar libertad

Y las lagrimas caen en su hogar
Cuando el hijo se va
Se estremece su madre al pensar
Que ya no volverá
Que ya no volverá

Castellà
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Aún se escuchan
Los lamentos de aquél que luchó
Por una causa perdida

Con corage
Emprendió batalla y se lanzó
A defender su nación

Y luchó por su libertad
Y aguantó sus heridas
Se enfrentó al Príncipe del Mal
Y perdió
Dejó allí su vida
Dejó allí su vida

Dicen del tiempo
Que lo cura todo hasta el dolor
Pero la herida aún sigue abierta

Y aún hoy recuerda
La madre que a su hijo perdió
Aquellos días de dolor

Nunca perdió la esperanza
De que pudiera volver
Y poder tenerle entre sus brazos
Otra vez

Tipuaixí

Murphy

Am    C  G x2

Am
Sempre t’influeix la situació,
    C                  G
altres persones tenen cops de sort.
Am
Caminant al costat del precipici,
C               G
rodejat sempre pel perill.

Am                   C        G
Que m’està passant?, pobre de mi.

Em clavo l’agulla si sec en un paller.

Estic perdut tot em surt malament,

diuen que és la llei, la llei de Murphy.

Sabates noves, els peus a la bassa
i a la roba nova directe i va una taca.
Jugues loteria surt el número anterior.
Marxa la llum quan agafo l’ascensor.

Sempre reguen passant sota un balcó.
Si prenc maionesa estic jugant amb foc.
Vaig al vàter no hi ha paper.
Al mar les maduses em piquen el primer.

Que m’està passant?...

Vaig a una festa, provo l’alcohol,
fora m’esperen els mossos fent control.
Pregunto a la veïna pel seu marit,
va anar a buscar tabac fa un any i mig.

Català

Provo d’anar amb plan seductor,
m’afaito, la gomina i em penja el moc.
Arriscant al màxim passo el dia al camp,
prop d’abelles, hortigues i sense parallamp.

Que m’està passant?...

Nota: "Si voleu que transcrigui alguna altra cançó, d´aquest o d´un altre grup, només
m´heu d´enviar un e-mail i us la transcriure tan aviat com pugui, si la conec esclà! Apali!"

Titot i David Rosell

El so de la felicitat

El mes, el dia i a l´hora
vam anar al lloc indicat
que els follets del fons d´una ampolla
ens havien ensenyat.
Aplegat en poc espai
el necessari per ser feliç
per tal que nosaltres, mortals,
ho poguéssim descobrir.
Entrant en el món irreal
del solstici d´estiu
vam aprendre a escoltar
allò que la terra ens diu.

Esperant la matinada
en un camp de garrofers
on les bruixes esgotades
tenen el seu recer
ens van mostrar els pocs
ingredients de la felicitat
entrar en el seu joc
i sentir-se´n captivat,
fer un joc eròtic sentint
la pell al frec amb el vent,
fixar els ulls al sol eixint
quan et posa el cor roent.

Saber musicar el silenci
amb uns lleugers acords,
i dansar-los quan comencis
a gaudir la seva sort.
Sentir envolar-se el pit,
com també s´enlaira el sol
i ser capaç així
de fer del teu cos un estol.
Contemplar com s´apaguen
i s´encenen mil clarors,
descobrir on s´amaguen
nous i màgics colors.

Aquella màgica nit,
màgica nit de Sant Joan,
recordant-la, el sol eixit
en un tros de l´Alt Camp.
Sempre havia, a cegues,
estimat la llibertat
que una nit la primera
d´estiu se m´ha mostrat
com el so de la felicitat.

Català
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Conte medieval

Temps era temps hi havia en un poblet medieval
un baró de mala jeia que tothom volia mal,
amb carrossa d´or i plata passejava tot superb
pel seu regne que moria d´esquifit i famolenc.

Xics i grans mig morts de gana li sortien al seu pas
demanant-li amb ulls plorosos que tingués d´ells pietat.
Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro:
a pencar males ovelles, necessito molt més or.

Els diumenges a la tarda organitzava un gran joc,
vilatans vinga a la festa, a la festa de la mort,
vull setze joves per banda amb espases i garrots,
a fer descans a la plaça i que guanyin els més forts.

Xics i grans mig morts de pena li sortien al seu pas
demanant-li amb ulls plorosos que tingués d´ells pietat.
Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro:
a jugar batua l´olla, que a mi m´agrada aquest joc.

Un joglar passà pel poble avançada la tardor
que amb senzilla veu cantava i així deia la cançó:
Ai del poble, ai de la vila que té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa l´haurà de guanyar amb suor.

Xics i grans se l´escoltaven, li donaven la raó,
els neixia l´esperança, van anara a trobar el baró.
Però ell somreia i burleta els cridava amb veu de tro:
us faré tallar una orella si escolteu al trobador.

Els vilatans es negaren a pagar més els tributs,
a palau armats anaren i parlaren sense embuts:
No et volem per baró nostre, no et volem veste´n d´aquí
que si et quedes ai de tú que a la forca has de morir.

Xics i grans tots a la una li cantaven la cançó:
Ai del poble, ai de la vila que té un lladre per senyor.
I ell callava i de ràbia se li corsecava el cor,
mentre el poble repetia la cançó del trobador:

Ai del poble, ai de la vila que té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa l´haurà de guanyar amb suor.
Ai del poble, ai de la vila que té un lladre per senyor,
si vol pau que sigui justa l´haurà de guanyar amb suor.

Català

Digueu-me

Digueu-me, podeu veure,
a la primera hora de l´alba
allò que hem issat amb orgull?
a l´hora del crepuscle.

La senyera estelada
i llistada surarà trionfant
sobre la terra dels lliures
i la pària dels valents.

Digueu-me, podeu veure,
a la primera hora de l´alba
allò que hem issat amb orgull?
a l´hora del crepuscle.

La senyera estelada
i llistada surarà trionfant
sobre la terra dels lliures
i la pària dels valents.

Català

El So de la Felicitat

Al mes, al dia i a l’hora
vam anar al lloc indicat
que els follets del fons una ampolla
ens havien ensenyat.

Aplegat en poc espai
el necessari per ser feliç
perquè nosaltres, mortals,
ho poguéssim descobrir.

Entrant en el món irreal
del solstici d’estiu
vam aprendre a escoltar
allò que la terra ens diu.

Esperant la matinada
en un camp de garrofers
on les bruixes esgotades
tenen el seu recer,

ens van mostrar els pocs
ingredients de la felicitat
a entrar en el seu joc
i sentir-se’n captivat,

fer un joc eròtic sentint
la pell al frec amb el vent,
fixar els ulls al sol eixint
quan et posa el cor roent.

Aquella màgica nit,
màgica nit de Sant Joan,
recordant el sol eixit
en un tros de l’Alt Camp.

Sempre havia, a cegues,
estimat la llibertat
que una nit la primera
d’estiu se m’ha mostrat
com el so de la felicitat.

Saber musicar el silenci
amb uns lleugers acords,
i dansar-los quan comencis
a gaudir la teva sort.

Sentir envolar-se el pit,
com també s’enlaira el sol
i ser capaç així
de fer del teu cos un estol.

Contemplar com s’apaguen
i s’encenen mil clarors,
descobrir on s’amaguen
nous i màgics colors.

Aquella màgica nit,
màgica nit de Sant Joan,
recordant-la, el sol eixit
en un tros de l’Alt Camp.

Sempre havia, a cegues,
estimat la llibertat
que una nit la primera
d’estiu se m’ha mostrat
com el so de la felicitat.

Català

L´Home de Srebenica

Cos que ets a la fossa enmig cent cossos més,
quina fou la falta i qui et va jutjar?

Quina ment malalta d´odi secular
trenca d’una coça auguris dels demés?

Català
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Titot i David Rossell

Quin número hi ha escrit a la teva bossa negra?
Falta molt per cobrir els números rodons
que va pactar el butxí seguint l’índex Dow Jones
amb el ric, a despit per acabar la guerra.

Encara queden moltes bosses per omplir
i s´han d´omplir per collons
per no malguanyar els calerons
doncs ja ha cobrat aquell qui enterra.

Quin número hi ha escrit a la teva bossa negra?
Falta molt per cobrir els números rodons
que va pactar el botxí seguint l’índex Dow Jones
amb el ric, a despit per acabar la guerra.

Home de Srebenica, el teu cos
és un número i el meu plors.

Home de Srebenica, el teu cos
és un número i el meu plors.

Home de Srebenica, el teu cos
és un número i el meu plors.

Odi

Em brolla ressentiment,
desitjo morts concretes,
vull morts, vull sang,
mal el meu trionf sigui.
La victòria d´un ressentit.

Tot jo rajo rancúnia,
sols odi tinc al cap,
sols mort, sols destrucció,
odi, forajitar odi.
Mal per satisfer venjança.

Cap mot, cap plany,
cap excusa per justificar el mal,
cap penediment, cap perdó,
tan sols una rialla a plaer.
Odi, odi, venjança, venjança, mort, sí... mort.

Mal per satisfer venjança.
Mal per satisfer venjança.

Català

Viatge Efímer a la Vall dels Mots

He tornat un altre cop
a fer un viatge efímer
a la Vall dels Mots,
l´indret predilecte
del Reialme de la Ment.

Oh petit país del món,
del món de la consciència,
hi he tornat un cop més
i un cop més se m´ha fet breu.

Sols i just per fer el recompte
de l´obaga i el solell.

He tornat a anar a la vall
que sedueix les idees
per proclamar-les
arreu del món.

El cor universal
del meu petit tros d´infinit,
del seu nom n´he fet cognom

Català

i del seu color bandera.

És la vall on les paraules
es mesclen de forma natural
sublim contrast com cap mai altre,
glosa fidel del trastorn universal.

A l´obac tupit, verd
com mai cap primavera
amb sotabosc d´idees i temors,
rosa i esbarzers.

A la solana arbres vells
roures i oliveres,
monuments de reverència
a la màstria dels mestres.

Al vell mig el riu Enginy
bregós rega la vall,
aigua avall serà més calm
així és la vida del rius.

Aquí i allà he recollit brots
per fer delicats empelts
al reguitzell de plançons
que tinc a l´horta de les cançons.

Tanmateix ja n´he marxat
no em demaneu motiu, excusa.

Quedaria ara mateix
regne, terres i palaus,
a aquell qui em digués
quan en borda de fusta
m´establiré a la natura de la poesia.

Sóc el rei o sóc masell
si no tinc el dret de tria
i he de viure al castell
amb intriga i agonia.

tomeu penya

Aina

Aina, es misteri dels teus ulls me dibuixa una tonada impregnada de sentiment
Aina, tan aprop i tan alluny dels meus somnis d´aventura, criatura jo et tenc present
Aina, jo t´haria si pogués tot un món de fantasia, nit i dia, tot es temps

Gràcies per ésser així com ets,
gràcies per ésser un trosset meu
quan esteim plegats, tots dos som un
quan estic tot sol, sol pensar amb tu
I en sa nit, quan tothom reposa...

Aina, jo t´haria si pogués tot un món de fantasia, nit i dia, tot es temps

Gràcies per ésser així com ets,
gràcies per ésser un trosset meu
quan esteim plegats, tots dos som un
quan estic tot sol, sol pensar amb tu
I en sa nit, quan tothom s´estima...

Aina, es misteri dels teus ulls me dibuixa una tonada impregnada de sentiment
Aina, Aina.

Català
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Avui

Tomeu Penya - Avui
Me vaig cansar
de fer burraxos
de veure
fulles en blanc.
de frases descompostes
damunt un paper

vaig recordar
amb enyorança
tots aquells dies passats
quan escrivia poemes
per borrar lo ben demà, demà

però avui, avui
he tornat a veure estels brillar
passejant per camins de quimeres
dibuixats dins ses teves mans
però avui, avui
he tornat a veure es sol brillar
sense tu sabreu jo m´he fet meves
ses promeses des teus ulls blaus.

me vaig cansar de fer miracles
d´aquells que no són reals
de no dur-ne cap a terme
i passar nits en blanc
vaig reconar amb enyorança
tots aquells dies passats
quan escrivia poemes
per borrar lo sen demà, demà

però avui, avui
he tornat a veure estels brillar
passejant per camins de quimeres
dibuixats dins ses teves mans
però avui, avui
he tornat a veure es sol brillar
sense tu sabreu jo m´he fet meves
ses promeses des teus ulls blaus.[bis]

Català

rock and roll star

ROCK AND ROLL STAR - TOMEU PENYA

Encara record jo quan
mon pare en comprà aquella
primera guitarra
que jo orgullós mostrà
en ets al•lots des poble,
al•lots de sa meva edat
tot convençut que jo seria un
Rock and roll star

Dissabtes i diumenges
festes de guardar
tot sol quedava a ca nostra
sa guitarra en ses mans
provava ser com Elvis
a ell em volia semblar
tot convençut que jo seria un
Rock and roll star

Rock and roll t’he dat
jo de ma vida es millors anys
els meus somnis i alegries
els meus dies d’estudiant
quan tot solet en es corral
feia cançons d’amor per tu

Català

tu canviaves cada dia
sempre darrera qualcú.
Jo només era...
un de tants que et seguia

El 69 amb en Joan
férem un conjunt cantàvem
ses cançons de Bee gees
Bob Dylan i Sam Coock
tenguérem vaja quin disgust
quan es va fer oficial
que es Beatles se desfeien
jo me vaig posar a plorar

Vengueren temps de mili
de vici i de rapat
cada dia era un suplici
no me’n vull sols recordar
d’aquell temps fora en Chuck Berry
d’aquell temps de cap pelat
i d’aquell sergent que no sabia qui era
Joan Manel Serrat

Rock and roll t’he dat...

Arribaren els anys 80
i jo ja n’estava cansat de guiris
de cançons de patxanga
per es cap del mes cobrar
i en sa meva llengua autòctona
començà jo a composar
Mirau-vos quina cosa
sa gent me començà a escoltar

i ara ja n’he fets 40
i ací segueix cantant
potser ja no faig tanta planta
però això m’és ben igual
perquè s’altre dia a Palma
vaig anar a un recital
i el mateix vespre
somniava que era un
Rock and roll star.

Rock and roll t’he dat...

Xiula

TOMEU PENYA-XIULA

Avui t´he vist caminar amb so cap baix

tenies com a trista sa mirada

Amb una boira que no és natural

a tu que´ts de sa rialla

Ja sé que molts de pics tu i jo parlam

bromejant que´ts en mi per emprenyarme.

Mes ara si tens pena en veritat

no heu dubtis gens ens encarme.

Català
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tomeu penya

I xiula, xiula, xiula c´ara el vent

abans que caiguin ses fulles

Xiula, xiula,xiula que ara venc

me tendràs aquí totduna

M´atrec per d´arte una mà

i si importen totes dues

Que té més si som d´equips diferents

si tuets de color blanc i jo blaugrana

Lo que conta ara són els sentiments

d´amistad que mos agermana

Ja sé que molts de pics tu i jo parlam

bromejant que´ts en mi per emprenyarme

Mes ara si tens pena en veritat

no heu dubtis gens ens encarme

I xiula, xiula, xiula que ara el vent

abans que caiguin ses fulles

xiula, xiula, xiula que ara venc

me tendràs aquí totduna

M´atrec per d´arte una mà

i si importen totes dues

I xiula, xiula, xiula que ara el vent

abans que caiguin ses fulles

xiula, xiula, xiula que ara venc

me tendràs aquí totduna

I xiula, xiula, xiula que ara el vent

abans que caiguin ses fulles

xiula, xiula, xiula que ara venc

Tomeu Planells

Seria aquesta nit

He de fer del desig una arribada
perpetua del viatge una semblança
de pases i de rostres reflectits
en el mirall del goig de transitar
la vida sense mapes tot de rutes
obertes. I la meta una altra ruta.

Seria aquesta nit l´única nit
sense l´enyor de cap resso!

Sóc pallasso amb el sol. Entre la fosca,
m´han nomenat poeta de la boira.
I ho canten els ocells cada matí:
"la veritat més alta és l´alegria",
un vessament de llum dins cada esguard,
la pupil·la inflamada i resplendent.

Seria aquesta nit l´única nit
sense l´enyor de cap resso!

Vull petjar cada platja, cada cim
que assenyali el teu dit. I aquest sender
que sigui entrelligat, ple d´aventura,
amb un estel/cartell a l´horitzó
més lluny en cada ruta, cada estela
del teu vaixell fantasma mar endins.

Seria aquesta nit l´única nit
sense l´enyor de cap resso!

Totes les nits del món enllustraria
la nit entre cançons, en un piano
de cua, desesmat o estrafolari,
en un racó perdut de tots els focus
d´un pub extraviat, sense noctàmbuls,
les copes a la taula, plenes d´or.

Seria aquesta nit l´única nit
sense l´enyor de cap resso!
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Toni Beiro

Todo por un sueño

Toni Beiro - Todo por un sueño

intro: fa do do sol lam7 mi7 lam7

Passa el tiempo, es muy tarde		do
Ya vendí mi alma mil recuerdos		do
Por aquel sueño noche i dia te espero 	lam7 sol
Llevame muy lejos                 		 lam7 sol

Mis canciones, lo que tengo  			do
i miro al cielo brilla una luz esperanza	lam sol mi7
Llevame muy lejos   todo por un sueño	lam sol mi7

No hay dia sin amanecer, 			fa do
no hay nada si en nada no crees		fa do
Subir al cielo y alli cantaré			sol lam mi7 lam
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Toni Beiro

Como en un cuento, un cuento de adas
Brilla la magia i la noche jamas se acaba
Llevame muy lejos   todo por un sueño

No hay dia sin amanecer,
no hay nada si en nada no crees
Subir al cielo y alli buscaré
Cambiare el mundo del rebes,
 con mi guitarra i sin ver el alba
Un largo camino habre de recorrer  oh si

Resistire i el puño levantare 			    lam7 mi7 lam7 sol x4
en mis noches de gloria deseos de libertad
 la tierra removere usando la oscuridad	   fa sol lam
I al fin lo conseguire i poder volar muy alto
i poder volar muy alto x4 muy alto x4   	   sol la
poder volar x4 oh muy alto.			   fa sol la

Y mi llanto se fue

Toni Beiro - Y mi llanto se fue

intro: LAsus4 LAm/fa LAbmaj7/fa
DO7 DO7/re REm SOL Lam

DO7  DO#dim	     REm
	Ha muerto algo dentro de mi
SOL			  LAm
	me duele en el corazon
DO7  DO#dim	     REm
	no se si voy a poder salir
SOL			    LAm
	te fuiste con todo mi amor

FA				MI
	Ha muerto algo dentro de mi
SOL			REm
	y canto para ver amanecer
SOL			LAm
	ay lerelele le lere lereleley
MI   |		LAm   SOL  FA
	y mi llanto se fue ie ie
MI				LAm   SOL  FA MI
	y mi llanto se fue ie iee

                  (.Una Rascada)
  LAm.			  FA.
	Tu cara en cada instante
	 MI.			  LAm
	y sueño la noche entera
				 FA
	que vienes a acariciarme
	  MI			 LAm
	y paso la noche en vela

  LAm 	   FA
	Oh luz de luna llena
  MI		     LAm
	tu calida luz me lleva
			    FA
	cantando de cama en cama
       MI			 LAm . .
	y asi me quito las penas

Ha muerto1
Ha muerto2

Lerelele le leey x4

Lerelele le leey
y canto para ver amanecer
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ay lerelele le lere lereleley
y mi llanto se fue ie ie...

Tontxu

PARA TOCAR EL CIELO

*******PARA TOCAR EL CIELO*******

" El calor de tu amor
me da sed
y donde bebo yo
es donde quiero beber
y saciar allí mi sed.

El color de tus ojos
se adivina entre tu pelo y yo
los deseo más que ayer
y que la primera vez.

No preciso viajar lejos
para hallar lo que deseo
si tropiezo en tu regazo
ya me basta
para tocar el cielo...

El sabor de tus labios
ese selecto capricho que
sólo yo puedo probar
y a chincharse los demás

El candor de tu abrazo
puro, fiel, eterno, alagador
es mi fe y mi religión
garantia del amor.

No preciso viajar lejos
para hallar lo que deseo
si tropiezo en tu regazo
ya me basta
para tocar el cielo.... "

TONTXU.

Castellà

Toti Soler

Em dius que el nostre amor

Em dius que el nostre amor -Canta i guitarra: Toti Soler-

(Joan Vergés - Toti Soler)

Em dius que el nostre amor
va ser com un infant
que dóna al teu cor
els dies que vindran.
Perdut i sense nau,
mirall de coses belles,
em dius que el nostre amor
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Pàgina 2064 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Toti Soler

s´acaba a les estrelles.

Em dius que el nostre amor
només era el primer,
que un altre braç més fort
t´abraçarà més bé.
A punt de ser record,
claror de flor collida,
em dius que el nostre amor
no sap trobar la vida.

Em dius que plori,
si vull plorar,
em dius que mori
fins a demà,
no pots comprendre
com el dolor
dura per sempre
si es fa cançó.

Em dius que el nostre amor
era un ocell ferit
tremolant al teu cor,
somniant al meu pit.
Amiga de la mort,
camí de vela blanca,
la llum del nostre amor
és una flor que es tanca.

Tradicionals

Cançó del caragol

Si parlem de tu caragol
de Lleida estem parlant.

Tens les banyes cap al sol
la seu al campanar.

Passejant pel nostre camp sense cap guia.
Tu no saps que tan menut ets l'alegria
dels lleidatans.

Casa teva es una col,
un tronc, un llarg camí.

Els estels et fan de llum
sempre que ve la nit.

Ets com la mascota de Lleida i província
Ets un símbol; quasi, quasi una relíquia
que valorem

Cargolet.. com un homenatge he fet una cançó... per tu.
Cargolet... dintre de la nostra història es parlarà... de tu.

Caragol treu banya
puja la muntanya
caragol  bové
jo també vindré.
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Transfer

Canción pa´ unos colegas

Y en la calle igual que to´s, soñando una vida mejor, hasta el culo de problemas;
un saludo, cómo va, unos tragos y al final, acabar andando juntos.

Así empezó una relación, creyendo a saco una canción, nos hicimos más que hermanos,
y aguantando la presión y a golpes de Rock & Roll, reímos y también lloramos.

Cuando las cosas van mal, se les oye murmurar: ´Aún nos queda el Rock & Roll.´
Y a fuerza de compartir, de siempre colaborar, forman ya parte de todo.

Otra ciudad, otro follón, abertura o descontrol, de fondo sus barricada;
cuántas horas de tensión, cuánto kilómetro cabrón y sin pedir a cambio nada.

Estribillo:[

Cómo puede agradecer, yo que no hago nada bien, to´ lo que nos habéis dado;
sólo sé dar una canción, pero con todo el corazón: gracias por estos años.

]

Y si todo un día termina, pues todo tiene un final espero que el tiempo cure
lo que hayamos hecho mal, pero que nuestra amistad ojalá que siempre dure.

Estribillo
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Domesticao

Como dos bichos abandonados,
que nadie quiere y que todos dan de lado
Fue el fracaso y nos unió
Vendimos el alma a muy bajo precio siempre a to´trapo
Cruzar a piñón por el medio
Nunca el miedo nos freno
Vivir deprisa pa’morirse joven un ideal que mezclamos con veneno
Y la calle bendito hogar
Trapicheando, menudo negocio,
el juego limpio tan solo un diploma pa’tontos
Pero fuimos gente legal

Y LLEGÓ UN DÍA LA SUERTE PEGANDO UN GOLPE DE MANO
ALEJÁNDONOS DE CUAJO, SEPARANDO A DOS HERMANOS
IMPONIÉNDONOS UN ORDEN, INTEGRÁNDONOS EN ALGO YA MARCADO
SIN COLOR... SIN COLOOOR!!

TU ACEPTASTE RENEGANDO, YO SEGUÍ AGUANTANDO PALOS
TU HAS LLORAO UN MONTÓN DE VECES PERO YO SIGO LLORANDO
A VECES ROBO EN EL SUPER DONDE TU ERES ENCARGADO Y SI ME PILLAN
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QUE CABRÓN... TE DA IGUAAAAAAL!

No puedo entender que se termine
Me cuesta aceptar que todo acabe
Te han domesticao ¿qué han hecho contigo?
Y hoy tu libertad viste de traje... la mia noooo!!

CUANDO DA LA MADRUGADA Y ME TIRAN DE LOS BARES
CUANDO TAN SOLO LOS GATOS SON LOS DUEÑOS DE LAS CALLES
CUANDO MÁS TE HECHO DE MENOS BUSCO EN EL CIELO UNA ESTRELLA QUE NO
BRILLAAAA! (QUE NO BRILLAAAA)
¿DÓNDE ESTA? ¿DÓNDE ESTA?

Y QUISIERA QUE ESTUVIERAS OTRA VEZ AQUI A MI LADO
DANDO PATADAS AL MUNDO Y A LA MUERTE MAREANDO
SALTANDO LO ESTABLECIDO Y EN LAS PAREDES PINTANDO...
QUE NO VAMOS A CAMBIAAAAAAR!!
...A CAMBIAR!

No puedo entender que se termine
Me cuesta aceptar que todo acabe
Te han domesticao ¿qué han hecho contigo?
Y hoy tu libertad viste de traje... la mia nooo!!

Sin contrato

Cada vez se van a ir entendiendo menos,
irán avanzando como los cangrejos.
Los problemas se irán haciendo complejos,
y al final caerán de bocas contra el suelo.

Eso es lo que siempre escuché de ti
cada vez que hablaban de ti y de mí:
vaya un panorama chungo nos espera.

Pero pasó el tiempo, seguimos aquí,
y aún no sé qué hicimos para conseguir
hacernos un hueco en medio de este infierno.

Estribillo:[

Va por ti,
pues creo que te debo una canción de amor,
con la que
quiero agradecerte tu comprensión.

Y pedir
que sigas confiando cada día en mí,
para que
lo que nos costó tanto no se llegue a romper.

]

Tú con tus movidas,
yo con mis historias,
tú con tus manías,
yo mis paranoias.
No necesitamos el contrato aquel
obligando a que nos hemos de querer.

Sólo con paciencia, cariño, ilusión,
tú encendiendo un día y al siguiente yo,
y fue con un beso como lo sellamos.

Tú no has pretendido que me amolde a ti,
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ni yo te he pedido que cambies por mí,
somos como somos, y lo aceptamos.

Estribillo X2

Tro

El Fossar de les Moreres

El Fossar de les Moreres
(Lletra i música: Jordi Bassas)
(inclou fragments del poema de Federic Soler “Pitarra”)

Conta la historia que fa molt temps en un setembre violent
Barcelona assetjaven les tropes de Felip cinquè.

Barcelona assetjaven les tropes de Felip cinquè.

En una guerra en la que es lluitava per la successió al tro reial,
Feia temps que ja durava però l’hi arribava el final.
I les tropes catalanes comandades per Villaroel
Finalment es replegaren a Barcelona capital.

Feia temps que ja durava però l’hi arribava el final.

Al Fossar de les Moreres no s’hi enterra cap traïdor,
fins perdent nostres banderes, serà l’urna de l’honor
Ai! Pobreta Barcelona com t’estrenyen el dogal
Felip cinquè l’assalt et dóna
I t’ofega amb sa corona, apressant-te, fi mortal

I arribà l’onze de setembre aquell onze tant fatal
Els barcelonins aquell dia resistiren como no havien fet mai.

I arribà l’onze de setembre aquell onze tant fatal

En Rafael de Casanoves havia anat al portal nou
Enarborant la santa bandera en una lluita cos a cos
I així el ferí una bala perduda en mig d’aquell tumult sagnant
Però mentre queia ell cridava “A les armes Catalans!”

Mentre queia ell cridava “A les armes Catalans!”

Al Fossar de les Moreres no s’hi enterra cap traïdor,
fins perdent nostres banderes, serà l’urna de l’honor
Ai! Pobreta Barcelona com t’estrenyen el dogal
Felip cinquè l’assalt et dóna
I t’ofega amb sa corona, apressant-te, fi mortal

Els fossars de Barcelona s’ompliren de gom a gom
Pel tros d’or d’una corona si se’n va gastar de plom.
Però els teus fills per això no afluixen i combaten sempre forts
I els murs que caient cruixen
Entre sang que els rius ruixen, s’alcen altres rius d’amor.

I barrejats en un munt queien els d’un i altre cantó,
Aquell dia molts moriren tant lleials com de traïdors
Aquell dia molts moriren tant lleials com de traïdors

I en rengleres, en rengleres entre fums i polsegueres
Els portaren a enterrar al Fossar de les Moreres
Però encara que la guerra van perdre després de tants ferits i morts
Per l’ideal d’una bandera mantingueren net el seu honor,

Per l’ideal d’una bandera mantingueren net el seu honor,

Al Fossar de les Moreres no s’hi enterra cap traïdor,
fins perdent nostres banderes, serà l’urna de l’honor
Ai! Pobreta Barcelona com t’estrenyen el dogal
Felip cinquè l’assalt et dóna
I t’ofega amb sa corona, apressant-te, fi mortal
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El Fossar de les Moreres fins perdent nostres banderes,
Serà l’urna de l’honor.

Trulls

A prop teu

No sé què fer davant dels teus ulls
que em mostren que res no entens.
Tampoc tinc clar què faig escrivint
per no dir res.

Mai hem cregut ser esclaus del temps;
tants anys i no han canviat res.
Sense pensar-hi en cap moment,
sempre hem fet com si res.

Tot va passant com si veiés
que cada minut es perd.
Sento que no puc més,
però tu hi ets i ara em tens.

Però si una nit et miro i crec
que tot s´ho ha endut el vent,
saps que per tu hi seré,
com sempre, a prop teu.

Volen per l´aire els anys i el temps
que allunyen records tan plens.
Perden sentit i tu no entens
que ets tan ple, que no ets res.

Tot va passant com si veiés
que cada minut es perd.
Sento que no puc més,
però tu hi ets i ara em tens.

Però si una nit et miro i crec
que tot s´ho ha endut el vent,
saps que per tu hi seré,
com sempre, a prop teu.
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ARA

Cada hora que passa
aquest rellotge fa més mal.
Pernses si podries...
però no hi ha temps per pensar!

Els records es queden,
tan sols has d´anar guardant.
Pero no es recuperen
aquells moments que ja han passat.

I ara què? No hi ha res!
Et lamentes, perds el temps!
Tot o res, més o menys...
Tot depèn de tu i poc més!

Ara no hi ha temps per pensar-s´ho,
tot pot ser al teu abast.
Si ja ho tens clar perquè t´atures?
O ho fas ara o no ho fas mai!

Català

Assegut t´esperes
que tot vingui, i res vindrà.
Les muses fan festa
i veus que el rellotge va girant.

D´un plegat despertes
d´aquest núvol on has estat.
No hi ha res a perdre
i veus que tot és com vas somiar!

I ara què? Tot o més!
Ho veus tot tan diferent!
Saps del cert, que ets on ets
i ningú t´ha donat res.

Ara no hi ha temps per pensar-s´ho,
tot pot ser al teu abast.
Si ja ho tens clar perquè t´atures?
O ho fas ara o no ho fas mai!

             (X.Olivares / Ll. Parisé)

De nit

Vius tancat en el teu món
i creus que res més hi ha.
Veus la gent que va tan sola;
tot va al teu voltant.

T´imagines quina vida
duu qui tens davant.
Quina gent és qui l´envolta?
Cap a on deu anar?

Mentre tu fas el de sempre,
per a algú serà
aquell dia inoblidable
que tant ha esperat.

No ho recordes, però ja et creies
sol i a cops tancat,
sense veure gaire on eres
i a on pots arribar.

Uouo, de nit tot són respostes.
Uouo, de nit tot dóna voltes.

Qui hi haurà en aquesta casa
que he passat de llarg?
Em perdria per tenir-ne
aquesta nit la clau.

Quan hi penso, vull conèixer
gent per no ofegar
les preguntes que em maregen
quan vaig observant.

On seré d´aquí un temps?
Tot canvia en no res.
Si en aquest tros de món
no hi hagués caigut jo!

Uouo, de nit tot són respostes.
Uouo, de nit tot dóna voltes.

Uouo, de nit tot són respostes.
Uouo, de nit tot dóna voltes.
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Dimarts d´estiu

Em desperto per no sentir més
un rellotge que s´ha tornat boig.
M´ho repenso, em tapo el cap com puc
i em refrego pels llençols.

Corro boig, sobat, sense cap rumb.
Crec que a casa tothom dorm.
Com pot ser? Si fa poc que he arribat!
Cap al curro i mort de son!

Ja no sé l´últim lloc on vaig ser ahir;
tan sols sé que aquest estiu jo el visc de nit.

Fa ja massa temps que he esperat
un estiu per viure així: sense pensar.

Sento algú que em xiula des del carrer,
mig vestint-me ja surto corrent.
Mai, arribo tard. Què estàs dient!
És dimarts i encara no m´he refet.

Sense un duro i sense res per fer
ja tan sols podem anar a un concert.
Crec que és l´últim, sort, doncs no puc més...
i ara ens queda un any que, en fi, no és res.

No ho entenc, però és ben cert i estic tan fart
d´un estiu tan boig que en poc aniré anyorant.

Fa ja massa temps que he esperat
un estiu per viure així: sense pensar.
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ETS ON ETS

Amb el temps hem anat veient
que res és senzill, tot té el seu pes
i ara ja ho sé.

Realment són jo qui escriu això;
Qui fa uns anys somiava sense saber
que tot va canviant.

I cada paraula dins de cada acort,
i cada melodia delata on som.

Ets on ets
i el que sents et fa viure de pressa
Ets on ets
i no pots canviar.
Tan sols pots somiar.

Hi ha moments ben diferents.
Si et falta una frase o un so no el tens,
ja no entens res.

Però arriba una nit, llums, fum i gent.
Fa temps que esperaves i ara ja hi ets
no ho pots explicar.

Tot canvia d´imatge vist des d´aqui dalt,
qui era ahir no importa i el demà és llunyà.
Que si avui pogués aturar el temps,
ho faria, segur, per sempre més.

Ets on ets
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i el que sents et fa viure de pressa.
Ets on ets
i no pots canviar.
Tan sols pots somiar.

Ets on ets
i el que sents et fa viure de pressa
Ets on ets
i no pots canviar.

              (X.Olivares /J.Casellas

M´han fet així

He nascut humà i jo no hi puc fer res
i m´han fet així, no ho vaig decidir;
he intentat mil cops saber la veritat
i m´he preocupat, però no l´he trobat.

I m´he preguntat: "què hi tenim al cor?
Perquè tot és fosc i no entenc el món?"
El perquè de tot si és que existeix.
Perquè tot sempre és el mateix?

I l´amor que és fosc no es cura amb més que amor.
Tot i que no lliga, jo ho sé que és així.
Jo ho he comprovat i he pogut tastar
la dolça amargura de veure el final.

I l´ésser humà, que pretén guanyar,
pensa que tot ho té dominat.
No es vol adonar que això és el final
i que ell n´és el pitjor animal

Vull veure com tot torna a ser més proper.
Vull veure com la lluna surt abans que el sol
i sentir de prop l´escalfor de la teva pell.

I ara que ets ben lluny crec que puc mirar
aquella petjada que vas deixar
i amb els ulls tancats vaig cridar ben alt:
que aquí em tens, esperant.

Que res és fosc si tu ets amb mi,
que jo tinc clar que ets el camí
i ara que no et tinc me´n puc adonar
que aquest rellotge em matarà.

Vull veure com tot torna a ser més proper.
Vull veure com la lluna surt abans que el sol
i sentir de prop l´escalfor de la teva pell.
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NO TINGUIS POR

Si la sort poc t´acompanya
i el eu cap s´omple de por,
si el que toques tot s´espatlla
com el glaç aprop del foc.

Si els teus dies se t´allarguen
com un núvol gris i fosc.
Si també, com jo, et preguntes:
qui t´obrirà el cor?

No sé dir res si tu em mires;
és estrany i alhora absurd.
Potser el temps, si no m´oblides,
ens durà a algun lloc perdut.

Vuill saber de tu i somiar-te,
doncs per mi ja no ets un joc.
Massa tard ja per trobar-te
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tan sols queda una cançó.

"No hi ha preguntes ara
agafa´m de la mà.
Junts, sols, podem escriure
i esborrar el passat.

No tinguis por i apropa´t,
tot pot ser veritat.
Però no esperis promeses,
foc, ni princeps blaus.

Canvio sovint de mida,
i només jo ara m´entenc.
Tombaré i tot se m´oblida
caminant contra corrent.

Mai tinc prou ni puc estr-me
sense dir res ni un minut.
Els meus dies se m´acaben
no me´ls tornarà ningú!

A un full en blanc, he escrit qui sóc,
i he recordat, com han fet molts.
He estat jugant, ni molt, ni poc.
Obrint les mans... quan vens no hi soc!

                       (X.Olivares)

POTSER DEMÀ

Va obrir els ulls per observar
tots els estrats d´un món amb clau,
buscant raons on no n´hi ha,
havent llençat un perquè en va.

Va compendre que és difícil
però també va descobrir
un indret on s´hi amaga
un llibre vell sense llegir.

Potser demà el que has somiat
sense avisar et vindrà a buscar.
Qui sap si ja tot canviarà
com un estel fent llum al mar.

Sap del cert que el cel és gran,
"Segur que hi ha lloc per tots".
Però es pregunta com un astre
fa més llum que un raig de sol.

Cada cop s´atura i mira
per saber ben bé on està,
però ell camina sol i explica
que res no duu, tot ho ha deixat.

Potser demà el que has somiat
sese avisar et vindà a buscar.
Qui sap si ja tot canviarà
com un estel fent llum al mar.

Els seus dies passen i no sabrà mai.
Tot va tan de pressa, no pot ni pensar.
Això el va fent fort i ara es sent més viu
i ja sent de lluny una veu que diu:

Potser demà el que has somiat
sense avisar el vindrà a buscar.
Qui sap si ja tot canviarà
com un estel fent llum al mar.

                (X.Olivares- S. Rosell/X.Olivares)

Català

Quan perdi aquest somriure

Entre un núvol d´alcohol,
sol, assegut al bar,
només et puc mirar.

Ni tan sols t´has girat.
Prou bé sé que m´has vist,
però no t´has molestat.

Sento cops al meu cap.
Res millor per oblidar
que aquest licor amarg

que em durà fins on ja sóc
fins que el meu cos digui prou,
que em farà sentir de nou la buidor.

Quan aquest somriure se´m perdi de vista
i me n´adoni que avui no sóc jo,
potser llavors vegi una sortida
però sé que aquesta nit no.

Ara passejo pel carrer.
És negra nit i estic tot sol:
ha arribat el moment.

En un no res tot ha passat.
Començo a sentir-la dins
que sacseja el meu cap.

I ara no sé obrir aquest pany,
a la porta recolzat.
Això no acabarà mai, però tant fa!

Quan aquest somriure se´m perdi de vista
i me n´adoni que avui no sóc jo,
potser llavors vegi una sortida
però sé que aquesta nit no.

Català

Què se n´ha fet de tu?

Vaig buscant una paraula
que s´ha endut el temps;
mil records inoblidables
que als cors tindrem.

Penso en nits en algun poble
del que no en sé ni el nom;
milers de paraules que hem anat veient
que s´han fet de mil colors.

Què se n´ha fet de tu? Potser t´has perdut?
Digue´m que res de mi no has oblidat.
Què se n´ha fet del cel que era d´un blau clar?
Digue´m que ahir o avui en mi has pensat.

Quan perds allò que tenies,
Llavors, en veus el sentit
i tornar enrera voldries
i canviar el que has escrit.

Però el destí és el que mana
i va voler que ens separem.
De res hem de tenir nostàlgia.
Vam passar bons moments.

Què se n´ha fet de tu? Potser t´has perdut?
Digue´m que res de mi no has oblidat.
Què se n´ha fet del cel que era d´un blau clar?
Digue´m que ahir o avui en mi has pensat.

Català
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QUÈ?

Com un llibre obert, però sense fulles
i que té tant que explicar.
Una màgia oculta que és com pluja
i que sents que et va assecant.

D´una imatge en blant que tant m´explica,
però qu ejo m´he anat creant.
D´uns colors extranys que sobresurtes
i que ara em semblen prou clars.

I si aquesta porta enlloc dugués
hi sabria anar sense mirar
I tan segur tinc por i em veig
amb els ulls tancats mirant.

Si ho vols, veuràs com no has vist mai
el cel fins despertar.
Si pots, voldràs saber arribar
a llocs on no has anat mai.

Res dona voltes, ets tu qui ho notes,
no sents gens com estás.
El cap no et gira a les fosques,
de cop veus llum i és clar.

No saps per què i tu tot ho expliques,
potser ningú entendrà.
Si tu ho vols dir ningú t´hi obliga.
Callant tot pot canviar.

I si enlloc del sol sortís el cel
canviat per sempre o per demà
I mig rient et miro i crec
que res no has entés!

Si ho vols, veuràs com no has vist mai
el cel fins despertar.
Si pots, voldràs saber arribar
a llocs on no has anat mai.

(X.Olivares/J.Casellas-R.Guitart-Ll.Parisé)

Català

Vora el foc

Al carrer ja hi ha vida.
Són dos quarts, surt el sol.
Tan sols veig aquest vidre
entelat i tot moll.

Tinc el cap ple d´imatges:
de nit, junts, vora el foc,
de la teva mirada,
d´un silenci boirós.

Ni un cigarro que es crema
al cendrer a poc a poc
i una tarda rogenca
passejant ja tot sol.

Potser el temps d´un rellotge
que de nou s´ha aturat
em dirà si ja és hora
de tornar a començar.

Sé que tot dona voltes
però no més que el meu cap.

Català

Que sóc jo qui s´enfonsa
i que tot ve i tot se´n va.

Si demà quan desperti ja no et tinc al costat,
m´hauré d´omplir de forces per seguir caminant.
Com puc fer per somriure, aixecar el cap i oblidar?
Són paraules d´un llibre que té punt i final.

Quants cops vam somiar,
sense entendre res,
en un demà i fins mai
que ja no canviés.

D´una rutina esclaus,
amb por d´un després
que sembla haver arribat
i ja no sé què fer.

Si demà quan desperti ja no et tinc al costat,
m´hauré d´omplir de forces per seguir caminant.
Com puc fer per somriure, aixecar el cap i oblidar?
són paraules d´un llibre que té punt i final.

No hi puc pensar
però tot ja em sembla cert.
Començo a veure-hi clar
però de nou s´enfosqueix.

Potser sigui veritat.
El carrer és ple de gent.
Miro el rellotge: és tard.
No em puc esperar més.

Si demà quan desperti ja no et tinc al costat,
m´hauré d´omplir de forces per seguir caminant.
Com puc fer per somriure, aixecar el cap i oblidar?
són paraules d´un llibre que té punt i final.

Tuna, cançons de

Bella Nit

Amb veu forta i ardida,
cantem aquesta nit,
cantem que el cant és vida,
mirant a l´infinit.

Per l´ample espai ressoni,
melòdica cançó,
mentre el cor fa ofrena,
lloant nostre patró.

També nina estimada,
voler-te acompanyar,
que amb la nostra presència,
la festa reviurà..

Tenim tots l´esperança,
que dins el nostre pit,
caldrà fer recordança,
d´aquesta bella nit. Bella nit...

Català
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Clavelitos

Mocita dame el clavel,
Dame el clavel de tu boca,
Que pá eso no hay que tener
Mucha vergüenza ni poca.
Yo te daré el cascabel,
Te lo prometo mocita,
Si tu me das esa miel
Que llevas en la boquita.

(Estribillo):
Clavelitos, clavelitos,
Clavelitos de mi corazón.
Hoy te traigo clavelitos
Colorados igual que un fresón.
Si algún día clavelitos
No lograra poderte traer,
No te creas que ya no te quiero,
Es que no te los pude traer.

Música

La tarde que a media luz
Vi tu boquita de guinda,
Yo no he visto en Sta. Cruz
Otra mocita más linda.
Y luego al ver el clavel
Que llevabas en el pelo,
Mirándolo creí ver
Un pedacito de cielo.

Estribillo

Castellà

Vampiro

Debajo de tu ventana,
hay un lindo mirador,
donde se para la tuna,
detenida por tu amor.

Ya se que estás en la cama,
ya se que no duermes no,
ya se que estás escuchando,
las notas de mi canción.

No vayas, no vayas,
donde la mar se agita,
que si dulce es la brisa,
más dulce será el amor.
Que si dulce es la brisa,
más dulce será el amor.

Castellà

Turner, Tina

GOLDENEYE

See reflections on the water
more than darkness in the depths
see him surface in every shadow
on the wind I feel his breath

Anglès

Goldeneye I found his weakness
Goldeneye he´ll do what I please
Goldeneye no time for sweetness
but a bitter kiss will bring him to his knees

You´ll never know how I watched you
from the shadows as a child
you´ll never know how it feels to be the one
who´s left behind
You´ll never know the days, the nights,
the tears, the tears I´ve cried
but now my time has come
and time, time is not on your side

See home move through smoke and mirrors
feel his presence in the crowd
other girls they gather around him
if I had him I wouldn´t let him out

Goldeneye not lace or leather
Golden chains take him to the spot
goldeneye I´ll show him forever
it´ll take forever to see
what I´ve got

You´ll never know how I watched you
from the shadows as a child
you´ll never know how it feels to be so close
and be denied
It´s a gold and honey trap
I´ve got for you tonight
Revenge it´s a kiss, this time I won´t miss
now I´ve got you in my sight
With a Goldeneye, golden, goldeneye
with a goldeneye, goldeneye.

The Best

I´ll call you
if I need you
my heart´s on fire
you come to me
come to me wild and wired
oh you come to me
give me everything I need
give me a lifetime of promises
and a world of dreams
speak the language of love
like you know what it means
oh and you can´t be wrong
take my heart and make it strong baby

You´re simply the best
better than all the rest
better than anyone
anyone I ever met
I´m stuck on your heart
I hang on every word you say
tear us apart
baby I would rather be dead

In your heart
I see the stars
every night and everyday
in your eyes
I get lost
I get washed away
just as long as I´m here in your arms
I could be in no better place

You´re simply the best
better than all the rest
better than anyone
anyone I ever met
I´m stuck on your heart
I hang on every word you say
oh tear us apart no no no

Anglès
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baby I would rather be dead

Each time you leave me
I start losing control
you´re walking away
with my heart and my soul
I could feel you even when I´m alone
oh baby, never go

You´re the best
better than all the rest
better than anyone
anyone I ever met
I´m stuck on your heart
I hang on every word you say
oh tear us apart no no no
baby I would rather be dead
oh you´re the best

U2

All I Want Is You

You say you want diamonds on a ring of gold
You say you want your story to remain untold
But all the promises we make from the cradle to the grave
When all I want is you

You say you´ll give me a highway with no one on it
Treasure just to look upon it
All the riches in the night

You say you´ll give me eyes in a moon of blindness
A river in a time of dryness
A harbour in the tempest
But all the promises we make from the cradle to the grave
When all I want is you

You say you want your love to work out right
To last with me through the night
You say you want diamonds on a ring of gold
Your story to remain untold your love not to grow cold

All the promises we break from the cradle to the grave
When all I want is you

You
All I want is you
All I want is you
All I want is you

Anglès

Beautiful day

The heart is a bloom,shoots up throught the stony ground
But there's no room, no space to rent in this town
You're out of luck and the reason that you had to care,
The traffic is stuck and you're not moving anywhere.
You thought you'd found a friend to take you out of this place
Someone you could lend a hand in return for grace.

It's a beautiful day, the sky falls
And you feel like it's a beautiful day
It's a beautiful day
Don't let it get away.

Anglès

You're on the road but you're gat no destination
You're in the mud, in the maze of her imagination
You love this town even if it doesn't ring true
You've been all over and it's been all over you.

It's a beautiful day
Don't let it get away
It's a beautiful day
Don't let it get away

Touch me, take me to that other place
Teach me, I know I'm not a hopeless case

See the world in green and blue
See China right in front of you
See the canyons broken by cloud
See the tuna fleets clearing the sea out
See the Bedouin fires at night
See the oil fields at first light
See the bird with a leaf in her mouth
After the flood all the colours came out.

It was a beautiful day
Beautiful day
Don't let it get away

Touch me, take me to that other place
Reach me, I know I'm not a hopeless case

What you don't have you don't need it now
What you don't know you can feel it somehow
What you don't have you don't neet it now
You don't need it now, you don't  need it now

Beautiful day

Desire

Lover, I´m on the street
Gonna go where the bright lights
And the big city meet
With a red guitar on fire
Desire

She´s a candle burning in my room
Yeah I´m like the needle, needle and spoon
Over the counter with a shotgun
Pretty soon everybody got one
And the fever when I´m beside her
Desire

And the fever getting higher
Desire, desire
Burning, burning

She´s the dollars
She´s my protection
Yeah she´s a promise
In the year of election
Oh sister, I can´t let you go
Like a preacher stealing hearts
In a traveling show
For love or money, money, money
Money, money, money, money, money
Money, money, money
And the fever, getting higher
Desire, desire, desire, desire
Desire, desire

Anglès
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Elevation

High, higher than the sun
You shoot me from a gun
I need you to elevate me here,
At the corner of your lips
As the orbit of your hips
Eclipse, you elevate my soul

I&#8217;ve lost all self-control
Been living like a mole
Now going down, excavation
I and I in the sky
You make me feel like I can fly
So high, elevation

A star lit up like a cigar
Strung out like a guitar
Maybe you could educate my mind
Explain all these controls
I can&#8217;t sing but I&#8217;ve got soul
The goal is elevation

A mole, living in a hole
Digging up my soul
Going down, excavation
I and I in the sky
You make me feel like I can fly
So high, elevation

Love, lift me out of these blues
Won&#8217;t you tell me something true
I belive in you

A mole, living in a hole
Digging up my soul
Going down, excavation
I and I in the sky
You make me feel like I can fly
So high, elevation

Elevation&#8230;
Elevation&#8230;
Elevation&#8230;
Elevation&#8230;
Elevation&#8230;
Elevation&#8230;

Anglès

I Still Haven´t Found What I´m Looking For

I have climbed the highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run - I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you
But I still haven´t found what I´m looking for
But I still haven´t found what I´m looking for

I have kissed honey lips
Felt the healing fingertips
It burned like fire
This burning desire
I have spoke with the tongue of angels
I have held the hand of the devil
It was warm in the night
I was cold as a stone
But I still haven´t found what I´m looking for

Anglès

But I still haven´t found what I´m looking for

I believe in the kingdom come
Then all the colours will bleed into one
Bleed into one
But yes, I´m still running
You broke the bonds and you loosed the chains
Carried the cross of my shame
Of my shame
You know I believe it
But I still haven´t found what I´m looking for
But I still haven´t found what I´m looking for --

New year´s day

New year’s day  (U2)

Am	C	Em
All is quiet on New Year´s Day
Am	   C		Em
A world in white, gets underway
Am	  C			   Em
And I want to be with you, be with you night and day
Am	C	   Em
Nothing changes on New Year´s Day
Am     C      Em
On New Year´s Day

G		Am
I will be with you again
G		F
I will be with you again

Am	C	   Em
Under a blood red sky
Am	    C	     Em
A crowd has gathered in black and white
Am	C	Em
Arms entwined, the chosen few
Am		C    Em		G
Newspaper say, says, say it´s true, it´s true
Am
And we can break through
	G		   F
Though torn in two, we can be one

I, I will begin again
I, I will begin again, yeah

Anglès

Pride (In the Name of Love)

One man come in the name of love,
One man come and go.
One man come, he to justify,
One man to overthrow,
In the name of love,
What more in the name of love.

One man caught on a barbed wire fence,
One man he resist.
One man washed on an empty beach.
One man betrayed with a kiss.
In the name of love,
What more in the name of love.

Early morning, April 4.
A shot rings out in the Memphis sky.
Free at last, they took your life,
But they could not take your pride.
In the name of love,
What more in the name of love.

Anglès
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Sunday Bloody Sunday

I can´t believe the news today
I can´t close my eyes and make it go away
How long? how long must we sing this song?
How long? how long?
´Cause tonight we can be as one - tonight
Broken bottles under children´s feet
Bodies strewn across the dead end street
But I won´t heed the battle call
It puts my back up, puts my back up against the wall

Sunday, bloody Sunday
Sunday, bloody Sunday --

And the battle´s just begun
There´s many lost, but tell me who has won?
The trenches dug within our hearts
And mothers, children, brothers, sisters torn apart

Sunday, bloody Sunday
Sunday, bloody Sunday

How long? how long must we sing this song?
How long? how long?
´Cause tonight we can be as one - tonight
Tonight
[Sunday, bloody Sunday]
Tonight, tonight
[Sunday, bloody Sunday]

Wipe the tears from your eyes
Wipe your tears away
I´ll wipe your tears away
I´ll wipe your tears away
[Sunday, bloody Sunday]
I´ll wipe your bloodshot eyes
[Sunday, bloody Sunday]
Sunday, bloody Sunday

And it´s true we are immune
When fact is fiction and TV reality
And today the millions cry
We eat and drink while tomorrow they die

The real battle yet begun
[Sunday, bloody Sunday]
To claim the victory Jesus won
[Sunday, bloody Sunday]
On Sunday, bloody Sunday
Sunday, bloody Sunday

Anglès

Sunday Bloody Sunday

I can´t believe the news today
I can´t close my eyes and make it go away
How long? how long must we sing this song?
How long? how long?
´Cause tonight we can be as one - tonight
Broken bottles under children´s feet
Bodies strewn across the dead end street
But I won´t heed the battle call
It puts my back up, puts my back up against the wall

Sunday, bloody Sunday
Sunday, bloody Sunday --

Anglès

And the battle´s just begun
There´s many lost, but tell me who has won?
The trenches dug within our hearts
And mothers, children, brothers, sisters torn apart

Sunday, bloody Sunday
Sunday, bloody Sunday

How long? how long must we sing this song?
How long? how long?
´Cause tonight we can be as one - tonight
Tonight
[Sunday, bloody Sunday]
Tonight, tonight
[Sunday, bloody Sunday]

Wipe the tears from your eyes
Wipe your tears away
I´ll wipe your tears away
I´ll wipe your tears away
[Sunday, bloody Sunday]
I´ll wipe your bloodshot eyes
[Sunday, bloody Sunday]
Sunday, bloody Sunday

And it´s true we are immune
When fact is fiction and TV reality
And today the millions cry
We eat and drink while tomorrow they die

The real battle yet begun
[Sunday, bloody Sunday]
To claim the victory Jesus won
[Sunday, bloody Sunday]
On Sunday, bloody Sunday
Sunday, bloody Sunday

Vertigo

Unos, dos, tres, catorce [1,2,3,14]

Turn it up loud, captain!

Lights go down
It´s dark
The jungle is your head
Can´t rule your heart
I´m feeling so much stronger
Than I thought
Your eyes are wide
And though your soul
it can´t be bought
your mind can wander

Hello, Hello
Hola! [Spanish for Hello]
I´m at a place called vertigo (Donde estas)
It´s everything I wish I didn´t know
Except you give me something I can feel
Feel

The night is full of holes
Those bullets rip the sky
Of ink with gold
They twinkle as the boys play rock and roll
They know that they can´t dance
At least they know

I can´t stand the beat
I´m askin´ for the cheque
Girl with crimson nails
Has Jesus ´round the neck
Swinging to the music
Swinging to the music
Woooao

Anglès
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Hello, Hello
Hola!
I´m at a place called Vertigo (Donde estas)
It´s everything I wish I didn´t know
But you give me something I can feel
Feel

All this, all this can be yours
All of this, all of this can be yours
All this, all of this can be yours
Just give me what I want
And no one gets hurt

Hello, Hello
Hola!
I´m at a place called Vertigo
Lights go down and all I know
Is that you give me something I can feel
You´re teaching me ...aaahhh
Your love is teaching me ...aaaah
How to kneel
Kneel

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah...
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!

Where the Streets Have No Name

I want to run - I want to hide
I want to tear down the walls that hold me inside
I want to reach out and touch the flame
Where the streets have no name
I want to feel sunlight on my face
I see the dust cloud disappear without a trace
I want to take shelter from the poison rain
Where the streets have no name

Where the streets have no name
Where the streets have no name
Still building, then burning down love
Burning down love
And when I go there I go there with you
It´s all I can do

The city´s a flood and our love turns to rust
We´re beaten and blown by the wind - trampled in dust
I´ll show you a place high on a desert plain
Where the streets have no name

Where the streets have no name
Where the streets have no name
Still building, then burning down love
Burning down love
And when I go there I go there with you
It´s all I can do

Our love turns to rust
We´re beaten and blown by the wind
Blown by the wind --

Anglès

With or Without You

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you
Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait

Anglès

And I wait without you
With or without you
With or without you
Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more
And I´m waiting for you
With or without you
With or without you
I can´t live with or without you

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give, and you give
And you give yourself away

My hands are tied - my body bruised
She´s got me with nothing to win
And nothing left to lose

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give, and you give
And you give yourself away

With or without you
With or without you
I can´t live with or without you

With or Without you

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your sideI wait for you
Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait

And I wait without you
With or without you
With or without you

Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more

And I´m waiting for you
With or without you
With or without youI can´t live
With or without you

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away
My hands are tied
My body bruised, she´s got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose
And you give yourself away
And you give yourself awayAnd you give
And you giveAnd you give yourself away

With or without you
With or without youI can´t live
With or without you
With or without youWith or without you
I can´t live
With or without you
With or without you

Anglès
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1998

DISC “COSES A FER”  2004
1998
Volant per l’infern
Atrapant amb les ales les flames
He volgut descobrir el desert.
L’hemorràgia del món és tant ample.
Els plors i la sang
Van a parar a una sala d’espera
Ningú escolta els gemecs.
Els dies cauen i desesperen.

Animes nues
Pel foc etern.
Solquen perdudes
Un tros de cel.
Turons i prades
D’un gris intens
Moren de gana.
Cau plom del cel.

Era tant diferent fa anys,
Quan teníem pressa per créixer.
Els dies anaven jugant.
A ensenyar sols i nits plens d’estrelles.
Quin paradís tant deixat,
Aquells brots que dels arbres van néixer.
Ningú els ha assedegat.
Son nadons amb sentència propera.

Animes nues
Pel foc etern.
Solquen perdudes
Un tros de cel.
Turons i prades
D’un gris intens
Moren de gana.
Cau plom del cel.

Català

Colors

DISC “COSES A FER”   2004

Colors

Sents que es precipita tot.... olors
Però has de prendre decisions... colors

Respires immensitat
Captures cada senyal
ensorres tota enyorança.
Enigma portes la llum.

Com el mut que parla
Folls sortits de mare
Toca’m amb la ment.
La festa dels cecs.

Ulls petits
Un cel que em mira!

Respires immensitat
Captures cada senyals
Ensorres tota enyorança
Portes la llum.

Com el mut que parla
Folls sortits de mare
Toca’m amb la ment.

Català

La festa dels cecs.
Ets aroma d’esperança

Com el mut que parla
Folls sortits de mare
Toca’m amb la ment.
La festa dels cecs.
Ets aroma d’esperança

El Diable

Un diable vell va dient missa,
Predica els vicis que demà,
Ompliran gots en els tuguris,
Amb la morfina per calmar
Els presoners de vides incertes
Que algun dia va oblidar
éssers amb cor de melamina
Que algú un dia va trencar

La ràtzia assessina
 vestida de negre ens va indicant
L’única sortida
d’allà on els reis tambè son executats

Un riu de sang tempta suicida
A fer un viatge dimensional
A veure vells en una cadira
Que el temps no varen saber aprofitar
Parents d’un caos que els elimina
Emmetzinant la voluntat
Esclau silents d’una partida
Que no els donaren dau per jugar

Al centre del dia
Comença a caure i separar
 el cor vers la vida
D’un món que volta desesperat

Cels corcats
per clons del mal
Mims parats no expressaran
tranquilitat, serenitat
Acabaran sent devorats per...

La ràtzia assessina
 vestida de negre ens va indicant
L’única sortida
d’allà on els reis tambè son executats

 Eddy Mata i Riu
Uf..!
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Elipra

DISC “COSES A FER”  2004

Elipra

Tot va ser jugant.
Tot va anar passant.
Tot per acabar en aquell petó.
Tot de novetat.....novetat!
Tot d’intimitat... intimitat!
Tot de tremolor en l’indecisió.

Quan sols
El neguit de les hores..
Corren soles
Pel sol fet d’esgotar-les...
Fins que tu et tanquis la porta
A què?....

Català
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I ho sents?
Un mirall d’il•lusions
Un abisme tot ple
Reflexant- nos als dos.
Però no ho veus?
Un desig refugiant- nos
En un mot o un estel...
En un mar d’enyorança.

Dius que si estic bé,
Dic de ser sincer.
Digue’m que et fa por.
Dius que tot va bé.

Et vull...
Respectar els sentiments.
Però i els meus?
Quin consol els empara.
Fins que tu m’obris la porta...
A què?...

I ho sents?                                   Només veus el consol de pensar-la.
Un mirall d’il•lusions                    però no saps si sabria estimar-te
Un abisme tot ple                        dona al cor el repòs que li manca.
Reflexant-nos als dos.                per trobar el que ara et dol.
Però no ho veus                           Hi ha neguits que ens atrapen de sobte
Un desig refugiant-nos                dolces veus que embriaguen i moren.
En un mot o un estel                   Són tants mots navegant....
En un mar d’enyorança.               En un mar d’enyorança.

Hora punta

DISC “COSES A FER”   2004

Hora punta

mils de peons que no creuen en res.

Busquen els temples del joc.
Creuen en ídols sense cor.

penjats del blanc consol

Busquen els temples del joc.
Creuen en ídols sense cor.

van buits de normes i esperit
però farts d’ ego i  comprimits.
transiten per les rondes dels nicks i bits.
circulen, hora punta, tastant sentits.

EEEEEEEhhhhhhhhhhhhhhh!!!!……

caiguts pel foc dels sense nom
encaminats seguint el so,
dels crims servits amb logos
i hàbits d’addició.
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Rimar somriures

DISC “COSES A FER”  2004

Rimar Somriures

Nories de vidre
caient per mentides.
llum que no arriba
El món no respira.

Com rimar somriures
focs cremant al sud. sense equitat.
Com rimar somriures
si algú es sent vençut no pot somniar.

Robem el nom i fes-ne llum
Despertant notes buides.
Robem el nom i fes-ne llum.
Falta color entre les runes.

Traces que enfilen
Camins de joguina.
Molts que s’ho miren.
Un Mur a Palestina.

Com rimar somriures.
Focs cremant al est sense equitat.
Com rimar somriures.
Si algú es sent vençut no pot somniar.

Robem el nom i fes- ne llum
Despertant notes buides.
Robem el nom i fes-ne llum.
Falta color entre les runes.

Català

Sempre

DISC “COSES A FER”  2004
Sempre

Tornes a començar,
però veus que no és cert.
El que sents, el que sento
sembla ser el mateix.
Done’m temps em vas dir.
Jo temps et vaig donar.
Era massa recent
per tornar- ho a intentar.
Has fugit del present,
per quedar- te al passat.
Jo només he passat,
com el vent que se’n va.
Sempre, sempre
sortiré de casa.
Sempre, sempre,
per la matinada.
Sempre, sempre
recordaré la cara.
Sempre, sempre així….
Has vist que la realitat
t’ha passat per l’esquerre.
Qui et queda no sóc jo,
si no ombres del passat.
Sé que amb mi has jugat,
que no t’he importat.
Falses promeses
per fer-me patir.
I recorda que res no mor
fins que no ho deixes de recordar.
Potser avui, potser demà
em trobaràs a faltar.
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Sempre, sempre
sortiré de casa.
Sempre, sempre,
per la matinada.
Sempre, sempre
recordaré la cara.
Sempre, sempre així….
Has fugit del present,
per quedar-te al passat.
Jo només he passat,
com el vent que se’n va…..
Sempre, sempre (bis)

Sense mirar enrera

DISC “COSES A FER”  2004
Sense mirar enrera

Ja tornes a ser aquí,
portant la cara baixa.
busques les solucions,
però jo no puc donar-te-les.

sempre has passat de mi
quan rera de tu anava.
Si sola et trobes ara.
No vull saber que et passa….

Era ahir…..
que et volia i m’ignoraves.
Boira que s’ha esvaït.
Cartes sense llegir. (Bis)

Volies un amic
segons les circumstàncies,
per treure’t d’embolics
que tu sola liaves

Mentides apilades.
Tu mai eres culpable.
S’ha de donar la cara
ja no pots amagar-te.

Era ahir…….(4 cops)

Digue’m que no pot ser
Digue’m que no és així, (3 cops)
surt del seu mon tancat.
No deixis que et venci el seu fracàs. (final 1r tornada)
Surt i crida tot el que has patit. (Final 2n tornada)
Sempre hi ha camins per començar. (final 3r tornada)

Català

Un crit de llibertat

DISC “COSES A FER”  2004
Un crit de llibertat

Al límit del torment
el joc d’un covard et consumeix…

No busquis respostes
ni pensis on queden
imatges d’algú que no hi és…

prou marques i mofes
al cor i la ombra
captiva de ràbia i de por.

Trenca els lligams

Català

d’absurds sentiments.
Prou de callar!!
t’has d’estimar més….

Digue’m que no pot ser
Digue’m que no és així, (3 cops)
surt del seu mon tancat.
No deixis que et venci el seu fracàs. (final 1r tornada)
Surt i crida tot el que has patit. (Final 2n tornada)
Sempre hi ha camins per començar. (final 3r tornada)

Un dissabte qualsevol

A la plaça, jo hem mirava
Dos vailets que hem feien recordar
Aquells dissabtes, a la tarda
Rescatant d’entre les plantes

Rera el sembrat
un bell regal
que solíem amagar,
 era un dissabte qualsevol

Discutíem i ens abraçàvem,
 mentre rèiem i ploràvem
Escrivíem i recitàvem,
 pensaments de quant un es canalla

Rera el sembrat dissimulats,
Pel blat ven alt
Era un dissabte qualsevol

Cors l’arbre, mans agafades
I després la màgia començava
Ara l’aire passa i marxa
I amb ell els anys que ràpid van

Entre el sembrat i la ciutat
Però aquí assentat
Es un dissabte qualsevol.

Eddy Mata i Riu
Uf..!
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Viatjant amb el vent

Carrers col.lapsats de runa.
Cases de cotó s’enfonsen.
Fanals que donen penombra.
Muralles de fang tanquen les ciutats.

Vianants vestits de boira.
Calbs amb peluquins de sutge.
Ulls d’acer buscant colors
buits de sensacions.

Vent aixecant
pols d’un camí
que és fet amb els anys

Bussos que semblen diligéncies
D’un oest ple d’escopetes
Sense munició a les venes
Moren d'inanició

Loby's controlant la merda
Broker's d'una nória encesa
Venen décims d'il.liusió
A ignorants postors sempre compradors

lutges amb la toga grisa.

Català
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Polis d’una máfia activa.
Capellans de sants en vaga.
Déus de la raó.

Governants de nicotina.
Sindicats de la rutina.
Empresaris de ninots
Cremen el progrés i compren el demá

Vent aíxecant
pols d’un camí
que és fet amb els anys

Uf..!

Xops d´esperança

DISC “COSES A FER”  2004
Xops d’esperança

Bocins de mar.
Dements plens d’esperança.
Busquen amarar- se
de mil gotes d’aigua.
No volen sentir
que no val nedar contracorrent.

Cels encriptats
per mots orfes de ànima.
Vine i sent amb mi
la terra mullada.
Sí és possible fer
encara jocs de màgia.

Núvols de paper
sobre d’un mirall.
Ebris de colors
cauen perduts de vanitat (bis)

Núvols de paper
sobre d’un mirall.
Ebris de colors cauen
perduts de vanitat. (Bis)
Núvols, núvols, núvols
de paper.
Núvols, núvols, núvols
de paper.
Núvols, núvols, núvols….
Núvols, núvols, núvols….
Núvols, núvols, núvols
de paper.

Català

Umpah-Pah

Bevent Passat

Són les onze del matí, no em preguntis res, quiet
és un diumenge qualsevol, m'aixeco i vaig de tort
i a la boca i tinc mal gust, tot hi veig borrós.
El cap em va molt a poc a poc mentre no puc parar
el meu carai de cor...
M'hauré, m'hauré... de canviar el cervell.
Tot just tocat el tut començo a rondinar

Català

d'aquell despertador, que sempre em sol posar nerviós.
I cada nou raig brillant em costa més dibuixar
l'esbós senzill d'un somrís abans
que fàcilment sortia d'aquella engruna de niu dolç.

Em fa molt mal pensar que el futur és gris
que es podrirà fent un badall.
Tu sempre dius que està ben bé a punt d'arribar.
A bona hora vindràs...
que ni ens caldrà tornar-nos a emborratxar
el temps corre, se'ns està socarrimant
vull aiguardent, jo ja no puc esperar.

El llegat del drapaire

EL LLEGAT DEL DRAPAIRE

Hauré deixat d'ésser un nino, pallús, covard, qualsevol
per convertir-me en un bon drapaire amb prou sort.
Ben tip d'estar jugant a no avorrir-me en un banc tot sol
molt resclosit pels carmells dels cargols...
Deixa-ho estar, si, segueix pujant amunt,
deixa-ho a part, sigues prou franc amb tu...
Haurà estat enmig d'un garbuix de mots perduts
on no he sabut quedar-me gens quiet
dins un feix d'errors infams, blasfems, proscrits per la raó
que m'hauran fet mossegar tots els llangots...
I és que a mi no em va ni em ve,
i per tant no em ve ni em va.
Prou que sé que el destí ens podrà emprar
perquè em sentia leprós prop del fang, si; encadenat per dins
per un munt d'enganys.
I en els llimbs dels cops, just caic.
Hauré cridat mil cops seguits recercant serenitats
i un cop exempt d'incontinències he pogut sortir del pas
i embadalit m'he sentit nou
doncs jo no vull tornar a estar sord
resseguint els clams, xerics, udols dels muts.
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Escac i Mat

Pots fer un crit al cel
o obrir-te de cames, si!
mirar de reüll
com un quan caga
Semblar un heroi de fang

Mal que et pesi
mal que et vulgui pendre el pèl
un carca gandul
en tal que et quedis mut
Escac

Just quan em recordes l´espertit d´ahir
el cor se´m torna aspre
Just, just fins que em diguis prou
el meu cap s´estira eixut d´amor

Renoi! Quin dia més bord
sembla de fúcsia
l´àlfil, ni es mou, et sol fer llufa
Tu, tu, tu, tu, tu, ru, ru....
Sols dir a cops quan veus que perds
tots els jocs són bruts
ni els crins ni els peons juguen per casa
L´àlfil?

Sols dir a cops, quan veus que perds
tots els jocs són bruts
ni els crins ni els peons juguen per casa
L´àlfil?

Pots fer-te el ruc
pots dir-me que no has fet mai trampa,
pots, pots
qui em diu que no m´enganyes
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Pots fer-te el rus, si
i dir-me que el pobre mai paga, pots
pots Tu dius que no, però guanyes
Tu, tu, tu, tu, tu, ru, ru, ru....

La catximba (Els rostolls d’Angelina)

La catximba(Els rostolls d’Angelina) – Umpah-pah
Musica i lletra Adrià Puntí(Raons de pes, 1992)

vull viure entre   			LA
herbes, vull cuidar el			SIm
meu hort sí!M´ensi-			LA
borno amb l´esprit de lliber-		SIm
tat sembla,sembla un antic 		LA
somni dolç d´amor	d´un			SIm
vell morrut hippiós, grenyut, 	LA
sarnós,escarràs, geniüt		SIm

LA SIm

No ting res a 				LA
perdre dins aquestes quatre 		SIm
parets sol que m´ i- 			LA
nunden de valor pel sol fet d´es-	SIm
tar entre barrots per aca-		LA
bar esquitllant d´aquest		SIm
móoooooon					LA SIm

(BAix: SI LA SOl# FA#)

Encenc la                                   FA#m
rialla amb un bon misto,ès clar       	   SIm
jo no ting res més a				   FA#m
fer         		   			   SIm
serà que no puc 					   FA#m
camviar de  voravia		  		   SIm

MI5 RE#5 MI5

no respiris si, si no es maria		   RE

l´ ombra rasta				LA
no ha tingut mai cap enveja al 	SIm
cos joiós viu 				LA
sols, dins d´una catximba 		SIm
dorm x4					LA
dorm x4					SIm
dorm						LA  SIm

(solo) LA SIm

Vull córrer entre gladiols morint curull d’esprit del polen
pres d’un delit, sóc desaforat, sé que és lo que hi ha,
per seguir a gust a gust a gust d’algú que fuig
 a gust a gust a gust d’algú que fuig
anant tot xino-xano, xino-xano, xino-xano, xino-xano
filaré prim per poder estar feliç almenys un quart en mi,
o si més no rient amb un bon amic, sense cap regust
regust regust, tan sols un quart amb mi, sense cap disgust

(BAix: SI LA SOl# FA#)

Encenc la
rialla amb un bon misto,es clar
jo no ting res mes a fer
serà que no puc camviar de  boravia

no respiris si si no es maria

l´ ombra rasta no ha tingut mai cap enveja al cos
joiós viu sols, dins d´una catximba dorm ,dorm x7

Mai no és tard per viure nuu amb mi, dormirem sols
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cremant un bon rostoll d’angelinaaaaa
fum verd fosc anem fumant, anem fumant tots dos
 fum verd fosc anem fumant, anem fumant tots dos

fum verd fosc nem fumant... dins d’una catximba dorm, dorm x8
El perfil sense cap traç té draps bruts amagats, ja ho saps
L’ univers mor..dons dins una catximba dorm, rovell merdós.
L’ orgull per be el sang prèn molt bruscament, bona nit cargol!
L’ orgull per be el sang prèn molt bruscament

diu: (Els rostolls d’Angelina:espècie directament relacionada amb el cannabisc que es
dòna peculiarment a la Vall de Sant Daniel.)

Nina ensucrada

Enmig de la carretera de Salt
hi corre una nena, és el meu desig
té les cames com una nina de
mel i de mató.
No et suïcidis, hauràs de fer l'amor
no et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi.

Ben passada la nit, buscava la lluna
és l'hora negra dels amants
perduda en un mar de bogeries
que et poden ofegar.

No et suïcidis, hauràs de fer l'amor
no et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi.

Het-ho aquí que m'ets de figa flor, qui disbarat...
si no et fies ni de mi.
Tu sempre acabes dient-me que no
que només vols conservar l'honor
l'honor, l'honor... allò que amagaves tant.

És clar que no et senties sola cap dia
des de fa una colla d'anys
tan embafada de ta mare que només et fa que mimar...

No et suïcidis, hauràs de fer l'amor
no et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi.

No, no, no, no, no... fes-me cas.
Si mantens aquest maleït orgull
t'acabaràs florint...
Entre cella i cella t'acabaràs florint.

Català

Nina ensucrada

Enmig de la carretera de Salt  	SOL FA
hi corre una nena, és el meu desig 	DO SOL
té les cames com una nina SOl Fa
de mel i de mató. Do FA
No et suïcidis, hauràs de fer l´amor 	FA DO SOL
no et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. FA DO SOL

Ben passada la nit, buscava la lluna
és l´hora negra dels amants
perduda en un mar de bogeries
que et poden ofegar.

No et suïcidis, hauràs de fer l´amor
no et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi.

Het-ho aquí que m´ets de figa flor, qui disbarat...  RE DO
si no et fies ni de mi. 					RE DO
Tu sempre acabes dient-me que no 				RE DO
que només vols conservar l´honor 				RE DO
l´honor, l´honor... allò que amagaves tant. 	SOL FA DO SOL

És clar que no et senties sola cap dia

Català
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des de fa una colla d´anys
tan embafada de ta mare que només et fa que mimar...

No et suïcidis, hauràs de fer l´amor
no et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi.

No, no, no, no, no... fes-me cas.
Si mantens aquest maleït orgull
t´acabaràs florint...
Entre cella i cella t´acabaràs florint.

Novembre

Riuràs per força
entre olors de pixum
enmig de crits d´alcohol i ampolles,
una nyonya gris.

És nit de sants.
Nit de fred i guspires
Nit de dol, xim, xim
Ding, dong, ding, dong
Nits de sants, de morts i difunts

Són nits de porles,
nits barrufant el seny,
de plom, canons d´encàrrec
principiants a mesells

Nits de foc
Nits de fang i castanyes
Nits de farts
Nits de boira i desguàs
Nits de bars de merda en un sac
Ram rampataplam
Quin aviram!
Ram rampataplam
Novembre sant
Em cous

Cent trons que esmolen l´eina
estriparan el cel, cels
cent manyocs, tots fills de gleva
ben junts per cremar els déus, déus
enmig de pluja, preludis de l´hivern
nits de coragre
de gaites i esbufecs
cinc nits d´autista
d´antics amics
cinc nits, cinc tous
Ei noi! No cal que espantis mosques
Ei! Girona fa olor a sants
Ei! Guaita l´arcàngel
Ei noi! Girona és immortal (3)

Dos cops, no tres com ens deia el frare
amb dos cops n´hi ha prou
Dos cops, no tres tanta tifa embafa
amb dos cops n´hi ha prou

Uuuuuuuuuhhhhh....
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Novembre

Riuràs per força					RE
entre olors de pixum				SOL
enmig de crits d´alcohol i ampolles,
una nyonya gris.
És nit de sants.
Nit de fred i guspires
Nit de dol, xim, xim

Català

Ding, dong, ding, dong

Nits de sants, de morts i difunts	DO SIM RE

RE SOL X2

Són nits de porles,			RE
nits barrufant el seny,			SOL
de plom, canons d´encàrrec
principiants a mesells

Nits de foc
Nits de fang i castanyes
Nits de farts
Nits de boira i desguàs

Nits de bars de merda en un sac	DO SIM RE

Ram rampataplam		LA
Quin aviram!		SOL
Ram rampataplam
Novembre sant
Em cous

Cent trons que esmolen l´eina			RE
estriparan el cel, cels				SOL
cent manyocs, tots fills de gleva
ben junts per cremar els déus, déus
enmig de pluja, preludis de l´hivern
nits de coragre
de gaites i esbufecs
cinc nits d´autista
d´antics amics
cinc nits, cinc tous
Ei noi! No cal que espantis mosques
Ei! Girona fa olor a sants
Ei! Guaita l´arcàngel
Ei noi! Girona és immortal (3)

Dos cops, no tres com ens deia el frare
amb dos cops n´hi ha prou
Dos cops, no tres tanta tifa embafa
amb dos cops n´hi ha prou

Uuuuuuuuuhhhhh....

Subsidi per vell

Subsidi per vell (Umpah-Pah):

No tinc ni feina ni patró, E! Vés per on tampoc en vull. De fet sóc alhora esquerp i
vergonyós,/massa poruc per cobrar un sou adient./De fet no puc canviar/d'ençà de lluny
que sóc vergant/un somia-truites innocent./Si ho sé del cert no em moc de l'ou.//Sóc un
fruit d'un munt de vicis cars,/un resultat infractuós/Si més no, tot val a dir? Més val que
no/Fi al cap d'amics en tindràs pocs/dels bons, la sort no pot ni vol/canviar de bon
padrí./Fins ara no ha hagut de patir/cap malastruc per perdre el seny

D'acord que pipo i porto grenyes, d'acord que et miro i et faig por, eeeh! que em passo el
dia fumant, fumant, fumant... en un bar de mal nom, perdut. Ansiós estic, per un got de vi,
un subsidi per vell.

No Puc quedar-me en un sol lloc, quiet/em sento pres amb l'aigua al coll,/no cal que em
diguis de què en mi la vida espera,/sembla un anunci de 'Colon'. Ha, ha, ha!/No vull ser un
soc per tu/un mal exemple pel teu nom,/un Déu-vos-guard per compromís./Et faig saber
que toco el dos.

D'acord que....

(lletra:A. Puntí/música: F. Terrades)
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Un joc d´ous (des la Plaça Gomila)

Què més dóna si ho dic en xino, en grec o en basc
fent crits de monja, de bon cristià
si hi ha cants de serbis, cants contra croats
cançons de guerra d´odi germà.

Ding ding dong ding ding dong Auraliuu
Ei noi, ei! Ei noi!
No siguis curt ni tan sorrut, un pixafred, un cul d´embut, un pèl de cony, un dat pel cul, un
orinal, un llepafils  ben brut.

Prou rius de morts
d´exilis llargs
de viatges tèrbols
de tants plagis de pau
prou cerimònies
saliva en va
hipocresies
si tot es queda igual

Ding ding dong...

Són vides, cautives
cafres a preu fet
sectaris, caníbals,
ensurts del temps
fent misses supines
concilis en llatí
creuades invictes
prepotents amb seny

Ding ding dong ding ding dong Auraliuuu
Xabacans! Xabacans del pro
Xabacans! xabacans del món
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Un ral no és foradat

UN RAL NO ÉS FORADAT

Guarda't de mi, no facis tan el brètol
que no et pot sortir gens bé
t'hi va la pell.
Són uns camins de gos que ni els més fins se'n salven
del "pixum" que dóna aquell pou glaçat.
Un àngel em va dir d'on treia la meva sort
si provenia de dins del cor d'algun boig
com d'un proscrit que es mofa d'algun guàrdia civil
fent-li la guitza tota la nit.
Una dosi per la salut
Una dosi per fi, per podar anar a dormir.
Fa uns quants anys que esmolo les venes
per tal de perdre aquestes crues penes,
m'estan matant, exprement-me per dins...
No et casis amb mi, si,
ja saps el pa que hi donen
que vols ésser un rantell avinagrat.
La neu voleia no només s'enflaira
diuen que és dolça quant tot just el somni és nat.
....
Un junkie vol sang de lliris mustis...
Una dosi per la salut.
Una dosi per fi, per poder anar a dormir
...junts al llit.

Català

UN RAL NO ÉS FORADAT

Guarda´t de mi, no facis tan el brètol 		RE SOL LA
que no et pot sortir gens bé t´hi va la pell.
Són uns camins de gos que ni els més fins se´n salven
del "pixum" que dóna aquell pou glaçat.
Un àngel em va dir d´on treia la meva sort
si provenia de dins del cor d´algun boig
com d´un proscrit que es mofa d´algun guàrdia civil
fent-li la guitza tota la nit.
Una dosi per la salut
Una dosi per fi, per podar anar a dormir.

Fa uns quants anys que esmolo les venes 		SIM SOL
per tal de perdre aquestes crues penes,		SIM SOL
m´estan matant, exprement-me per dins... 		SIM SOL la

No et casis amb mi, si, 				RE SOL LA
ja saps el pa que hi donen
que vols ésser un rantell avinagrat.
La neu voleia no només s´enflaira
diuen que és dolça quant tot just el somni és nat.
....
Un junkie vol sang de lliris mustis...
Una dosi per la salut.
Una dosi per fi, per poder anar a dormir

Català

Venedor de mentides

VENEDOR DE MENTIDES

No n’hi ha prou amb dir
que et sents capaç
si mai no et compromets, deixant de banda
absurdes promeses que tan sols has imaginat.
És estrany que fugis amb un sol peu
si no vols caure en un forat.
Quan em dius amb orgull que estàs segur
però no et costa gens recular
em pregunto sovint quin sentit tenen
aquests jocs d’excuses canviants.
Si perds el fil expressament
com el voldràs tornar a lligar.
Almenys si un fos fet de marbre
potser no tremolaria de por,
posats endins d’unes zones emboirades
poc puc creure en tu te’n fots de mi.
Oh, després de vendre
aquest gran assortit de troles
encara hi tornaràs, prou! encara ho faràs demà
mai canviarà. Mai, no Mai no.

Català

Vai, Steve

For the love of god

#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
From: Bjoern Winkler

"For The Love Of God" as recorded by Steve Vai

Anglès
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Tab: as heard by Bj"orn Winkler

Send corrections, additions etc to: bwinkler@stud.uni-frankfurt.de
Send flames to: satan@hell.com
--------------------------------------------------------------------

                                                      Play this part
                                                      3 times, then play:

e:-------------------------------------------------------------------------|
B:--------------------------15b(17)rb(15)p12---------------15--------------|
G:---------14--14b(16)~~~~--------------------12--14b(16)~~~~~~rb(14)~~~~--|
D:-----12------------------------------------------------------------------|
A:/14----------------------------------------------------------------------|
E:-------------------------------------------------------------------------|

                         Bend it up here, then pause, then
                         ||  re-bend it here:
                         \/         \/
e:---------------------------------------------------------------------------|
B:-15b(17)rb(15)p12----------------------------------------------------------|
G:-------------------12--12b(14)---14rb(12)--12~~~~--/12--11--9------/9~~~~--|
D:---------------------------------------------------------------12----------|
A:---------------------------------------------------------------------------|
E:---------------------------------------------------------------------------|

**********

                              For The Love of God
                                  Steve Vai

     Neck Pick up
||-----------------------|-------------------------------||---------------------
||------------10--10/12--|--17\15--12--8--10/12--15p10---||--17\15--12--8-------
||*--------7-------------|------------------------------*||---------------------
||*---7/9----------------|------------------------------*||---------------------
||-----------------------|-------------------------------||---------------------
||-----------------------|-------------------------------||---------------------

                                       Bridge Pick UB2      B2   Rb2
------------------------------------|--------------------|----------------------
10/12--12--12\10--10--7-------------|-----------10---10--|---15------

15--12-----
-------------------------9--7--7/9--|--------7-----------|----------------------
------------------------------------|---7/9--------------|----------------------
------------------------------------|--------------------|----------------------
------------------------------------|--------------------|----------------------

   b2                         B2      b2rb2b2rb2        B2
---------------|-------------------|-------------------------10-----------------
8---10--15p10--|----------10---10--|---15--------12--8---10------10--15p10------
---------------|-------7-----------|--------------------------------------------
---------------|--7/9--------------|--------------------------------------------
---------------|-------------------|--------------------------------------------
---------------|-------------------|--------------------------------------------

   B2       Rb2     Ph   B2     B2   Rb2         Ph      Ph      B2
|-------------------------------------------------------------|-----------------
|---10--10---10--8---10----~~~---15------12-------15p10---10--|---15--15--------
|--------------------------------------------14---------------|-----------12----
|-------------------------------------------------------------|-----------------
|-------------------------------------------------------------|-----------------
|-------------------------------------------------------------|-----------------

B2   Hold bendrb2 Ph   Ph   Ph
------------------------------------------------------|-------------------------
------------------------------------5/8p7-------------|--10/15--15\12--12\10----
-14---14--14-------14---14---14~~~---------9--7--7/9--|-------------------------
------------------------------------------------------|-------------------------
------------------------------------------------------|-------------------------
------------------------------------------------------|-------------------------

--------------------|----------------------------------------------|------------
10\8--8/12----------|/15--15\12--12\10--10\8--8/12--12-------------|--15\12-----
------------9\7--7--|-----------------------------------7/9\7/9\7--|------------
--------------------|----------------------------------------------|------------
--------------------|----------------------------------------------|------------
--------------------|----------------------------------------------|------------

                                             B2   Rb2
------------------------------------------|-------------------------------------
\10--10/12--10\8/12--10\8/12--------------|---15---15--15/17\15--15/17\15-------
------------------------------9\7/9\7--7--|-------------------------------------
------------------------------------------|-------------------------------------
------------------------------------------
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|-------------------------------------
------------------------------------------|-------------------------------------

                                    Wb     Wb vib             Trill
---------------1\12--10--10/12--12---8--|---17-----14---------------------------
12h13p12\10\8--1312--10--10-12--12---8--|--------------15-----------------------
----------------------------------------|------------------14\-11h12------------
----------------------------------------|-----------------------------14p12-----
----------------------------------------|---------------------------------------
----------------------------------------|---------------------------------------

                                                              Wb UP
--------------------------------|--19--17--15-------------------------|---------
--------------------------------|--------------19--17--19p15---15-----|---------
--------------------------------|-------------------------------------|---------
--------------------------------|-------------------------------------|--7------
14\9--7--9--7--9--10--9\7/9/17--|-------------------------------------|---------
--------------------------------|-------------------------------------|---------

           B2   Hold BendPh   Ph   Ph   B2   Rb2  B2               B2
--------------------------------------------------------------------------------
-------10---10---10--10---10---10---10---15---15---15--12-----------------------
----7------------------------------------------------------14--12---14----------
/9------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Wb Slow              B5   Rb5  up & down with Wb  B2              B2
--------|----------------------------------------------12--------------15-------
-15-----|--------10---10---10----------------------15------15p12----------------
--------|-----7----------------------------------------------------14-----------
--------|--9--------------------------------------------------------------------
--------|-----------------------------------------------------------------------
--------|-----------------------------------------------------------------------

    B2   Rb2 B2
--------------------------------------------------------------------------------
15----------------12h13p12--------------------------13p12-----------------------
-----14-p12---14------------15--14--13--12--14--15---------15p14p12------12-----
---------------------------------------------------------------------14---------
----------------------------------------------------------------------

----------
--------------------------------------------------------------------------------

              Wb     B2                 B2   B2   Rb2
------------------|----------12-------------------------------------------------
------------------|---15~~~------15p12---15-------------------------------------
12h14--12--14p-0--|---------------------------14------12------12~~~-------------
------------------|---------------------------------------14---------14--12-----
------------------|-------------------------------------------------------------
------------------|-------------------------------------------------------------

                                B2   Rb2                B2   rb2      Ph
-----------|-----------------------------|--------------------------------------
-----------|-----------------------------|--------------------------------------
-----------|--19\14p12------14---12------|--12------14---12---12--14---16\14----
-----------|------------14---------------|------14------------------------------
14\12--10--|-----------------------------|--------------------------------------
-----------|-----------------------------|--------------------------------------

Ph      Ph                 B2   Rb2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-16\14---16\14p12------14---12------12\11---------------------------------------
-------------------14----------------------14p12-------------------14--12-------
--------------------------------------------------14\12p10----------------------
------------------------------------------------------------12p10---------------

                               Wb     B2   Hold Bend       Rb2        B3
-----------------------------------|---17---17--17--17~~~------17p15---19-------
--------------------------------0--|--------------------------------------------
--------------------------------0--|--------------------------------------------
-----------------------------------|--------------------------------------------
14--12---------------------12------|--------------------------------------------
--------14\12--10--12--12----------|--------------------------------------------

Rb3                                                                       B1
-19--19p17----------|-----------------------------------------------------------
------------20--20--|--15--15h20--19--19--17\15--15/17--17--17--15\12--12/------
--------------------|-----------------------------------------------------------
--------------------|-----------------------------------------------------------
--------------------|-----------------------------------------------------------
--------------------|-----------------------------------------------------------
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        Wb                                                       B2   Rb2
-----------------10--12--14--15--17/19/22--22-----|---------------17---17p15----
14--12-------12-----------------------------------|-----------x-----------------
---------14------------------------------------x--|--0-----x--------------------
--------------------------------------------------|-----x-----------------------
--------------------------------------------------|-----------------------------
--------------------------------------------------|-----------------------------

       Wb for next bit
17~~~---15----------------------------------------------------------------------
------------17~~~--15h17~~~--15h17~~~--15/17\15~~~------------------------------
----------------------------------------------------16--14--12--------14\12-----
----------------------------------------------------------------0/17------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

                                       Stop Wb      Tremelo Pick
-------------------------------------------------|-----------------------12-----
--------------------------------12h15------------|---------------12--15---------
14~~~--12--14~~~--12~~~--14~~~-------------------|---12--12--14-----------------
-------------------------------------------------|------------------------------
-------------------------------------------------|------------------------------
-------------------------------------------------|------------------------------

                Stop Tp  B2   B2   B2     Very Fast With Wah Wah
14--15--17--19---22--24---24---24---24\|---14--14--14--14h19p14h19p14--14-------
---------------------------------------|----------------------------------------
---------------------------------------|----------------------------------------
---------------------------------------|----------------------------------------
---------------------------------------|----------------------------------------
---------------------------------------|----------------------------------------

14------------------14--14h19p14--14--14h19p14--14--14h19p14--19----------------
----19p15p14h15p14------------------------------------------------15h19p15------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

-----14--|----------14h19p14------14h19p14h19p14--19p14------------14h19p14-----
p14------|------19------------19-------------------------17p15h17---------------
---------|--18------------------------------------------------------------------
---------|----------------------------------------------------------------------
---------|----------------------------------------------------------------------
---------|----------------------------------------------------------------------

------------19p14-------------|--13--------------13h19p13-------------13--19----
17--15--17---------17--15-----|------17--13--17------------17--13h17------------
---------------------------12/|-------------------------------------------------
------------------------------|-------------------------------------------------
------------------------------|-------------------------------------------------
------------------------------|-------------------------------------------------

13-------------13--19p13-------------13--19p13--------------|--13h19p13---------
----17--13h17-------------17--13h17-------------17--13--17--|------------17-----
------------------------------------------------------------|-------------------
------------------------------------------------------------|-------------------
------------------------------------------------------------|-------------------
------------------------------------------------------------|-------------------

------------------13h19p13-------------13h19p13----------------------13h19------
13h17p13------17------------17--13h17------------17--13----------17-------------
----------17---------------------------------------------16--16-----------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

p13--------|--22p17-------------17--19--17-------------17--22p17----------------
-----17p13/|---------20--17h20--------------20--17h20-------------20--17h20-----
-----------|--------------------------------------------------------------------
-----------|--------------------------------------------------------------------
-----------|--------------------------------------------------------------------
-----------|--------------------------------------------------------------------
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17--19p17------17--22p17--------------17h19p17------17h22p17-------------17-----
-----------20-------------20--17--20------------22------------20--17h20---------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

19p17--15p12--15p12-------------------------------------------------------------
---------------------12--15p12h15p12--------------------------12h15p12--12------
--------------------------------------14p12h14p12------12h14--------------------
---------------------------------------------------14---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

                                                                         BF
15p12--|--17p15------17--17p15------22p17---------------------22p17-------------
-------|---------17-------------17---------20--17h22--20--17---------20---17----
-------|------------------------------------------------------------------------
-------|------------------------------------------------------------------------
-------|------------------------------------------------------------------------
-------|------------------------------------------------------------------------

                       Bf                      Bf   Bf              Bf   Bf
------------22p17-----------------------22p17-----------------------------------
22--20--17---------20---17--22--20--17----------22---22--22--20p17---22---22----
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

           Bf   Bf               BF                               B2
17-------------------17---------------|--22\12-------------------------12-------
----20p17---22---22------20--17---22--|---------15p12--------------15-----------
--------------------------------------|----------------14p12--------------------
--------------------------------------|-----------------------14----------------
--------------------------------------|-----------------------------------------
--------------------------------------

|-----------------------------------------

-----------------------------------------------------------|--------------------
15p12------------------------------------------------------|--12h13p12----------
-------14p12---------12~~~---------------------------------|------------15------
--------------14p12---------14p12--------------------------|--------------------
-----------------------------------14p12p10----------------|--------------------
---------------------------------------------12p10--10/12--|--------------------

--------------------------------------------------------------------------------
12-------------12h14p12------12-----------------12h14p12------12----------------
----15p14--15------------15------15--14--12h14------------15------15--14--12----
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

                                             B2   Rb2
--------------------------------------------------------------------------------
--------12h14----------12------12h13p12-------12----------12h14p12------12------
14--15---------12--15------15------------15-----------15------------15----------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

                                                            B2      Rake
--------------------------------------||----------------||-------|--------------
--------12------12h13p12--------------||---12-----------||---15--|------10------
15--14------15------------15--16--14--||*------15--14--*||-------|---9----------
--------------------------------------||*--------------*||-------|--------------
--------------------------------------||----------------||-------|--------------
--------------------------------------||----------------||-------|--------------

                                     Rake                   Rake
7--10-----------------7--10------------------7--10------------------7--10-------
-------8/10\8-----10---------8/10\8------10---------8/12\8------10---------8----
---------------9----------------------9----------------------9------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

       Rake                   Rake                   Rake
---------------7--10------------------7--10------------------7--
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10--------------
/12\8------10---------8/15\8------10---------8/15\8------10---------8/17\8------
--------9----------------------9----------------------9-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Rake                   Rake                   Rake                      Rake
--------7--10------------------7--10------------------7--10----------|----------
----10---------8/17\8------10---------8/19\8------10---------8/19\8--|----------
-9----------------------9----------------------9---------------------|---9------
---------------------------------------------------------------------|----------
---------------------------------------------------------------------|----------
---------------------------------------------------------------------|----------

              Rake                Rake              Rake                Rake
----7--10/22---19--------------|----------7--10/22---19--------------|----------
10-----------------20----------|------10-----------------20----------|----------
-----------------------21------|---9-------------------------21------|---9------
---------------------------19--|---------------------------------19--|----------
-------------------------------|-------------------------------------|----------
-------------------------------|-------------------------------------|----------

              Rake                Rake              Rake
----7--10/22---19--------------|----------7--10/22---19-------------------------
10-----------------20----------|------10-----------------20----------15---------
-----------------------21------|---9-------------------------21-----------------
---------------------------19--|---------------------------------19------14-----
-------------------------------|------------------------------------------------
-------------------------------|------------------------------------------------

                   Rake                                           B2
--------14--17\10---7----------------------------|---------------------7--------
----15-----------------8-------------------------|--4--2/4--8/10---10-----10----
16------------------------9-----9\4p2------------|------------------------------
-----------------------------7---------4p2-------|------------------------------
--------------------------------------------4p2--|------------------------------
-------------------------------------------------|------------------------------

                            B2
-------------------------------------------------------------

|------------------
8--7h8p7-----------------------------------------------------|--15~~~--15p12----
----------9p7--6h7p6h7/9\4---4~~~--7p5p3---------------------|------------------
------------------------------------------7p5p3--------------|------------------
-------------------------------------------------5p3/5--5\3--|------------------
-------------------------------------------------------------|------------------

                                              Palm Mute all this bit
-------------------------------------------|------------------------------------
-------------------------------------------|------------------------------------
15--14p12--11------------------------------|------------------------------------
---------------12--------------------------|------------------------------------
-------------------12----------------------|------------------10p9--------------
-----------------------14\12--10--7--5--3--|---10--9--10--12--------12--10------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------9--------------9--10--12--10--9--10--12--14----
------------9------9--9--10--12-----12--10--12----------------------------------
p8--10--12-----12---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------12--13--12--13--15------
11--12--11----------------------11--12------11--12--14--------------------------
------------14--12--10--12--14----------14--------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

 Stop PM         B2      Hold                     B2   Rb2         B2
------14h15--17------17---17--17--17--17--17--17---22-------------------22------
/-17-------------------------------------------------------19-------22----------
---------------------------------------------------------------20---------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

     Wb                B2         Nh      B2   rb2            B2
p17----------------17---17~~~~~~------------------------------------------------
---------------15--------------------------22---------19-----------22--22-------
----------/16----------------------12--7------------------20---22------22-------
-----------------------------------12--
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7----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Pull on Bar                                                 Wb
----------|----------------12--14--15/22--22--22~~~--|--22---------19-----------
----------|-----15~~~--12----------------------------|-----------------20\17----
----------|------------------------------------------|--------------------------
----------|------------------------------------------|--------------------------
----------|------------------------------------------|--------------------------
----------|------------------------------------------|--------------------------

          B2   Rb2  B2   Wah on     Trill       Trill
12h17p12-----------------------------15h17--15---12h15--12----------------------
-----------17---17---17---------17--------------------------12h15--12--15h17----
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Van de kul

Amb tu hi seré

Amb tu hi seré

Com buscar i no trobar,
Com un mirall trencat,
Com si la sort que vaig tenir algun dia,
No hagués de tornar...

Sense poder estimar,
I tampoc ser estimat,
Així em vaig sentir,
la tarda aquella en que tu em vas deixar...

Sé que encara que no hi sigui,
Hi seré,
Que és millor sé el últim que el primer,
Sé que mai podré odiar-te  i fingir que no em fas falta !

Han passat molts anys,
Per fi tot ha canviat,
Et tinc el meu davant,
Escoltant la cançó
De rock, el teu encant.

Com una nena amb juguets,
A tu no et fa por res,
Espero el meu destí sense preocupar-me
Perquè tu estàs amb mi....
.....Tornaré la meva sort....
Tindràs noves il•lusions
I també noves sensacions.. busca un lloc per fer l’amor
I dir-me,. Sempre dir-me...
Per volar i ser lliure.....

Català

Jo no vull que ningú es fiqui  en el meu lloc,
No vull notar que es desfà el cor
Tancar els ulls, i somiar-te
I saber com trobar-te...

Cor de marbre

COR DE MARBRE

Quan ja no tens ningú
I tot ho trobes lluny
Però el meu cap dispara
Records sense futur.

Jures dins d’un fil
Sentint la seva veu,
I el teu cos s’enfonsa
I l’ànima també.

Aguanta l’aire!
Algú et treurà enmig del far,
Un nou alè de vida eterna t’omplirà,
Una esperança, una mirada consistent
Un gest que porti la tendresa d’un moment

Cor de marbre
No tinguis por,
Que la llum ofega
Sempre la foscor
Lluna clara,
Com un sentiment
Fés que una espurna
Encengui el meu cel!!!! ( BIS)

Quan el camí és feixuc,
I la tarda va pesant,
Portes  sobre  l’esquena,
Objectes d’un passat,
Botes a l’espai, vagant sense control!

No hi ha més que silenci,
No hi ha més que buidor!

Aguanta l’aire...
Algú et treurà de l’infinit
Suspirs d’amor, que t’esperen dins del niu...
Una esperança, una mirada consisteix
Un gest que porti la tendresa d’un moment.

Català

En aquesta ciutat

Colors marrons, reflexen aquest sol
la tardor, m´arriba fins el cor.
Tot passejant, enmig del barri vell
cauen unes gotes, és que plora el cel

Caminant sense cap direcció
un gat em mira des de la vora del pont
i la gent passa, mentre jo vaig cantant
i la pluja em va mullant.

Ara els dies són molt llargs

Català
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si no et tinc al meu costat.
Ara els dies són molt llargs,
són llargs en aquesta ciutat.

Et tinc present, entre carrers i pedres
que mai canvien, sempre al mateix lloc
Però he vingut sol, i em falta una rialla
que faci viure tots aquests colors

Caminant sense cap direcció
un terra humit, un carrer sense nom
unes escales que em porten fins a dalt
i al fons la meva ciutat

Ara els dies són molt llargs,
si no et tinc al meu costat.
Ara els dies són molt llargs
són molt llargs en aquesta ciutat.

Un llum s´encénm, la vida va passant,
la nit tot ho torna a envoltar.

Enamorat de tu

Intro: Sol

Sol          re
Sense parlar,
Do                 re                 mim
Sense paraules jo he sentit,
                 La
Com el teu cor
Do               re
Batega fort per mi

Sol          re
El sentiment,
Do              re           mim
Em fa sentir com un neguit
                 La
Només per tu,
Do                  re
Et voldré fer feliç

Mim        la
I és per sempre,
                 Mim
El meu desig
             La
No viuria,
                           Do/re
Si fossis lluny d´aquí

Sol              re  do                 re
He viscut així, enamorat de tu,
Sol             re     do                  re
I sempre estaré, enamorat de tu
Sol             re/do
He viscut així,
Re                   mim/la             do
No penso en ningú, que no siguis tu

Sol            re
No passa res,
Do            re        mim
Si estic content o trist.
             La
Si fa bon temps,

Català

Do            re
O si és un dia gris
Sol             re
No estic mai sol
Do         re            mim
Tu sempre estàs aquí

Sol              re  do                 re
He viscut així, enamorat de tu

Enamorat de tu

Intro: Sol

Sol          re
Sense parlar,
Do                 re                 mim
Sense paraules jo he sentit,
                 La
Com el teu cor
Do               re
Batega fort per mi.

Sol          re
El sentiment,
Do              re           mim
Em fa sentir com un neguit
                 La
Només per tu,
Do                  re
Et voldré fer feliç

Mim        la
I és per sempre
                 Mim
El meu desig,
             La
No viuria,
                           Do/re
Si fossis lluny d´aquí.

Sol              re  do                 re
He viscut així, enamorat de tu
Sol             re     do                  re
I sempre estaré, enamorat de tu
Sol             re/do
He viscut així
Re                   mim/la             do
No penso en ningú, que no siguis tu

Sol            re
No passa res
Do            re        mim
Si estic content o trist
             La
Si fa bon temps,
Do            re
O si és un dia gris,
Sol             re
No estic mai sol
Do         re            mim
Tu sempre estàs aquí.

Sol              re  do                 re
He viscut així, enamorat de tu

Català
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Lluna

LLUNA

Tu que em vigiles des del cel,
que cada nit et fas present,
tu que dels somnis ets la vella guarda,
i que del sol seràs la nuvia blanca.
Que t´ilumina la foscor,
i que t´apaga la claror.
Quan t´aixeques la mainada és al brasol,
quan em llevo, és ara quan et ve la son.

Diguem perquè t´apagues cada dia,
diguem perquè no tornes quan voldria jo
que m´aixuguessis dues llàgrimes que hi he
digues lluna, lluna, lluna...
que m´abandones sempre i sempre tornes
lluna...t´esperaré de nit no triguis, torna.

Lluna...

Tu, que camines en la nit
que t´acompanyen els estels
que t´enmiralles en la mar inquieta
quan et resalta la teva bellesa.

Diguem perquè t´apagues cada dia,
diguem perquè no tornes quan voldria jo
que m´aixuguessis dues llàgrimes que hi he.
Digues lluna, lluna, lluna...
que m´abandones sempre i sempre tornes
lluna...t´esperaré de nit no triguis, torna.

Lluna...

Català

MIRAR ENREA

MIRAR ENRERA:

Avui les fulles van caient,
Lentament s’amaga el sol,
I una espasa dins el cor
Em porta vells records.

Des d’aquest racó del món
On ara em sento sol,
Només faig que maleir
Qui va dictar la meva sort!

Perquè no tinc respostes
Què em digui que va passar?

El món dona mil voltes
I no el puc fer
I no vull mirar enrera, ja han passat masses anys...
I no vull mirar enrera, només vull seguir endavant
Només vull poder somiar....

Quan torni la primavera
Un nou estel brillarà!

I la nit em porta a llocs
On potser ja hi havia estat
I em desperto tremolant,
Els malsons del passat
Però amb el temps
Aquest dolor
Què ara m’omple de buidor,
Es fondrà a l’espai

Català

I el demà serà millor.

Potser no tinc respostes
Que em diguin que va passar
I el món dóna mil voltes
I  no el puc fer parar...i no vull mirar enrere...
Les fulles seguiran caient
Lentament es pont el sol....

Quan tornaràs

Quan tornaràs

Vas marxar sense maletes,
Només amb una il•lusió,
Els teus núvols.... canvien el món....

No sabia com trobar-te
Jo només volia esperar..
Esperar a que decidissis a tornar..

Moltes hores, moltes llunes,
Moltes cartes i un record
I a tu esperar-te
Estava com boig!

I tot sol amb la guitarra,
Sonaven uns acords
Eren els acords de la meva cançó...

Quan tornaràs... no tornaràn....els meus somnis fet realitat!
No tornaràn
 La llum et despertarà...

No tornaràn
 el dia serà curt
I el vespre llarg!

Cada dia , cada imatge
Cada espurna de color,
Envoltada  un tros de màgia,
I una mica de dolçor...
I les hores mai passaven, mirant des del balcó
I és d’aquí on va nèixer aquesta cançó.

I entre els núvols d’estiu,
Treia somnis passats,
La finestra era com un mirall....
I et veia  el meu costat...

Català

Quins temps aquells

Avui el cel ja no és tal com era
no t´ho sabria dir
és diferent, el veig d´una altra manera
que no puc definir

Jo assegut a casa meva
he sentit a la televisió
que un fum blanc que surt d´una xemeneia
ens està matant a tots

Avui el mar ja no és tal com era
i té un color més gris
hi ha un mariner
que mira la tempesta
i està seriós i trist

I tu, assegut a casa teva
has sentit a la televisió
que una taca de fang, de pols i cendra
ens està matant a tots

mica a mica, pas a pas

Català
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el futr s´està acabant
dia a dia sense parar
estem perdent el demà

i no fem res per aturar aquest mal que fa
que el món dixi de ser una llar per tu
per tots aquells que están al teu voltant

Quins temps aquells
quan el cel era blau
quan l´herba era verda
i els arbres tan alts
potser algun dia tot això tornarà
si la gent se´n adona del que està passant

Quins temps aquells quan els cel era blau..

Ram de roses

RAM DE ROSES:

Era una nit de lluna plena,
Plena de llums, de sons, i moltes pedres,
Jo vaig mirar-te, i el meu cap va  caure
En un moment vaig veure les estrelles...

I els brillants que no diuen mentides
Es tan blanc que mai poden ferir-me
Lluny del cert jo sé des d’aquest dia
Que tu ets com l’aire que el meu cor respira.

I d’un mirall cridar ben fort, perquè em senti tot el món
I així podré sentir-me lliure!!!!
No vull ser un rei, ni un príncep blau,
Només el teu amor, no importa res més en la vida !!!

No esperis més,
I tanca els ulls,
I et donaré un ram de roses
Veuràs mil i una coses
No esperis més i obre’m el port..

Tu ets la llum i em portes a la lluna,
Si et tinc aprop ja perdo el temps de vista
Cada rialla, potser cada paraula,
Una esperança que dins meu arriba....

Català

Renunciar

RENUNCIAR:

No sé quan fa que això,
 va començar no ho sé, ara no ho sé.
Però  feia fred no sabiem que fer.
No voliem perdre el temps
La carretera estava aqui el costat
Mai no  hi haviem pensat
Sense pensar un calia anar
Ningú ens ho havia preguntar..

Que no es pot renunciar
Aquesta llibertat
Sense saber mai on estarem demà
No es pot renunciar a perdre!
No saps que t’està esperant!!! ( BIS)

Català

No hi ha retorn,
El temps no tornarà
Oh no!  no tornarà!!!

Som aquí,
El vent ens ha portat,
El destí no es pot canviar...

Seguint camins que ens porten més enllà, enllà
El més enllà....
Mirant el cel que no s’acaba mai,
I tenir ganes de volar!!
A vegades algun lloc avui
He deixat que trií el meu destí
I no saber mai cap a on apuntarà....?

Si fos...

Si fos com tu, no trobaria mai
El moment d´acabar.
Si fos com tu, em perdria i mai més
em podria trobar.
Si fos com tu, no passarien les hores
no hi hauria final....si fos com tu.

De mil colors, de mil formes et tornes
i et pots transformar.
I reflexa les persones, les ànimes tristes
que et trobes davant.
I l´amor, no podria trobar la sortida...
si no fos per tu.

I el sol, et parla cada dia
ets estels, et guarden en sa nit
vas buscant, un lloc on poder viure
però tu pertanys a l´infinit

La immensitat, fa que perdis les llàgrimes
i no puguis plorar.
i cent cançons, cada dia t´omplen el cor i
et trobes més gran.
Si fos com tu, no passarien les hores
no hi hauria final.....si fos com tu.

I el sol et ratlla cada dia...
ets estels et guarden en sa nit
vas cercant un lloc on poder viure
però tu pertanys a l´infinit

Català

Si fos...

Sol        Re          DO
Si fos com tu, no trobaria mai
   Re          Sol
El moment d´acabar.
           Re          Do
Si fos com tu, em perdria i mai més
Re           Sol
em podria trobar.
           Re           Mim
Si fos com tu, no passarien les hores
Do              Sol Re           Sol
no hi hauria final....si fos com tu.

De mil colors, de mil formes et tornes
i et pots transformar.
I reflexa les persones, les ànimes tristes

Català
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que et trobes davant.
I l´amor, no podria trobar la sortida...
si no fos per tu.

Do              Re        Sol
I el sol, et parla cada dia
Mim                Sol        Re
ets estels, et guarden en sa nit
vas buscant, un lloc on poder viure
però tu pertanys a l´infinit

La immensitat, fa que perdis les llàgrimes
i no puguis plorar.
i cent cançons, cada dia t´omplen el cor i
et trobes més gran.
Si fos com tu, no passarien les hores
no hi hauria final.....si fos com tu.

I el sol et ratlla cada dia...
ets estels et guarden en sa nit
vas cercant un lloc on poder viure
però tu pertanys a l´infinit

Vasco Rossi

Amore

C'ho un mal di schiena che non
mi fa dormire
da ieri sera ce l'ho
voglio morire.
ti prego fammi un favore
chiamami un dottore...
Amore!
Quel mal di schiena poi... ohi
non passa ancora
da ieri l'altro ce l'ho
la vita è dura
ti prego fammi un piacere
fammi una "puntura"...
Mia cara!
Amore!
C'ho un mal di schiena che non
mi fa dormire
da ieri l'altro ce l'ho
voglio morire
ti prego fammi un favore
chiamami un dottore
fammi una "puntura"
insomma dammi qualcosa...
Mia cara!
mia cara!
amore!

Català

Il mondo che vorrei

Ed è proprio quello che non si
Potrebbe che vorrei
Ed è sempre quello che non si
Farebbe che farei
Ed è come quello che non si
Direbbe che direi

Català

Quando dico che non è così
Il mondo che vorrei

Non si può
Sorvolare le montagne
Non puoi andare
Dove vorresti “andare”
Sai cosa c’è
Ogni cosa resta qui
Qui si può
Solo piangere
E alla fine non si piange neanche più

(instrumental)

Ed è proprio quando arrivo lì
Che già ritornerei
Ed è sempre quando sono qui
Che io ripartirei
Ed è come quello che non c’è
Che io rimpiangerei
Quando penso che non è così
Il mondo che vorrei
Non si può
Fare quello che si vuole
Non si può spingere
Solo l’acceleratore
Guarda un po’
“Ci si deve accontentare”
Qui si può
Solo perdere
E alla fine non si perde neanche più
La La La

Laura

E "laura" aspetta un figlio per natale
e tutto il resto adesso può aspettare
perché laura adesso deve
solamente riposare
e forse?!?.... smetterà anche di fumare?!
E "laura" aspetta un figlio per natale
ed è sicura che ci
sarà "neve...."
da quelle parti sai... non è che
ci sia sempre il sole
però... non è che neanche tutti
giorni "piove"!
E laura aspetta un figlio per natale
e tutto il resto adesso... può aspettare
perché laura adesso "deve"
solamente "riposare"
e forse.... smetterà anche di fumare...
E laura aspetta un figlio per natale
ed è sicura che ci sarà "neve"....
da quelle parti sai... non è che
ci sia sempre il sole
però... non è che neanche tutti
giorni "piove"!
E laura aspetta un figlio "per errore"
però lei dice che si chiama "amore"
in ogni caso poi la gente...
sai che cosa vuole!?!
in fondo.... vuole "natale con la neve"!
E laura aspetta un figlio per natale
e tutto il resto adesso può aspettare
perché laura adesso deve
solamente "riposare"
e forse.... smetterà anche di fumare

Català
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Non sopporto

Non sopporto quelli come te
Quelli che si fidano di me
Quelli che ti dicon sempre sì
Poi ti accorgi che
Non erano così

Sei convinta di esser proprio tu
Quella che sognavo di incontrare
Quella che avrei potuto amare
Quella che poi non si cambia più

Non sopporto quelli come me
Quelli che si fidano di sé
Quelli che son sempre pronti sì
Poi quando li cerchi
Non sono lì

Credi che avrei voluto avere
Quello che per caso adesso ho
Giuro che se mi offri anche da bere
Dico che sto bene come sto

Non sopporto quelli come te
Quelli che si fidano di me
Quelli che ti dicon sempre sì
Poi ti accorgi che
Non erano così

Credi che avrei voluto avere
Quello che per caso adesso ho
Giuro che se mi offri anche da bere
Dico che sto bene come sto
E se vuoi sapere tutto quanto
Se ti devo dire quanto ho pianto
E se qualche cosa ci può unire
È che tutti e due
Dobbiam morire

Català

Silvia

Silvia
riposa dentro la stanza
con una mano sotto il cuscino
mentre di fuori spunta il mattino
che fra non molto la sveglierà
Silvia
si veste davanti allo specchio
e sulle labbra un po' di rossetto
andiamoci piano però con il trucco
se no la mamma brontolerà
Silvia
fai presto che sono le 8
se non ti muovi fai tardi lo stesso
e poi la smetti con tutto quel trucco
che non sta bene te l'ho già detto
Silvia
non sente oppure fa finta
guarda lo specchio poco convinta
mentre una mano si ferma sul seno
è ancora piccolo ma crescerà
Silvia
fai presto che sono le 8
se non ti muovi fai tardi lo stesso
e poi la smetti con tutto quel trucco
che non sta bene te l'ho già detto
Silvia
non sente oppure fa finta
guarda lo specchio poco convinta
mentre una mano si ferma sul seno
è ancora piccolo ma crescerà

Català

Silvia
ora corre oltre lo specchio
dimenticando che sono le 8
e trova mille fantasie
che non la lasciano più andar via
che non la lasciano più andar via

Susanna

Susanna è una bambina tutta colorata
che quando va a ballare sembra un'aranciata
e guarda già i maschietti
con aria misteriosa
ma quando torna a casa la sera
è tutta un'altra cosa.
Susanna balla sempre tutto il pomeriggio
ma non fa molto caso a chi le sta vicino
e quando guarda intorno
muove appena appena gli occhi
con aria fatale
tenuto conto degli anni.
Non si mette le scarpette negli occhi
perché le hanno tutti
e non si lascia affascinare da nessuno
ma sorride a tutti.
Susanna ha la maglietta numero 28
coi ricciolini in testa sembra proprio un confetto
e non sta mai ferma un attimo
gira dappertutto
e quando pensi di fermarla
è già passata da un anno.
quando sorride ha un'espressione maliziosa che ti fa coraggio
ma poi scompare e non la vedi più
per tutto il pomeriggio
susanna è una bambina colorata
susanna è un'aranciata....
susanna è una bambina tutta colorata
che quando va a ballare sembra un'aranciata
e se per caso ti vien voglia
di mangiarla tutta
stai attento amico
quella è frutta che scotta
attento amico....vacca, l'hai già rotta!

Català

Una canzone per te

Una canzone per te
e non te l'aspettavi eh?
e invece eccola qua
come mi è venuta
e chi lo sa
le mie canzoni nascono da sole
vengono fuori già con le parole.
Una canzone per te
e non ci credi eh?
sorridi e abbassi gli occhi un istante
poi dici "non credo di essere così importante"
ma dici una bugia... infatti scappi via...
Una canzone per te
come non è vero sei te!
ma tu non ti ci riconosci neanche
lei è troppo chiara
e tu sei già troppo grande
e io continuo a parlare di te
ma chissà poi perché
Ma le canzoni son come i fiori
nascon da sole, sono come i sogni
e a noi non resta che scriverle in fretta
perché poi svaniscono
e non si ricordano più!!!

Català
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Vega, Suzanne

Luka

G           D
My name is Luka
   C              D
I live on the second floor
  G                 D
I live upstairs from you
 C                  D
Yes I think you´ve seen me before
Em           D                Em
If you hear something late at night
              D                    C
Some kind of trouble, some kind of fight
           D                 C
Just don´t ask me what it was
           D                 C
Just don´t ask me what it was
           D                 G
Just don´t ask me what it was

I think it´s because I´m clumsy
I try not to talk too loud
Maybe it´s because I´m crazy
I try not to act too proud
They only hit you until you cry
And after that you don´t ask why
You just don´t argue anymore
You just don´t argue anymore
You just don´t argue anymore

Yes I think I´m OK
I walked into the door again
Well, if you ask that´s what I´ll say
And it´s not your business anyway
I guess I´d like to be alone
With nothing broken, nothing thrown
Just don´t ask me how I am
Just don´t ask me how I am
Just don´t ask me how I am

Anglès

Víctor

Potser

potser m´estic perdent coses de tu,
tanta soledat dormida al sofà,
potser em trobis a faltar a madrid,
un llarg camí em queda des d´aquí,
tant de temps sense tu, cada cop fa mes mal,
i començo a sentir que ja no estas
fa molta por pensar que aixo es pot acabar,
i perdre el que sempre vaig voler trobar,
ara hauràs d´entendre, ara hauràs de confiar
se que no serà facil de portar

Català

et prometo amor meu que res em pot fer canviar
encara soc el mateix que era abans
la distància ja no, podrà fer-nos deixar el que un dia vam voler junts començar
potser hauria d´estar mes amb tu
cuidan-te si el dia naixes fosc
curant cada ferida que te fet
amb caricies i amb mes coses de mi.
tant de temps sense tu, cada cop fa mes mal,
i començo a sentir que ja no estas
fa molta por pensar que aixo es pot acabar,
i perdre el que sempre vaig voler trobar,
ara hauràs d´entendre, ara hauràs de confiar
se que no serà facil de portar
et prometo amor meu que res em pot fer canviar
encara soc el mateix que era abans
la distància ja no, podrà fer-nos deixar el que un dia vam voler junts començar

Viglietti, Daniel

A desalambrar

     lam
Yo pregunto a los presentes
                         Do
si no se han puesto a pensar
                        Sol
que esta tierra es de nosotros
  lam              Mi lam
y no del que tenga más.

Yo pregunto si en la tierra
nunca habrá pensado usted
que si las manos son nuestras
es nuestro lo que nos den.

         Mi
A desalambrar,
         lam
a desalambrar,
                 Mi
que la tierra es nuestra,
              lam
es tuya o de aquél,
             rem
de Pedro y María,
            lam Mi lam
de Juan y José.

Si molesto con mi canto
a alguien que no quiera oír,
le aseguro que es un gringo
o un dueño de este país.

A desalambrar....

Castellà

Vinicius de Moraes / Antonio Carlos
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Garôta de Ipanema

Olha que coisa mais linda
Mais cheia de graça
É ela menina
Que vem e que passa
Num doce balanço
A caminho do mar

Moça do corpo dourado
Do sol de lpanema
O seu balançado é mais que um poema
É a coisa mais linda que eu já vi passar

Ah, por que estou tão sozinho?
Ah, por que tudo é tão triste?
Ah, a beleza que existe
A beleza que não é só minha
Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse
Que quando ela passa
O mundo inteirinho se enche de graça
E fica mais lindo
Por causa do amor

Portuguès

Vinicius de Moraes / Toquinho

A tonga da mironga do kabuletê

Eu caio de bossa
Eu sou quem eu sou
Eu saio da fossa
Xingando em nagô

Você que ouve e não fala
Você que olha e não vê
Eu vou lhe dar uma pala
Você vai ter que aprender
A tonga da mironga do kabuletê
A tonga da mironga do kabuletê
A tonga da mironga do kabuletê

Eu caio de bossa
Eu sou quem eu sou
Eu saio da fossa
Xingando em nagô

Você que lê e não sabe
Você que reza e não crê
Você que entra e não cabe
Você vai ter que viver
Na tonga da mironga do kabuletê
Na tonga da mironga do kabuletê
Na tonga da mironga do kabuletê

Você que fuma e não traga
E que não paga pra ver
Vou lhe rogar uma praga
Eu vou é mandar você
Pra tonga da mironga do kabuletê
Pra tonga da mironga do kabuletê
Pra tonga da mironga do kabuletê

Portuguès

Voltor

Quan no quede res

Vivim a un món insuportable amb una societat materialista
on els luxes es confonen amb les necessitats
on les pedres obstrueixen les oportunitats
Oportunitats inaccessibles
oportunitats inexistents
Fomentant el silenci, creant desigualtat
jugant amb desavantatge per no ser escoltats

Res ha canviat, tot continua igual,
els que vivim baix i els que viuen dalt

Des de petits ens ensenyen a saber viure agenollats i no dempeus
A veure les coses, de manera insípida i superficial
Tot allò que hem de valorar no està dintre dels cànons del món actual
Tot allò que hem d’apreciar és pensar per un mateix sense unir-nos al ramat

Res ha canviat tot continua igual,
els que vivim baix, i els que viuen dalt

Saber patir, aprendre a morir, quan no hi quede res, quan no hi quede res

Som una escletxa oberta al món que poc a poc vol avançar
Sentir-nos vius sentir-nos forts!!

Català

waylander

A Hero´s Lament

As the dark clouds they do gather
I sing my last lament
For the ravens they do gather
My strength is almost spent
My life force it disperses
My blood lies in the sand
The Darkness now Descends
My Death is Close at Hand
My Death is Close at Hand

The Gae Bolga, my companion
I have put my trust in thee
But the darkness of the grave
Claims us all, eventually
I bid farewell to my loved ones
They and my kinsmen, please remember me

Through sacred Lugh, my father
My name will never die
The deeds I have achieved
Insures my name amongst my brothers
Throughout the sacred green of Éireann
My name will echo in the valleys

Cú Chulainn Hound of Ulster
Cú Chulainn Bane of Medhabh

Anglès
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Cú Chulainn Hound of Ulster
Cú Chulainn Champion of men

Son of an immortal
Immortal he shall be
Journey to the otherworld
To live eternally

From Emain Macha
To Tara´s hall
Your name will live as legend
And to your memory
I give a toast
Dwell with the fairy host

A farewell to a hero
Your mortal days are gone
Your soul now doth fly
As free as the sun

A Hero´s Lament

As the dark clouds they do gather
I sing my last lament
For the ravens they do gather
My strength is almost spent
My life force it disperses
My blood lies in the sand
The Darkness now Descends
My Death is Close at Hand
My Death is Close at Hand

The Gae Bolga, my companion
I have put my trust in thee
But the darkness of the grave
Claims us all, eventually
I bid farewell to my loved ones
They and my kinsmen, please remember me

Through sacred Lugh, my father
My name will never die
The deeds I have achieved
Insures my name amongst my brothers
Throughout the sacred green of Éireann
My name will echo in the valleys

Cú Chulainn Hound of Ulster
Cú Chulainn Bane of Medhabh
Cú Chulainn Hound of Ulster
Cú Chulainn Champion of men

Son of an immortal
Immortal he shall be
Journey to the otherworld
To live eternally

From Emain Macha
To Tara´s hall
Your name will live as legend
And to your memory
I give a toast
Dwell with the fairy host

A farewell to a hero
Your mortal days are gone
Your soul now doth fly
As free as the sun

Anglès

Awakening

A mystery around me
Emanating from the land
Only true kindred spirits
May even hope to understand

A voice I hear which is calling out to me
A message all around when my mind is free
Speaking in whispers thrown from the wind
Out from my surroundings calling out to me

Daunted by the canopy of green
A blaze of blue and emerald fire
A finer sight I´ve rarely seen
And I dine on awe alone

Swirling shadows
Dance upon the water still
And sky and cloud vie for prominence
On the surface calm
A lone deed
Creating ripples alike waves
And all along the surface
Now consequence in journey

I breathe - I feel my lungs
I breathe - I feel my soul
I breathe - I feel alive
I am alive!

Green surrounds me
The wind in my hair
Fast flowing waters
The hills and the vales

Ignited by passion
Most purest by far
My life I now fashion
I live for his hour

Free to live
Free to roam
Free to think
Free as the wind

Elation I feel
So hard to comprehend
As i stand alone
Upon Anú´s land

I have come home
I have been found
The way it once was
Is as it shall be

Anglès

Whiskyns

A fora

Parla´m de tot.
Com ha canviat
a fora el món
tot aquest temps que he estat aquí tancat?

Ara fes-me un favor;
Digues el que et passi pel cap,
que jo tan sols,

Català
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vull escoltar una veu fent-me costat.
I no guardo rencors.
Només espero haver calmat
així el dolor
que hagi causat sense cap voluntat.

Feia tant de temps que estava esperant
perquè aquest moment fos veritat
però avui que l´hora és propera,
ara que ha arribat,
ara que estem sols he de confessar
que estic mort de por de tornar a començar.
Ningú m´espera a l´altre costat.

Sentir de nou
l´olor del mar
i l´escalfor
quan surt el sol, que amb els anys he oblidat.

Vull notar ben a prop
una brisa de llibertat
després de tot
el que he passat dins d´aquest trist forat.

Feia tant de temps que estava esperant&#8230;

Amb els anys

Do Fa
Do Mi
S´ha de llevar
Fa Sol
tot just quan l´alba es desfà i cantar.
De bar en bar,
amb la guitarra entre les mans, s´ha fet gran
Se n´ha cansat,
d´empaitar un somni daurat, i amb els anys,
s´ha acostumat a compartir amb la soledat,
desenganys

Fa Do Sol Do
Somnis que es desfan pels carrers d´una ciutat
Fa Do re-
Dies que ja mai més tornaran....
re-/Do Sol
Segueix gola avall cantant...

Do Sol la- Sol
Txu, Txu, ru, txu, ru, txu... (x3)
Do Sol Fa Sol
Txu, Txu, ru, txu, ru, txu

Dormint pels bancs,
convertint en noves llars cada indret.
Arrasserat a tres monedes que han deixat
al seu barret

I mentres no arriba l´estiu
busca raons per estar viu.
Canta per sortir de la foscor,
la vella cançó que diu ....

Txu. txu,...

Català

Amb els anys

S´ha de llevar
tot just quan l´alba es desfà
i cantar.
De bar en bar,
amb la guitarra entre les mans,
s´ha fet gran.

Se n´ha cansat
d´empaitar un somni daurat,
i amb els anys,
s´ha acostumat
a compartir amb la soledat,
desenganys.

Somnis que es desfan
pels carrers d´una ciutat.
Dies que ja mai més tornaran...
Segueix gola avall cantant...
Txu, txu, ru,
Txu, ru, txu...

Dormint pels bancs,
convertint en noves llars
cada indret.
Arracerat
a tres monedes
que han deixat
al seu barret.

I mentre no arriba l´estiu
busca raons per estar viu.
Canta per sortir de la foscor,
la vella cançó que diu...
Txu, txu, ru,
Txu, ru, txu...

Català

Ara

Ara que el món torna a estar per pintar,
ara que no pinto res si te’n vas,

ara que hem desfet lligams,
ara que el sofà s’ha fet tan gran,

ara que la por viu sota casa,
ara que la casa em cau damunt,
ara que tot fa l’olor del teu perfum;

ara que visc sense veure allà on vaig,
ara aquest pis sense tu és un despatx;

ara que som la meitat
del que temps enrera havíem estat.

ara que és tardor cada setmana,
ara que el pitjor és haver fet tard,
ara que no està sola la soledat;

ara que no passen mai els dies,
ara que les nits passen en blanc,
ara cal deixar que el temps vagi passant.

Ara que és tardor cada setmana,
ara que ja et trobo a faltar tant,
ara que encara te n’estàs anant...

Català
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Balla

No et demano seguir-me la veta ni comprendre’m si no vols.
No et demano fer anar la llengua que ja la faig anar jo.

Et dic tan sols que sé que ho vols. T’agrada i ho noto.
Ara estem sols, així que prou manies i pors.

Deixa’t endur i balla,
saps que et sobren raons.
Tu sent la música i balla,
que abans t’he vist moure els talons.

No m’agrada la gent estreta que no dóna explicacions;
només vull que t’obris d’orelles, que se’t clavi fins al fons.

N’he conegut molts com tu. Us agrada, ho noto.
Belluga el cul, no dissimulis més pels racons.

Deixa’t endur i balla...

Català

Ben estrany

Ja fa dies que et miro i no t´entenc.
Si vols que et sigui franc, no ets el mateix.
Hagués jurat que, ara fa un temps,
sabies qui eres realment.

Sempre tan estirat, tan imponent,
convençut de saber què estava bé,
despreciabes tot allò que tu trobaves diferent.

Roba cara i combinada dels turmells a les orelles.
Tot semblava poca cosa al teu costat.
El teu nivell era tan alt, marcant una barrera...

És ben estrany
que has fet bandera del que abans
havies estat renegant.
És estrany.

Portes roba tirada ultimament,
D´una marca triada al Corte Inglés,
i et despentines al davant del mirall cuidadosament.

T´ha durat la dignitat molt menys del que dura un diari.
Tot allò que et feia angúnia, ara és de llei.
Vols viure autènticament a cop de talonari...

És ben estrany
que has fet bandera del que abans
havies estat renegant.
És estrany.

Català

Buit

Fa-# La Mi Re
Fa-# La Mi Re7

Fa-# La Mi Re
Vas de dur, t´agrada imposar respecte.
Fa-# La Mi Re7

Català

però ets poruc, fàcil d´estovar
Amb un look que és digne del d´una secta,
Fa-# La Si Re
convençut sense identitat

T´has cregut l´odi en nom d´una bandera.
La raó no cap al teu cap.
Ets tan curt com la teva caballera
Fa-# La Si Re7 Mi
perillós tant com fracassat

la- Fa Do Sol
Prova de viatjar, conèixer món, per apreciar
què ets perds més enllà d´aquest racó d´inmensitat

Decebut, no ets saps empassar els complexes
D´on et surt tanta mala sang?
Ben segur que vas molt mancat d´afecte
I ets sents buit sense saber on vas (Si)

Prova de viatjar... (x2)

Buit

Vas de dur, t´agrada imposar respecte.
Però ets poruc, fàcil d´estovar.
Amb un look que és digne del d´una secta,
convençut sense identitat.

T´has cregut l´odi en nom d´una bandera.
La raó no cap al teu cap.
Ets tan curt com la teva cabellera,
perillós tant com fracassat.

Prova de viatjar, conèixer món per apreciar
què et perds més enllà d´aquest racó d´immensitat.

Decebut, no et saps empassar els complexes.
D´on et surt tanta mala sang?
Ben segur que vas molt mancat d´afecte.
I et sents buit sense saber on vas.

Prova de viatjar, conèixer món per apreciar
Què et perds més enllà d´aquest racó d´immensitat.

Català

Cada Cop

Cada cop,
cada cop la sents
directe al cervell,
sense poder retenir després
ni un sol instant dels millors moments.

Cada cop,
cada cop present,
fiblant-me la pell,
sense poder tornar a ser el mateix
després de la petjada que deix.

Cada cop,
cada cop volent
caure als seus peus,
ningú més pot fer-me sentir tan bé.
Crida el meu nom i me´l porta el vent.
Sols ella pot estirar el meu tren.

Cada cop,
cada cop corrent
pel meu pensament.
Sempre empaitant a contracorrent
la línia que marca el meu present.

Català
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Cada cop que te´n vas

Cada cop que te´n vas
em quedo clavat, amb un pam de nas.

Cada petó que em fas
són flors de taronja del més de març.

Cada cop que te´n vas
naufrago dins del teu mar.

Cada cop que te´n vas,
que trobis allò que has anat a buscar.

Cada cop que ens llevem plegats
caic dins dels teus ulls i no en sé tornar.

Cada cop que te´n vas
vull creure´m que no has marxat.

Cada cop que te´n vas
el meu pis es queixa perquè et troba a faltar.
A cada pas del teu ball,
el temps s´atura al teu costat fent jocs de mans.

Cada cop que te´n vas
busco el teu perfum al nostre calaix.

Cada cop es desfan
els nusos que tu m´has anat afluixant.

Cada cop que te´n vas
ja espero quan tornaràs.

Cada cop que te´n vas
l´estómac se´m fa tan petit i el llit tan gran?
A cada pas del teu ball,
el temps s´atura al teu costat fent jocs de mans.

Cada cop que te´n vas
el meu pis es queixa perquè et troba a faltar.
A cada pas del teu ball,
el temps s´atura al teu costat fent jocs de mans.
Cada cop que te´n vas
ja penso impacient en quan tornaràs...

Català

Cau

Cau el pes del temps que em fa esclau,
cau, un pany tancat sense clau.

Altre cop cap un abisme que m’atrau,
a poc a poc va perdent combustible la meva nau...
...fins que cau.

La pluja cau sobre mullat.
El meu somrís s’eixuga.
I enlluernat per un cel blau
t’aixeques i caus.

Cau la sort, capgira els meus daus;
cau, i em va ensorrant dins un cau.

Cau la nit i se m’empassa l’esperit
i entre els dits veig com s’escola tota la meva pau...
...fins que em cau

La pluja cau sobre mullat.
El meu somrís s’eixuga
i, enlluernat per un cel blau,
l’aixeques i cau.

Català

Cap un abisme que m’atrau,
a poc a poc va perdent combustible la meva nau...
...fins que cau

La pluja cau sobre mullat.
La vida se m’eixuga
i, enlluernat per un cel blau,
l’aixeques i cau.

La vida em plou sobre mullat.
La gravetat no ajuda.
I enlluernat per un cel blau
t’aixeques i caus.

Cel, terra i més enllà

A cops amiga somio amb un país
petit com el cor, gran com la mar,
vell com el temps, lliure com l´ocell.
A cops amiga somio amb el meu país.

A cops amiga somio amb un país
amb muntanyes dins seu, tot ple de rius
que arriben al mar, tot ple de camps.
A cops amiga somio amb el meu país.

A cops amiga somio amb un país,
a cops amiga somio amb el meu país.

Hi vull estar ben aviat i deixar de somiar,
no és tan difícil podre-lo trobar.

A cops amiga somio amb un país
on la gent és alegre, tothom és igual.
Viure sense guerres, amb llibertat.
A cops amiga somio amb el meu país.

A cops amiga somio amb un país,
a cops amiga somio amb el meu país.

Hi vull estar ben aviat i deixar de somiar,
no és tan difícil podre-lo trobar.

Català

Com m´agrades

Quan em mires sense dir res
i sempre m’endevines el pensament,
saps fer de mi el que vols,
però m’agrades.

Quan t’empipes per cap perquè
i al cap d’unes carícies acabem rient,
quan estem sols,
com m’agrades.

Quan veig que em busques
i adormit et dic que no en tinc ganes,
pots ser molt tossuda
i és llavors que m’agrades.

Tot alló que s’amaga dins del teu món
és com m’agrada.
Tot allò que només et guardes per als dos
és com m’agrada.

Quan m’avises que et vas cremant
de tanta rutina i que tens molt clar
què vols i què ja no,
és quan m’agrades.

Català
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Quan em mimes si em veus xafat
i em fas posar les piles per tornar a brandar
sense cap por,
i m’agrades.

Quan arribes rendida
i badallant poses les ganyes
que em tornen ximple
perquè saps com m’agraden.

Tot alló que s’amaga dins del teu món…

Quan dissimules
si en sec t’adones que la cagues,
i em vens excuses
que no em crec, però m’agraden.

Tot alló que s’amaga dins del teu món…

Com m´agrades

-------------

Fa - FaMaj7 - Fa - FaMaj7

Fa FaMaj7
Quan em mires sense dir res
Fa FaMaj7
i sempre m´endevines el pensament,
Solm
saps fer de mi el que vols,
Sib Fa - FaMaj7 - Fa - FaMaj7
però m´agrades.

Fa FaMaj7
Quan t´empipes per cap perquè
Fa FaMaj7
i al cap d´unes carícies acabem rient,
Solm Sib Do Do/Sib
quan estem sols, com m´agrades.

Lam Rem
Quan veig que em busques
Sib Fa
i adormit et dic que no en tinc ganes,
Lam Rem
pots ser molt tossuda
Solm Sib Do
i és llavors que m’agrades.

Fa Do Rem Lam Si Lam
TOT ALLÒ QUE S´AMAGA DINS EL TEU MÓN
Do
ÉS COM M´AGRADA.
Fa Do Rem Lam Si
TOT ALLÒ QUE NOMÉS ET GUARDES PER ALS DOS
Do
ÉS COM M´AGRADA

Fa - FaMaj7 - Fa - FaMaj7

Fa FaMaj7
Quan m´avises que et vas cremant
Fa FaMaj7
de tanta rutina i que tens molt clar
Solm Sib Fa - FaMaj7 - Fa - FaMaj7
què vols i què ja no, és quan m´agrades.

Fa FaMaj7
Quan em mimes si em veus xafat
Fa FaMaj7
i em fas posar les piles per tornar a brandar

Català

Solm Sib Do
sense cap por, m´agrades

Lam Rem
Quan arribes rendida
Sib Fa
i badallant poses les ganyes
Lam Rem
que em tornen ximple
Solm Sib Do
perquè saps com m´agrades

TOT ALLÒ QUE S´AMAGA...

Lam Rem
Quan dissimules
Sib Fa
si en sec t´adones que la cagues,
Lam Rem Solm
i em vens excuses que no em crec,
Sib Do
però m´agrades.

TOT ALLÒ QUE S´AMAGA...

com tu

No puc pensar si sé que m´esperen.
No puc dormir si no ho tinc tot lligat,
Tantes qüestions que ara em desesperen.
La ment no para fins que no he acabat.

Com tu&#8230;Com tu&#8230;
Com tu&#8230;Com tu&#8230;Jo vull ser com tu.

Sap que faig tard però ell mai no accelera.
Posa tercera i deix el temps passar.
Jo em vaig cremant, el seu assosseg m´altera.
Encara no sé com el puc aguantar.

Com tu&#8230;Com tu&#8230;
Com tu&#8230;Com tu&#8230;Jo vull ser com tu.

I no puc deixar que em torni a passar
però per més que ho vull no ho sé evitar.
Sempre he de tenir motius per patir.
És difícil poder seguir.

Com tu&#8230;Com tu&#8230;
Com tu&#8230;Com tu&#8230;Jo vull ser com tu.

Català

cor de pedra

Penso que el cor tens de pedra
i que no hi ha manera de fer-lo estimar.
I ara crec que el teu cor és de marbre
i que no hi ha paraules per fer-lo canviar.

M´has fet moure com una titella
anant sempre al darrera dels teus compliments,
amb el teu posat fals de ponzella
i la teva manera d´enredar la gent.

Penso que el cor tens de pedra
i que no hi ha manera de fer-lo estimar.
I ara crec que el teu cor és de marbre
i que no hi ha paraules per fer-lo canviar.

Màgia que atrau i que enganxa,
enlluerna i enganya amb el verí més dolç.

Català
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M´has fet pols i sols puc desitjar-te
una sort ben llunyana i que com jo toquis fons.

Amb el "cuento" de la llagrimeta
que costa de creure, si és que et queden dents.
Te´n fots sempre del mort i qui el vetlla
i quan ja estàs distreta ara em fots al carrer.

Tot per ser ben a prop teu
i ara ja no tinc res meu.

Penso que el cor tens de pedra
i que no hi ha manera de fer-lo estimar.
I ara crec que el teu cor és de marbre
i que no hi ha paraules per fer-lo canviar

cor de pedra

Penso que el cor tens de pedra
i que no hi ha manera de fer-lo estimar.
I ara crec que el teu cor és de marbre
i que no hi ha paraules per fer-lo canviar.

M´has fet moure com una titella
anant sempre al darrera dels teus compliments,
amb el teu posat fals de ponzella
i la teva manera d´enredar la gent.

Penso que el cor tens de pedra
i que no hi ha manera de fer-lo estimar.
I ara crec que el teu cor és de marbre
i que no hi ha paraules per fer-lo canviar.

Màgia que atrau i que enganxa,
enlluerna i enganya amb el verí més dolç.
M´has fet pols i sols puc desitjar-te
una sort ben llunyana i que com jo toquis fons.

Amb el "cuento" de la llagrimeta
que costa de creure, si és que et queden dents.
Te´n fots sempre del mort i qui el vetlla
i quan ja estàs distreta ara em fots al carrer.

Tot per ser ben a prop teu
i ara ja no tinc res meu.

Penso que el cor tens de pedra
i que no hi ha manera de fer-lo estimar.
I ara crec que el teu cor és de marbre
i que no hi ha paraules per fer-lo canviar

Català

De tu i de mi

Miro el mar i em pregunto
què serà de tu i de mi?
quan tot això nostre s´acabi
potser res tindrà sentit,
què serà de tu i de mi?

Tants moments que hem passat junts
continuarant lluitant en mi.
Tants records inoblidables

Català

quedaran a mig camí.

No vull canviar el que estem vivint
encara somio
i ara me n´adono de tot el que tinc.

Sentiments de cel a terra
que es mosseguen dia i nit
però sentiments inseparables
no sabriem viure lluny d´aquí
que serà de tu i de mi?

Tants moments que hem passat junts
continuarant lluitant en mi.
Tants records inoblidables
quedaran a mig camí.

No vull canviar el que estem vivint
encara somio
vull viure una mica més amb tu
i ara me n´adono de tot el que tinc.

...de tu i de mi.

...de tu i de mi.

Del sud

Agafa´m la mà,
no t´encantis i fotem el camp.
No hi ha gaire temps per pedre,
fes maletes.

Quan se´ns faci clar
ja hem de ser bastant frontera enllà.
Vull dur-te a la terra
que em va veure créixer.

Un poble despert.
Gent de caràcter obert.
Amb la seva manera d´anar fent
no és millor o pitjor,
és sols la meva gent.

Del sud.
Sé que tinc la sort
que si perdo el nord
podré tornar amb tu.

Terra d´un humor encomanadís
que es porta al cor,
que si ara véns amb mi podràs entendre.

I un grapat d´olors
que no pots sentir en cap altre lloc
et transporten l´esperit
uns anys enrera.

I és dels seus racons
d´on em surten les cançons.
I una llum que fa brillar diferent.
Sé que sóc d´on sóc i n´estic content.

Del sud.
Sé que tinc la sort
que si perdo el nord
podré tornar amb tu.

Català
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desembre

Quan l´angoixa et cremi per dintre
i la vida et fugi de les mans.
Quan m´ofegui la melangia
veient com passen els dies
sense deixar cap senyal.

Quan no quedi esma per riure
i sovint em trobi dissipat.
Quan costi empassar la saliva
com si un puny ben apretat
tingues el meu cor escanyat.
...No vull caure al forat.

Cap al desembre
glaç al meu ventre.
Amagada a la foscor
sempre hi ha una escletxa de claror.

Si he volgut cridar i esgolar-me
i en provar-ho m´he ennuegat.
Quan fa dies que tot espanta,
i no sóc ni la meitat
d´aquell que un dia havia estat.

Vull mirar cap amunt i no veure cap cel
de raons que m´entelen el seny.
Només vull veure com surt el sol al matí
i sentir com m´escalfa la pell.
...Omplir cada moment.

Cap al desembre
glaç al meu ventre.
Amagada a la foscor
sempre hi ha una escletxa de claror.

Català

DIARI DE DEMÀ

DIARI DE DEMÀ (Manel Lucio)

Tinc un bon dia i sol,
flors violes i moixons;
bon dia sospitós.

Melodia al vol
trencada pel soroll,
a l´ombra d´un arboç.

Músics estrangers
tots sense papers
dicten més enllà
per trompeta en clau de fa.

Fa un bon dia i sol.
A l´autopista, un pont.
...hi veig passar camions.

Un bon dia i sol?
Hi veig passar camions?
Toca´t els collons!

No hi ha aquell arboç,
ni ànima ni cos.
Sóc llegint enllà

Català

el diari de demà.

Rius negres d´asfalt
gronxant un infant.
Vinyes de sal,
vins fets amb sang.
I poder veure-ho en vida?

Tinc un bon dia i sol,
flors, violes i moixons;
bon dia sospitós

Ja no hi és l´arboç,
ni ànima ni cos.

Ja no hi és l´arboç,
ni dona ni gos.

Donaria el meu alè

Queien llàgrimes del cel.
Tarda grisa d´aire espès,
com si ja s´endevinés,
que el destí fóra cruel.

Avançàvem com el vent,
l´asfalt cremant-nos sota els peus.
cap a un camí confús, incert,
no va trigar a posar el seu preu.

Aquell revolt i el meu despit
sense avisar ja havien decidit
que era el moment
de fondre el teu temps.

I no em puc treure del cap
el record d´aquell esglai
dels teus ulls, en avisar-me,
que era el nostre darrer instat.

I a miques va anar-se apagant
la teva vida entre les meves mans.
La meva es va
enfosquir des d´ençà.

Donaria el meu alè
per acaronar un cop més
la teva pell.
Tot és ple de no res.
I els perquès ara desfets
quan em llevo i tu no hi ets.
I faria el que calgués
per sentir una vegada més
la teva veu
rient..., dient...
que tot això no és cert,
que ja torno a estar despert.

On ets, si em veus,
apropa´m fins a tu.
Un batec,
en senyal que no em tens lluny,
...la nineta dels meus ulls...

I faria el que calgués...

Català

Donaria el meu alè

Queien llàgrimes del cel, tarda grisa d´aire espès,
com si ja s´endevindés, que el destí fóra cruel.
Avançàvem com el vent, l´asfalt cremant-me sota els peus.
Cap un camí confús, incert, no va trigar a posar el seu preu.
Aquell revolt i el meu despit sense avisar ja havien decidit

Català
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que era el moment de fondre el teu temps.

I no em puc treure del cap el record d´aquell esglai
dels teus ulls, en avisar-me, que era el nostre darrer instant.
I a miques va anar-se apagant la teva vida entre les meves
mans la meva es va enfosquir des d´ençà.

Donaria el meu alè per acaronar un cop més
la teva pell, tot és ple de no res.
I els perquès ara desfets quan em llevo i tu no hi ets.
I faria el que calgués per sentir una vegada més
la teva veu rient..., dient...

que tot això, no és cert, que ja torno a estar despert.

On ets, si em veus, apropa´m fins a tu.

Un batec, en senyal que no em tens Iluny, la nineta dels meus ulls...

I faria el que calguès...

El que tinc

Tinc l´escalfor d´un dia de maig,
tinc flors que fan estiu.
Tinc la tardor desada al calaix
i el cor robat quan em somrius.

Tinc tant per fer i que mai no faig,
tinc la drecera del teu niu
i un lloc on pugui caure viu.

Tinc el present que em crema a les mans,
tinc veu i vot i un full en blanc.
Tinc molta gent i uns quants amics
i processons que em van per dins.

Tinc un passat i tinc memòria per matar l´oblit.
Crec que avui tinc la sort de saber el que tinc.

Tinc tantes coses
quan em regiro no tinc ni cinc.
Tinc temps de sobres
mentre respiro per no morir.
això és el que tinc.

Tinc dia i nit, tinc sol i estels,
els peus al terra, el crit al cel.
Tinc mil neguits i el cor posat
ben a l´esquerra i a tu al cap.

Tinc, sobretot, unes arrels per creure en mi.
Tinc plans.
Tinc corda per poder seguir pedalant.

Tinc tantes coses
quan em regiro no tinc ni cinc.
Tinc temps de sobres
mentre respiro per no morir.
Això és el que tinc.

Català

El teu nom

El teu nom (Joan Masdéu)

El teu nom al revés
és un ram de flors.

Català

El teu nom tal com és,
és el mar on ofego les pors.

El teu nom és tan curt
com tot un dia amb tu.

El teu nom se´m fa mut
amb la teva caiguda d´ulls.

El teu nom fa l´olor del perfum
del teu cos, clavat als llençols dels dilluns.

El teu nom fóra blau
si el pintés algú.

El teu nom és un frau
quan el crido i segueixes sent lluny.

El teu nom pot ser mut,
i no dir-lo a ningú.

El teu nom se´m fa curt
com una migdiada junts.

El teu nom fa l´olor del perfum
del teu cos, clavat als llençols dels dilluns.

El teu nom se m´endú
per laberints tancats.

El teu nom és  blues
sonant sempre dins del meu cap.

El teu nom fa l´olor del perfum
del teu cos, clavat als llençols dels dilluns.

Ella

A les nits és quan estic més sol
i la boira em fa venir tristor.
Veig escales que s´enfilen al cel
i t´envolten amb un blanc tel.

I els teus ulls negres ja no em fan patir
però mai tornaré a ser tant feliç.

Encara sento el petó dels teus llavis
i aprop teu ja no em sentia sol.
El teu cabell tan fosc i arrisat
només notant l´escalfor del teu cos.

I els teus ulls negres ja no em fan patir
però mai tornaré a ser tant feliç.

Pensa en mi aquesta nit...

No m´imagino que rera la misèria
la bellesa està esperant la mort,
la nit blanca que envolta la unitat,
les teves passes m´aixequen passions.

Que difícil que se´m fa parlar-te.
Al teu costat sóc un ignorant.
I el constant desig que tinc de veure´t
cada cop se´m fa més gran.

I els teus ulls negres ja no em fan patir
però mai tornaré a ser tan feliç.

Pensa en mi aquesta nit...

Català
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No m´oblidaré mai del teu nasset petit
i voldré seguir amb passes sense el teu camí.

Pensa en mi aquesta nit...

Ets el meu vici

La primera vegada
Va ser especial
Tu semblaves un àngel
Entre el personal

Estirat sobre el llit
Vora el teu somriure
I uns ulls tan bonics
Que no em deixen viure
No em deixen viure…

Sempre pensant en tu
Tancada en la meva ment
No et deixaré sortir
Anar mouren’s lentament

La primera vegada
Va ser especial
Tu semblaves un àngel
Entre el personal

Estirat sobre el llit
Vora el teu somriure
I uns ulls tan bonics
Que no em deixen viure
No em deixen viure…

Sempre pensant en tu
Tancada en la meva ment
No et deixaré sortir
Anar mouren’s lentament

(x2)

Sempre pensant en tu
Tancada en la meva ment
No et deixaré sortir
Anar mouren’s lentament

(x2)

Català

Fem-ho!

Fem-ho! (Joan Masdéu)

Fa un quart que veus com veig que em mires.
No ens coneixíem d´abans.
Prendrem mesures preventives.
Saps que els dos ho estem desitjant.

Doncs si és que hem de fer-ho, fem-ho ja.
O ens hem de quedar aquí seguint-nos mirant?
Doncs si és que hem de fer-ho, fem-ho.
Deixem-nos de culpables,
fem-nos un autohomenatge d´un quart.

No cal faltar-nos cap respecte.
No cal tenir desenganys.
No cal confondre cap afecte.
No cal que ho diguis al teu company?

Doncs si és que hem de fer-ho, fem-ho ja.

Català

O ens hem de quedar aquí seguint-nos mirant?
Doncs si és que hem de fer-ho, fem-ho.
Deixem-nos de culpables,
fem-nos un autohomenatge d´un quart.

Gaudeix el silenci

Mots que trenquen
el silenci
violentament
i exploten dintre meu

Adolorint-me,
Foradant-me
Pots entendre el mal
D’un so tan banal?

Tot el que volia,
Tot el que calia
Ho tinc als braços.
Les paraules innecessàries
Tan sols poden fer mal.

Promeses fetes
Per trencar-les.
Sentiments profunds.
Parlar es tan absurd.

Els plaers queden,
Com les penes.
Cauen en l’oblit
Mots sense sentit.

Tot el que volia,
Tot el que calia
Ho tinc als braços.
Les paraules innecessàries
Tan sols poden fer mal.

Tot el que volia,
Tot el que calia
Ho tinc als braços.
Les paraules innecessàries
Tan sols poden fer mal.

Gaudeix el silenci

Català

Gaudeix el silenci (Enjoy the silence)

Mots que trenquen
el silenci
violentament,
i exploten dintre meu.

Adolorint-me;
foradant-me.
Pots entendre el mal
d´un so tan banal?

Tot el que volia,
tot el que calia
ho tinc als braços.
Les paraules innecessàries
tan sols poden fer mal.

Promeses fetes
per trencar-les;
sentiments profunds.
Parlar és tan absurd.

Els plaers queden,

Català
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com les penes.
Cauen en l´oblit
mots sense sentit.

Tot el que volia,
tot el que calia
ho tinc als braços.
Les paraules innecessàries
tan sols poden fer mal.

Gaudeix del silenci...

Guia´m

Ara que em reposa el cap sobre la teva falda
i que em sento tan segur i valent
ara que em puc veure viu dins la teva mirada
vull que el temps ja no es bellugui més

Digue´m que és veritat que hi ha una llum quant tot s´acaba,
fes-me creure meu el firmament
jura´m que tot allo que estem vivint no és un miratge
que es pot fondre en qualsevol moment

Si tu ets la llum del dia, guia´m
fes-me riure i digue´m
com la lluna reventa d´enveja quan ens mira
dona´m un glop de vida
ensenya´m com camines
vull seguir-te, i fixa´t
com el mei alè rebifa

Si per a mi la vida no a estat un cami de roses
si no he conegut mes que l´horror.
So no he tingut mai a ningú per a compartir les coses
i he hagut d´empassar-me sol les pors

Si no dic t´estimo tan sovint com esperaves,
no pensis que es per manca d´amor.
I si bi em desfaig entre els teus braços i estic aspre,
es la por d´ofegar-me de nou

Si tu ets la llum del dia, guia´m
fes-me riure i digue´m
com la lluna reventa d´enveja quan ens mira
Dona´m  un glop de vida, ensenya´m com camines,
vull seguir-te, i fixa´t
com el meu alè rebifa.

Digue´m que ara no ho perdré tot com tantes vegades
agafa´m la mà i apreta´m fort,
que no vull que em tornin a tremolar aquestes paraules,
que em desperti mai més aquest malson

Si tu ets la llum del dia, quia´m...

Català

guia´m

Ara que em reposa el cap sobre la teva falda

i que em sento tan segur i valent.

Ara que em puc veure dins de la teva mirada,

vull que el temps ja no es ballugui més.

Digue’m que és veritat que hi ha una llum quan tot s’acaba,

fes-me creure meu el firmament.

Jura’m que tot allò que estem vivint no és un miratge

Català

que es pot fondre en qualsevol moment

Si tu ets la llum del dia, guia’m.

Fes-me riure i digue’m

com la lluna reventa d’enveja quan ens mira.

Dona’m un glop de vida,

ensenya’m com camines,

vull seguir-te i fixa’t

com el meu alè rebifa.

Si per a mi la vida no ha estat un camí de roses,

si no he conegut més que l’horror.

Si no he tingut mai ningú per compartir les coses

i he hagut d’empassar-me sol les pors.

Si no dic t’estimo tan sovint com esperaves,

no pensis que és per manca d’amor.

I si no em desfaig entre els teus braços i estic aspre,

és la por d’ofegar-me de nou.

Si tu ets la llum del dia, guia’m.

Fes-me riure i digue’m

com la lluna reventa d’enveja quan ens mira.

Dona’m un glop de vida,

ensenya’m com camines,

vull seguir-te i fixa’t

com el meu alè rebifa.

Digue’m que ara no ho perdré tot com tantes vegades,

agafa’m la mà i apreta’m fort,

que no vull que em tornin a tremolar les paraules,

que em desperti més aquest malson.

Si tu ets la llum del dia, guia’m.

Fes-me riure i digue’m

com la lluna reventa d’enveja quan ens mira.

Dona’m un glop de vida,

ensenya’m com camines,

vull seguir-te i fixa’t

com el meu alè rebifa.

guia´m

Guia´m (J. Masdéu / J. L. Sánchez)

Ara que em reposa el cap sobre la teva falda
i que em sento tan segur i valent.
Ara que em puc veure viu dins la teva mirada,

Català
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vull que el temps ja no es bellugui més.

Digue´m que és veritat que hi ha una llum quan tot s´acaba.
Fes-me creure meu el firmament.
Jura´m que tot el que estem vivint no és un miratge
que es pot fondre en qualsevol moment.

Si tu ets la llum del dia, guia´m.
Fes-me riure i digue´m
com la lluna reventa d´enveja quan ens mira.
Dóna´m un glop de vida,
ensenya´m com camines.
Vull seguir-te, i fixa´t
com el meu alè rebifa.

Si per mi la vida no ha estat un camí de roses,
si no he conegut més que l´horror.
Si no he tingut mai ningú per compartir les coses
i he hagut d´empassar-me sol les pors.

Si no dic t´estimo tan sovint com esperaves,
no creguis que és per manca d´amor.
I si no em desfaig entre els teus braços i estic aspre,
és la por d´ofegar-me de nou.

Si tu ets la llum del dia, guia´m...

Digue´m que ara no ho perdre tot com tantes vegades.
Agafa´m i apreta´m fort
que no vull que em tornin a tremolar les paraules,
que em desperti més aquest malson.

Si tu ets la llum del dia, guia´m...

Immigrant

D´una ciutat frontera enllà,
has arribat al meu país.
Jugan-te el coll, pobresa en mà,
per capgirar el teu destí.

Aquest cop res pot fallar.
Tot rutlla i ben aviat,ç
les misèries seran part del passat.

I ara et creus afortunat,
sent dels pocs privilegiats
a l´indret de les opurtunitats.

Però et quedaràs penjat tot sol en un forat,
intenteràs aixecar el vol però no podràs.
Per més que donis tombs i tombs, no trobarás
ni una raó allà on agafar-te.

T´han fet marxar just arribar.
Ha durat poc el dolç moment.
Penosa sort de l´immmigrant,
predestinada al primer intent.

Detingut i emmanillat,
no has tingut qui et fes costat,
lluny de casa, mort de por, atrapat.

Tractat com un criminal,
tot plegat per intentar
fer-te amb una engruna de felicitat.

I t´has quedat penjat tot sol en un forat,
has intentat aixecar el vol però has fracassat.
Per més que donis tombs i tombs no saps trobar
ni una raó allà on agafar-te.

Català

Isabel

Mirada perduda en el no-res
fent esforços per trobar
un munt de records que el temps li ha pres,
veu com tot li fuig del cap.

Mentre arrupida en un sofà
se li encongeix la vida.

Isabel: “si em faig gran,
ja sé a qui em vull assemblar.”
La llum d’un estel,
mirada dolça com la mel.

Àvia que comença a dir-nos adéu
però els seus fills sempre enfeinats.
Sàvia que fa veure que no veu
procurant no destorbar,

però cap pastilla cura tant
com l’amor de la filla.

Isabel: “ si em faig gran,
ja sé a qui em vull assemblar.”
La llum d’un estel,
mirada dolça com la mel.

Català

Isabel

Mirada perduda en el no-res
fent esforços per trobar
un munt de records que el temps li ha pres,
veu com tot li fuig del cap.

Mentre arrupida en un sofà
se li encongeix la vida.

Isabel: " si em faig gran,
ja sé a qui em vull assemblar."
La llum d´un estel,
mirada dolça com la mel.

Àvia que comença a dir-nos adéu
però els seus fills sempre enfeinats.
Sàvia que fa veure que no veu
procurant no destorbar,

però cap pastilla cura tant
com l´amor de la filla.

Isabel: " si em faig gran,
ja sé a qui em vull assemblar"
La llum d´un estel,
mirada dolça com la mel.

Català

Isabel

Mirada perduda en el no-res
fent esforços per trobar
un munt de records que el temps li ha pres,
veu com tot li fuig del cap.

Mentre arrupida en un sofà
se li encongeix la vida.

Isabel: " si em faig gran,
ja sé a qui em vull assemblar."
La llum d´un estel,
mirada dolça com la mel.

Català
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Àvia que comença a dir-nos adéu
però els seus fills sempre enfeinats.
Sàvia que fa veure que no veu
procurant no destorbar,

però cap pastilla cura tant
com l´amor de la filla.

Isabel: " si em faig gran,
ja sé a qui em vull assemblar"
La llum d´un estel,
mirada dolça com la mel.

JO I TU

JO I TU (Manel Lucio)

Dolça nit,
dolços braços nus,
pit amb pit,
núvols fets per a ningú...
...Tu ets el meu neguit.

Sóc ningú.
Sóc tu sense veu.
Sóc dejú.
Sóc dansaire d´un sol peu.

No hi ha llum ni sol,
el meu cap no ho vol.
Hi ets tu, hi sóc jo
i cap més solució.

Hi ha qui qui diu:
"Per tu puc morir".
Si no viu,
poques coses ja pot dir...
...Contes lluny de mi.

Vull ser el teu motiu
Guardo sang així.
Si he de ser qui ho diu,
mil cops l´assassí.

Tu i jo, jo i tu?

Diferents.
Dos camins, dos trens.
Dos racons.
Fem galàxia de dos mons.

Compartint seient,
mil caps i un moment,
només tres al món;
només tu i jo hi som.

Tu i jo, jo i tu...

Català

Jo volia

Jo volia (Joan Masdéu)

Jo et volia posar el sol,
jo et volia fer claror
a les hores baixes.

Jo et volia fer volar
però tu et vas saber guardar

Català

plomes sota l´ala.

Jo em volia llançar al mar
sense haver après a nadar.

Mira´m un moment als ulls.
Digue´m si no ho volies també tu?

Jo et volia despertar
amb somriures a les mans
i sucs de taronja.

Jo et volia amb el teu món,
jo volia ser qui sóc,
regalar-te esponjes.

Jo et volia fer un bressol
amb la lluna en quart creixent al meu cor.
...jo volia fer quadrar
el ritme dels nostres temps sincopats.

Mira´m un moment als ulls.
Digue´m si no ho volies també tu...

Jo volia

Do Lam
Jo et volia posar el sol,
     Mi
jo et volia fer claror
Sol
a les hores baixes.

Do Lam
Jo et volia fer volar
             Mi
però tu et vas saber guardar
Fa
plomes sota l´ala.

Lam Mim Fa
Jo em volia llançar al mar
Rem-Fa Lam Sol
sense haver après a nadar, a nadar...

Do Sol7 Lam Fa
Mira´m un moment als ulls.
Do Mi Lam Re Fa Sol Lam
Diga´m si no ho volies també tu?

Do Lam
Jo et volia despertar
     Mi
amb somriures a les mans
Sol
i sucs de taronja.

Do Lam
Jo et volia amb el teu món,
          Mi
jo volia ser qui sóc,
Fa
regalar-te esponjes.

Lam Mi Fa
Jo et volia fer un bressol
Rem-Fa Lam Mim
amb la lluna en quart creixent al meu cor.
Lam Mi Fa
...jo volia fer quadrar
Rem-Fa Lam Sol
el ritme dels nostres temps sincopats.

Do Sol7 Lam Fa

Català
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Mira´m un moment als ulls.
Do Mi Lam Re Fa
Diga´m si no ho volies també tu?
Do Sol7 Lam Fa
Mira´m un moment als ulls.
Do Mi Lam Re Fa Sol   Lam
Diga´m si no ho volies també tu?

junts?

Junts? (J. Masdéu)

Fredes mirades
esquivant-se a contracor,
amb poca traça, amb dolor.

Poques paraules
estalviant a cada mot
qualsevol rastre d´amor.

Junts però tan distants
com de costum no es trobaran
dins els seus ulls. Són dos estranys.

Quan se n´adonen
les converses es fan fum
fent que s´escolten. S´han perdut.

No sempre es mostra
més proper qui està menys lluny.
Compartint sostre,
avui de sobte han oblidat allò que els fa estar junts&#8230;

&#8230;però tant distants
com de costum no es trobaran
dins els seus ulls. Són dos estranys.

Català

Lila

Porta pintats els cabells i uns pantalons vermells
Sempre amb les mans carregades d´anells.
Duu el dibuix d´un estel tatuat a la pell.

Té clar què vol i què sent
sempre notant el rebuig de la gent.
Busca allò que no es pot fer vell,
ni comprar-se amb diners.

Viu tan intensament;
Si convé es va aturant,
disfrutant cada instant,
no té por de res.

Creu només allò que veu.
Allò que pensa ha de dir
defensant-ho a morir. No té massa amics...
El temps l´ha fet així

Lila,  tot el que duus dintre.
Lila,  tota tu ets vida.
Lila,  fràgil com el vidre.

Somia sota els estels.
De dia es guia pels seus sentiments.
Tot de records diferents

Català

porta ple el seu fardell

Vol no aturar el seu vol, anar contracorrent,
viure sempre el moment,
córrer més que el vent...
Sempre ha estat diferent

Lila,  tot el que duus dintre.
Lila,  tota tu ets vida.
Lila,  fràgil com el vidre.

Lila

Mi La Si m Re Mi
Porta pintats els cabells i uns pantalons vermells
La Si m Re Mi
Sempre amb les mans carregades d´anells.
La Si m Re Mi La Si m Re Mi
Duu el dibuix d´un estel tatuat a la pell.
La Si m Re Mi
Té clar què vol i què sent
La Si m Re Mi
sempre notant el rebuig de la gent.
La Si m Re Mi La Si m Re Mi
Busca allò que no es pot fer vell, ni comprar-se amb diners.
La Mi Re Mi La Mi Re Mi La
Viu tan intensament; Si convé es va aturant,
Mi Sim Re
disfrutant cada instant, no té por de res.
La Si m Re Mi La Sim Re Mi La
Creu només allò que veu. Allò que pensa ha de dir
Si m Re Mi
defensant-ho a morir. No té massa amics...
El temps l´ha fet així
La Mi Re Mi La
Li la, tot el que duus dintre.
La Mi Re Mi La
Li la, tota tu ets vi da.
La Mi Si m Mi Re Mi
Li la, fràgil com el vidre.
La Si m Re Mi
Somia sota els estels.
La Si m Re Mi
De dia es guia pels seus sentiments.
La Si m Re Mi La Si m Re Mi
Tot de records diferents porta ple el seu fardell
La Mi Re Mi La Mi Re Mi La
Vol no aturar el seu vol, anar contracorrent,
Mi Si m Re
viure sempre el moment, córrer més que el vent...
Sempre ha estat diferent
La Mi Re Mi La
Li la, tot el que duus dintre.
La Mi Re Mi La
Li la, tota tu ets vi da.
La Mi Si m Mi Re Mi
Li la, fràgil com el vidre.

Català

Llum

Que l´esperança que espera
sobre una patera trobi un far.
Que no se´ns mori una llengua
acostumada sempre a demanar
permís per poder parlar.

Que tinguem llum per no viure a cegues...

Que ningú ens pugui vendre
duros a quatre pessetes.
Que no se´ns acabi l´esma
per plantar cara a la dreta,
Que de les pors n´anem fent fum.

Català
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Que tinguem llum per no viure a cegues
i que el futur no ens faci anar enrera.

Que es mori de por el que mata.
Que no quedi al mapa un sol senyal per abús.
Que la igualtat no sigui igual només per a uns.

Que tinguem llum per no viure a cegues
i que el futur no ens faci anar enrera.

lluna d´hivern

Quan el temps rovelli els sentiments
i ens corqui de tristor,
quan la llumeta s´apagui.
Quan l´hivern faci arribar el seu fred
glaçant el calor
i ens ompli els cors de buidor.

Hem tingut moments bons i dolents,
hem rigut i hem plorat,
ens hem fet mal
i ens hem estimat.
Hem sofert el pes del temps
en un rellotge aturat
per un somni escapçat.

I ens quedarà tant per dir, per compartir...

Amb la més dolça de les mentides
ens hem disfressat,
per por de veure com quèiem.
En la més covarda valentia
hem trobat resguard
esperant el comiat.

La càlida brisa ens durà el regust d´abans.

El camí que no tenia fi
ja va arribant al mar,
on tot acaba i comença.
No ens van dir que això ens pogués ferir,
ni que ens fes tastar
la tendresa més gran.

Però ha estat tan maco poder sentir-nos tan plens..

Català

Lluny

Lluny dels de casa,
lluny del que conec.
Arraconar totes les dèries
per un temps,
buscant en la distància,
resposta a tots els perquès.

Un llarg viatge cap a un nou indret
per a poder fer una glopada d´aire fresc
i retrobar la màgia
que alguna cosa m´ha pres.

Lluny de tu,
lluny de tot,
avui costa tant no tenir-te a prop.
Moro per tornar,
conto cada segon,

Català

enyorant-me a l´altra banda de món.

Res no es mou,
sembla que plourà de nou.
I al meu trist posat un dolç somrís,que de cop,
s´ha dibuixat amb el teu record.

Omplint diumenges passejant tot sol
en tardes fredes,
recordant els moments bons.
Endreçant les idees,
veig ara on és el meu lloc.

De la finestra d´una habitació
tan estrangera com ara me´n sento jo,
m´agradaria creure
que anar-me´n va ser el millor.

Lluny de tu,
lluny de tot,…
Donaria tot el que fos per acaronar el teu cos…com el primer cop…
Lluny de tu, lluny de tot.

l´home del bigoti

L´home del bigoti, un tal Piqueras Prat,
fa de president en el meu bloc.
Viu a l´àtic dreta i duu un anell gravat
amb les inicials dels seus cognoms.

Fa reunions d´escala en un idioma sol,
guarda els altres per la intimitat.
D´un cas de deixalles encara irresolt
tot el seu prestigi ha naufragat.

Vol fer tallar l´aigua d´un replà
per poder regar el seu camp de golf particular.

Tothom vol afeitar el del bigoti,
tothom vol el seu cap.
Però encara que ningú admet que el voti
surt escollit cada any.

No vol gent de fora entre el col.lectiu
per no fracturar-ne la unitat.
No admet la violència sota cap motiu
a no ser d´un cas justificat.

La gent gran diu que és el viu retrat
d´un altre que va manar a l´escala en el passat.

Tothom vol afeitar el del bigoti,
tothom vol el seu cap.
Però encara que ningú admet que el voti
surt escollit cada any.

Català

L´HOME DEL BIGOTI

L´home del bigoti un tal Piqueras Prat,
fa de president el meu bloc.
Viu a l´àtic dreta i duu un anell gravat
 amb les inicials dels seus cognoms.

Fa reunions d´escala en un idioma sol,
guarda els altres per la intimitat.
D´un cas de deixalles encara irresolt
tot el seu prestigi ha naufragat.

Vol fer tallar l´aigua d´un replà,
per poder regar el seu camp de golf particular.

Tothom vol afeitar el del bigoti,
tothom vol el seu cap.

Català
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Però encara que ningú admet que el voti, surt escollit cada any.

No vol gent de fora entre el col.lectiu,
per no fracturar-ne la unitat.
No admet la violència sota cap motiu,
a no ser d´un cas justificat.

La gent gran diu que es el viu retrat,
d´un altre que va manar l´escala en el passat.

Tothom vol afeitar el del bigoti,
tothom vol el seu cap.
Però encara que ningú admet que el voti,
surt escollit cada any.

L´últim show

Senyores i senyors: Molt benvinguts de nou!
Passeu! Per darrer cop comença el nostre show.

Gaudiu de la funció si us ve de gust i us plau,
que avui s’acaba tot, us hem de dir adéu-siau.

No ens trobarem més, costa de creure;
avui sou a prop i ara que us podem veure,
ens dol deixar-vos marxar.

Fa molt de temps que junts hem compartit un món
i ara ens ve tan de nou deixar de ser el que naltros som...

Fóra més senzill no voler entendre
que és el moment en què hem de saber prendre
l’avui i fer-lo demà.

Català

Millor demà

S´ha llevat, s´ha vesit volant
fent-se la corbata, escales avall.

cada dia, amb el mateix bus
cap a la rutina que l´ha vençut.

Aquest cop, ho té decidit,
començar de nou, força lluny d´aquí.

Posar rumb als seus pensaments
i a partir d´avui, fer net de papers.

Retrobarà el seu vell somrís.
Ja sent l´olor del paradís.

Fotrà el camp amb el primer tren.
No pot aplaçar-ho ni un dia més.

Ja fa tems, que en aquell racó
la maleta apunt per a l´ocasió.

Però la por de l´últim instant
fa que ho deixi córrer fins l´endemà.

Però demà es vestirà volant,
fent-se la corbata escales avall.

I com sempre es tornarà a jurar
que de demà no pot passar.

Català

Mort natural

Ja no sé
si m’he oblidat
de com es fa per respirar.

Al cervell
m’escanya el gas
i em deixa una mica ensofrat.

L’arquebisbe em diu: “Company,
tot va bé, no cal canviar.”
I el sento
i em surten grans
i responc xiulant.

Com pot ser
no recordar
com es fa per caminar?

Pel carrer
m’he aplatanat
en un col·lapse cerebral.

El mercat em diu: “Xaval,
sóc petit i condensat,
no tinc lloc per a tu en les meves ofertes ja!”

M’han volgut fer magistral,
progamant-me occidental,
però he oblidat el meu discurs generacional

Català

Nadal en soledat

Ja som Nadal. Ha passat un altre any.
Els carrers s´il.luminen, mudats anuncien
que és Nadal. De nou a taula enguany
famílies reunides destapant somriures.

És Nadal.
Però un estel apagat
d´algú ben a la vora
que ha de brindar a soles.

S´estarà tot el dia al sofà
tan sols en companyia de fotos antigues,
recordant els que se n´han anat,
se li entela la vista sempre que les mira.

Fan tant mal
sentir els del pis de dalt...
Mentre ningú consola
un cor vell que grinyola.

El Nadal no és ben bé igual
quan la nostàlgia apaga la màgia
sense algú al costat.
I, en soledat, sent alegria per un instant
veient les cares de tants infants
il·lusionades perquè és el dia de Nadal.

Li costa tant entendre el seu voltant...
Però a força de coratge va omplint el paissatge
amb cabells blancs reflectits al mirall.
Cada un és una imatge del seu llarg viatge.

S´ha passat
mitja vida pencant.
Trampejant l´altra mitja
espera el seu dia.

El Nadal no és ben bé igual...

Català
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Neva

Neva (Joan Masdéu)

Neva a casa meva.
Com altres matins
neva de teulada endins,
al meu cantó de la finestra.

Neva en contra meva.
A fora fa un dia tan clar...
Neva sense treva a dins
tota la neu que hi ha per nevar.

Un sol assassí
m´esborra la nit.
Ja se n´ha anat
la rossa d´ahir.
Quan vingui l´estiu,
quan torni el caliu,
quan s´acabi aquest aiguat,
hauré trobat què em queda de mi.

Predicció amb tempestes,
neus ocasionals.
L´home del temps ha dit que és temps
d´anar aturant aquest temporal.

Menys flors que violes.
Massa peus en fals.
Carnestoltes i visions tan bifocals.

Quan senti el teu crit
i em vegis venir,
seurem al ras
dels nostres matins.
Quan caigui la nit
seré dins del teu llit.
La nevada haurà passat,
haurem creuat els nostres camins.

Fora tot és pau
-(i el sol brilla fora)(i a fora i fa bon matí/un bon dia)
(a)Fora fa un dia tan clar
Fora el dia brilla clar
Fora el dia és ... i clar

Neva sense treva a dins
i els flocs de neu que hi ha/estan per nevar?
i tota la neu que està/hi ha per nevar
i la neu que queda (hi ha) per nevar
i el que encara queda per nevar
Neva sense treva a dins

Català

No hi ha color

No hi ha color (J. Masdéu / X. Llorach)

Veus que et vas fent vell i estàs cremat.
Doncs quin mal has fet per no haver nascut blanc?
Tenies un munt d´il.lusions que avui ja has oblidat.

Penques com un ruc pel bé d´uns quants
i, a sobre, et maltracten per robar-los treball.
I és que sobreviure és cada cop més car.

No m´importa el color de la pell,
la raça, la llengua o els diners que tens.

Català

Sol m´importa veure´t somrient,
ets una persona com les demés.

No abandonis aviat,
que no és pas massa tard
perquè el teu cor bategui
i els teus ulls puguin tornar a brillar.
Cal alçar-se de nou
i avançar sense por,
i junts els pintarem un món
de tots els colors.

Vas pensar que el temps podria canviar-los,
però han passat els anys i tot segueix igual.
Uoh, uoh, oh, oh...
...Tot segueix igual.

No m´importa el color de la pell,
la raça, la llengua o els diners que tens.
Sol m´importa veure´t somrient,
ets una persona com les demés.

No abandonis aviat,
que no és pas massa tard...

No tornaran

El meu cap el meu cor,
s´aguantene d´un fil d´anics records.
El meu cor, el meu cap,
barrejats a dins el mateix sac.
Un grapat de raons
per passar full a un dia nou.
Però de nou atrapat
creient millors sempre
els temps passats
La nit se m´escapa dins d´un bar,
no vull tornar a casa.
No tinc pressa per fer-me gran
pero no tornaran....
No tornaran moments que enyoro.
Tots aquells anys no tornaran.
Les busques del temps van endavant
imponents, ja mai mes tornaran.
El meu cap el meu cor,
S´aguanten d´un fil d´antics records.
El meu cor, el meu cap,
barrejats a dintre el mateix sac.
L´estiu plega veles per enguany.
La tardor no vol tardar.
El fred va glaçant el passat
i no tornarà.
No tornaran moments que enyoro.
Tots aquells anys no tornaran.
Les busques del temps van endavant
imponents, ja mai més tornaran

Català

No tornaran

El meu cap el meu cor,
s´aguantene d´un fil d´anics records.
El meu cor, el meu cap,
barrejats a dins el mateix sac.
Un grapat de raons
per passar full a un dia nou.
Però de nou atrapat
creient millors sempre
els temps passats
La nit se m´escapa dins d´un bar,
no vull tornar a casa.
No tinc pressa per fer-me gran
pero no tornaran....
No tornaran moments que enyoro.
Tots aquells anys no tornaran.
Les busques del temps van endavant
imponents, ja mai mes tornaran.

Català
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El meu cap el meu cor,
S´aguanten d´un fil d´antics records.
El meu cor, el meu cap,
barrejats a dintre el mateix sac.
L´estiu plega veles per enguany.
La tardor no vol tardar.
El fred va glaçant el passat
i no tornarà.
No tornaran moments que enyoro.
Tots aquells anys no tornaran.
Les busques del temps van endavant
imponents, ja mai més tornaran

No tornaran

El meu cap el meu cor,
s´aguantene d´un fil d´anics records.
El meu cor, el meu cap,
barrejats a dins el mateix sac.
Un grapat de raons
per passar full a un dia nou.
Però de nou atrapat
creient millors sempre
els temps passats
La nit se m´escapa dins d´un bar,
no vull tornar a casa.
No tinc pressa per fer-me gran
pero no tornaran....
No tornaran moments que enyoro.
Tots aquells anys no tornaran.
Les busques del temps van endavant
imponents, ja mai mes tornaran.
El meu cap el meu cor,
S´aguanten d´un fil d´antics records.
El meu cor, el meu cap,
barrejats a dintre el mateix sac.
L´estiu plega veles per enguany.
La tardor no vol tardar.
El fred va glaçant el passat
i no tornarà.
No tornaran moments que enyoro.
Tots aquells anys no tornaran.
Les busques del temps van endavant
imponents, ja mai més tornaran

18.09.05
T´estimo encara.... Amb bogeria!
Uns mesos esplèndids d´hivern.
Molts petonets.

Català

ON

On caigui la vena que tapa.
On pagui la pena deixar-se la pell,
on salvar el coll.

On morin per sempre els fantasmes,
on tornin a néixer les ganes.
On fer meu algun lloc.

On passar pel pas del temps.
On demà aniré si vens.

On trobi forces per nedar a contracorrent.
On no haver de guardar la roba, on ser valent.

On no hagi de guanyar batalles.

Català

On l´odi se´ns mori de gana.
On tornar a creure en la gent.

On sàpiga entendre´t quan calles.
On costi el que costi parlar-ne.
On somiar no costi gens.

On trobi forces per nedar a contracorrent.
On no haver de guardar la roba, on ser valent.

Paraules

Paraules (Manel Lucio - Joan Masdéu)

Vine´m d´esquena que potser et salto al coll.
Treu-me la bena, fes-me veure amb qui em moc.

Paraules d´amor omplen les cançons...

La lluna plena permet veure´ns de prop.
Paga la pena que ens puguem seguir el joc.

Paraules d´amor per freakies del cor.
Paraules d´amor senzilles o no.

Quantes febleses camuflades amb mots.
Fora caretes, que puguem riure tots.

Paraules d´amor senzilles o no.
Paraules d´amor; si vols les dic jo.

Vine´m d´esquena.
Fes-me treure la llengua.
Que distreta és la tele al pol sud.
Vinga, fem gresca.
Que començi la festa.
El meu cor manifesta vençut:
Vés-te´n a prendre pel...

Hi ha poca feina, podrem pentinar el gat.
Esmola l´eina que ens hi posem plegats.

Paraules d´amor no es pot jugar amb foc.

Vine´m d´esquena.
Fes que em pugi la febre.
Que distreta és la tele al pol sud.
Vinga, fem gresca.
Que començi la festa.
El meu cor manifesta vençut:
Vés-te´n a prendre pel...

Vinga més merda.
Que comenci la festa.
Que distreta és la tele al pol sud.
Vinga fem gresca.
Puc posar-me la cresta.
El meu cor manifesta vençut:
Vés-te´n a prendre pel...

Català

Parlar per parlar

Parlar, parlar només pel fet de parlar.
Enraonar, fer plans que saps que el vent s’endurà.

Paraules que sonen buides,
que pràctic és plegar les mans.
Per girar la truita hem d’ arromenga’ns

Bla, bla, bla...
Bla, bla, bla...

Català
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Parlar, parlar més alt no és parlar més clar.
Parlar i parlar és fácil quan regalima el nas.

Parlar és perillós si jutges,
compte que no hagis de marxar
amb la cua entre cuixes de tant parlar.

Bla, bla, bla...
Bla, bla, bla...

PASSEN

Passen persones que busquen.
Persones que no han trobat.
Persones que mai no entendran que fan aquí.

N´hi ha que tenen mil projectes,
tancadets en clau en un racó,
que mai veuran la llum.

N´hi ha que segueixen les modes,
que els guien i diuen què han de fer
i com han d´actuar.

Hi ha qui té por d´opinar.
Hi ha qui no para de xerrar.
I mentres jo veig com

Passen persones que busquen.
Persones que no hantrobat.
Persones que mai entendran què fan aquí.

N´hi ha que donarien la vida
per poder fer feliços als demés,
i el seu món es perd.

N´hi ha que saben tot i més,
impossible d´explicar-los res.
Quan tu vas , ells tornen.

I mentres jo veig com

Passen persones que busquen...

Català

pel camí

Sé del tot cert que te´n vas

Que la has fet les maletes

Que mai tornaràs

Que aquest és el comiat

I que tots els records

Deixes ben precintats

No caiguis mai al parany

Un cop siguis prou lluny

De voler girar el cap

Segueix mirant endavant

No fos que en mirar enrera

Em puguis enyorar

Català

És una història sense cap final

O bé és el final trist de la nostra amistat?

Si algun dia et notes trist

Saps bé que em tens aquí

Sigues molt feliç

Cuida´t i pensa en mi

No volguem forçar el destí

Allò que junts hem viscut

Que no perdi sentit

Cadascú pel seu camí

No trenquéssim la màgia

D´allò que ens va unir

Tants sentiments que no s´endurà el temps

I un grapat de records que no ens pendrà ni Déu

Si algun dia et notes trist

Saps bé que em tens aquí

Sigues molt feliç

Cuida´t i pensa en mi

pel camí

Sé del tot cert que te´n vas

Que la has fet les maletes

Que mai tornaràs

Que aquest és el comiat

I que tots els records

Deixes ben precintats

No caiguis mai al parany

Un cop siguis prou lluny

De voler girar el cap

Segueix mirant endavant

No fos que en mirar enrera

Em puguis enyorar

És una història sense cap final

O bé és el final trist de la nostra amistat?

Si algun dia et notes trist

Saps bé que em tens aquí

Sigues molt feliç

Cuida´t i pensa en mi

No volguem forçar el destí

Català
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Allò que junts hem viscut

Que no perdi sentit

Cadascú pel seu camí

No trenquéssim la màgia

D´allò que ens va unir

Tants sentiments que no s´endurà el temps

I un grapat de records que no ens pendrà ni Déu

Si algun dia et notes trist

Saps bé que em tens aquí

Sigues molt feliç

Cuida´t i pensa en mi

Pel Camí

Sol        Re         Mi
Sé del tot cert que te´n vas,
Do          Sol
que ja has fet les maletes
Do          Re
que mai tornaràs
Que aquest és el comiat i que tots els records
deixes ben precintats
No caiguis mai al parany, un cop siguis prou lluny,
de voler girar el cap
Segueix mirant endavant no fos que en mirar enrera
em puguis enyorar

Mi      Si         Do       Sol
És una història sense cap final,
Mi              Si             Do         Re
o bé és el final trist de la nostra amistat?
Do  Re      Sol       Mi    Do        Re           Sol
Si algun dia et notes trist, saps bé que em tens aquí.
Do   Re   Sol       Mi   Do       Re     Do
Sigues molt feliç, cuida´t i pensa en mi

No volguem forçar el destí el que junts hem viscut
que no perdi sentit
Cadascú pel seu camí no trenquéssim la màgia
d´allò que ens va unir

Tants sentiments que no s´endurà el vent
i un grapat de records que no ens pendrà ni Déu

Català

PER PODER DIR UN ALTRE ANY

Recordant el temps que he passat al teu costat,
em costa imaginar que la vida pugui ser més dolça.
Vaig trobant pas a pas mil i un encants
quan penso en els teus ull.
Si pogués tenir-los per sempre...

Poc a poc, els dos,
sense por d´estendre els braços.
Fent camí per fer el pas segur que es necessita.

Per poder dir un altre any:
Vull que siguis aprop
i que sols siguis tu qui camina.

Català

Dolç plaer seguir-te amb les meves mans
i descobrir racons prop del lloc on tot comença.
Ara, mira els anys com s´allunyen per deixar-nos imatges
que ens duran tantes coses compartides.

Poc a poc, els dos,
sense por d´estendre els braços.
Fent camí per fer el pas més ferm que es necessita.

Per poder dir un altre any:
Vull que siguis aprop
i que sols siguis tu qui camina
pel meu somni més gran;
despertar al teu costat
i seguir el teu pas dia a dia.

Per poder dir un altre any

Recordant el temps que he passat al teu costat em costa imaginar que la vida pugui ser
més dolça.
Vaig trobant pas a pas mil i un encants quan penso en els teus ulls. Si pogués tenir-los
per sempre…
Poc a poc, els dos, sense por d´estendre els braços. Fent camí per fer el pas segur que
es necessita.
Per poder dir un altre any vull que siguis a prop i que sols siguis tu qui camina…
Dolç plaer seguir-te amb les meves mans i descobrir racons prop del lloc on tot comença.
Ara, mira els anys com s´allunyen per deixar-nos imatges que ens duran tantes coses
compartides.
Poc a poc, els dos, sense por d´estendre els braços. Fent camí per fer el pas segur que
es necessita.
Per poder dir un altre any vull que siguis a prop i que sols siguis tu qui camina pel meu
somni més gran,
despertar al teu costat i seguir el teu pas dia a dia.

Català

Per poder dir un altre any

Recordant el temps que he passat al teu costat em costa imaginar que la vida pugui ser
més dolça.
Vaig trobant pas a pas mil i un encants quan penso en els teus ulls. Si pogués tenir-los
per sempre…
Poc a poc, els dos, sense por d´estendre els braços. Fent camí per fer el pas segur que
es necessita.
Per poder dir un altre any vull que siguis a prop i que sols siguis tu qui camina…
Dolç plaer seguir-te amb les meves mans i descobrir racons prop del lloc on tot comença.
Ara, mira els anys com s´allunyen per deixar-nos imatges que ens duran tantes coses
compartides.
Poc a poc, els dos, sense por d´estendre els braços. Fent camí per fer el pas segur que
es necessita.
Per poder dir un altre any vull que siguis a prop i que sols siguis tu qui camina pel meu
somni més gran,
despertar al teu costat i seguir el teu pas dia a dia.

Català

Per poder dir un altre any

PER PODER DIR UN ALTRE ANY (whiskyns)

Celleta al 2º trast
Recordant el temps que he passat al teu costat 	Mi Mi#4 Mi Mi#4
em costa imaginar que la vida pugui ser més dolça. 	do#m sol#m La Si
Vaig trobant pas a pas mil i un encants 		Mi Mi#4 Mi Mi#4
quan penso en els teus ulls. Si pogués tenir-los per sempre  do#m sol#m La Si

Poc a poc, els dos, 				sol#m do#m
sense por d’estendre els braços. 			fa#m Si7
Fent camí per fer el pas segur que es necessita. 	Sol#m do#m La Si

Català
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PER PODER DIR UN ALTRE ANY 		Mi fa#m La Si Mi fa#m La
VULL QUE SIGUIS A PROP 			Si Mi fa#m La
I QUE SOLS SIGUIS TU QUI CAMINA		Si La lam

Dolç plaer seguir-te amb les meves mans 		Mi Mi#4 Mi Mi#4
i descobrir racons prop del lloc on tot comença. 	do#m sol#m La Si
Ara, mira els anys com s’allunyen per deixar-nos imatges  Mi Mi#4 Mi Mi#4
que ens duran tantes coses compartides. 		do#m sol#m La Si

Poc a poc, els dos, 				sol#m do#m
sense por d’estendre els braços. 			fa#m Si7
Fent camí per fer el pas segur que es necessita. 	Sol#m do#m La Si

PER PODER DIR UN ALTRE ANY 		Mi fa#m La Si Mi fa#m La
VULL QUE SIGUIS A PROP 			Si Mi fa#m La
I QUE SOLS SIGUIS TU QUI CAMINA		Si La lam
PEL MEU SOMNI MÉS GRAN, 		Mi fa#m La Si Mi fa#m La
DESPERTAR AL TEU COSTAT 			Si Mi fa#m La
I SEGUIR EL TEU PAS DIA A DIA. 			Si La lam

Recordant el temps que he passat al teu costat...

PER PODER DIR UN ALTRE ANY…

Per poder dir un latre any

Recordant el temps que he passat al teu costat em costa imaginar que la vida pugui ser
més dolça.
Vaig trobant pas a pas mil i un encants quan penso en els teus ulls. Si pogués tenir-los
per sempre…
Poc a poc, els dos, sense por d´estendre els braços. Fent camí per fer el pas segur que
es necessita.
Per poder dir un altre any vull que siguis a prop i que sols siguis tu qui camina…
Dolç plaer seguir-te amb les meves mans i descobrir racons prop del lloc on tot comença.
Ara, mira els anys com s´allunyen per deixar-nos imatges que ens duran tantes coses
compartides.
Poc a poc, els dos, sense por d´estendre els braços. Fent camí per fer el pas segur que
es necessita.
Per poder dir un altre any vull que siguis a prop i que sols siguis tu qui camina pel meu
somni més gran,
despertar al teu costat i seguir el teu pas dia a dia.

Català

Puc ser jo

Els ulls delaten que et fa figa el cor,
que ets al fons, que no pots,
que algú ha obert la ferida un altre cop.
Que el dolor va calant més fons poc a poc.
Que t´han pansit la il·lusió.
Però no has de tenir cap por,
que jo sóc aquí i si ho vols...
Puc passar les nits en vetlla si no dorms,
puc provar d´espantar tots els teus malsons,
dir unes quantes bestieses si amb això rius de nou,
i si no puc cantar-te a cau d´orella una cançó.
Sempre pacient a l´ombra del teu cor,
t´he esperat sense cap condició.
I si avui ens necessitem tots dos
saps prou bé que aquí em tens,
que no em moc, com sempre sóc a prop...
Si no et queda cap racó,
d´esperança puc ser jo,
qui et tregui d´aquí, i si ho vols...
Puc passar les nits en vetlla si no dorms...

Català

Puc ser jo

La La/sol# fa#m mi re mi la

la               la/sol#           fa#m
Els ulls delaten que et fa figa el cor
Re                      La
que ets al fons, que no pots,
la                   la/sol#         fa#m Mi
que algú ha obert la ferida un altre cop,
       re           La                   Mi
que el dolor, va calant més fons a poc a poc
                         Fa#m
que t´han pensit la il·lusió
                         Re
però no has de tenir cap por,
                        Mi
que jo sóc aquí i si ho vols

       Re              Mi           La
Puc passar les nits en vetlla si no dorms,
       Re             Mi                 La
puc provar d´espantar tots els teus mals sons
         Re      Mi               Fa#m
dir unes quantes bestieses si amb això,
        Re       Mi
rius de nou, i sinó,
       Re               Mi           La
puc cantar-te a  cau d´orella una cançó.

Sempre pacient a l´ombra del teu cor,
t´he esperat sense cap condició,
i si avui ens necessitem tots dos,
saps prou bé que aquí em tens,
que no em moc, com sempre sóc aprop.

Si no et queda cap racó,
d´esperança puc ser jo
qui et tregui d´aquí i si ho vols...
Puc passar les nits en vetlla si no dorms...

Català

Puc ser jo

Els ulls delaten que et fa figa el cor,
que ets al fons, que no pots.
Que algú ha obert la ferida un altre cop
que el dolor
va calant més fons a poc a poc.

Que t´han pansit la il•lusió,
però no has de tenir cap por,
que jo sóc aquí i si ho vols...

Puc passar les nits en vetlla si no dorms,
Puc provar d´espantar tots els teus malsons,
Dir unes quantes bestieses
si amb això rius de nou,
i si no, puc cantar-te a cau d´orella una cançó.

Sempre pacient a l´ombra del teu cor,
t´he esperat sense cap condició.
I si avui ens necessitem tots dos,
saps prou bé que aquí em tens,
que no em moc, com sempre sóc a prop.

Si no et queda cap racó
d´esperança puc ser jo
qui et tregui d´aquí i si ho vols...

Puc passar les nits en vetlla si no dorms,
Puc provar d´espantar tots els teus malsons,
Dir unes quantes bestieses
si amb això rius de nou,
i si no, puc cantar-te a cau d´orella una cançó.

Català
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quan tots dos

Hola amor meu.
De nou torno a escriure´t.
Fa vora un mes
que no tinc notícies.

Jo i el briball
més sols cada dia.
S´ha estirat tant
que no t´ho creuríes...

Nits tan amargues...
des de que vas marxar al front.
Dies que es fan eterns
aguardant el teu retorn.

Quan tots dos fem tornar sortir el sol,
desfent-nos a petons, des de sota el llençol.
Quan l´odi i el rancor s´acabin ja d´un cop,
les guerres i el dolor s´esborrin del record.

Què està passant?
Les cartes no arriben.
No vull acceptar
el que tots sospiten.

Potser ja és hora de començar a dir-nos adéu.
I jo encara confio
que apareguis rera meu.

I tots dos fem tornar sortir el sol,
desfent-nos a petons, des de sota el llençol.
Quan l´odi i el rancor s´acabin ja d´un cop,
s´esborrin del record les guerres i el dolor.

Català

Que no surti el sol

No sé de tu més que el teu nom
i amb això en tinc prou
per seguir-te allà on vas.

Donant l’esquena als meus malsons
al teu matalàs,
em sento un home nou.
Sé que marxaràs...

quan la nit acabi, quan sortirà el sol,
quan t’esfumis d’entre aquests llençols.

Deixa’m acaronar el teu cos,
desfer-te a petons
-ara que encara és fosc,-
i, mentrestant,
deixa‘m que ofegui tantes pors
que m’han anat xuclant
i entre els teus dits s’han fos.
I desitjo tant...

que la nit no acabi, que no surti el sol,
que m’abracis com si fos el teu millor amant,
que res no ens separi de sota els llençols,
que tinc tot el temps per endavant.

Català

Reus

Reus (Joan Masdéu)

Creus que tens,
que sents, amor en un racó.

Veus que Reus
s´ha fet tan lluny de cop.

I em poses i em treus,
vas decantant;
Reus es va encongint,
Madrid és gran.

Dius que rius, que vius,
sempre que em tens a prop.
Flors que fan estius
al teu cantó.

La teva olor,
la teva veu,
a poc a poc se les haurà emportat
el vent de Reus.

Reus als meus peus
i al teu cap, Mercadal,
tomb de ravals,
vermuts a Reus.
Reus no té mar,
però el mau far segueix encès
per si un dia el veus.

Català

sara

Sara va arribar en aquest món
sense poder triar on. Va créixer allà on el vent
asseca les plujes d´hivern.

Sara en té tot just dinou.
Va marxar buscant un sou.
Cercant un nord icert
que li doni el que no té.

L´ha enlluernat el que veu.
No ha preguntat a quin preu.

Tot el que allí et va semblar
un paradís on sembrar, a mida que han passat els dies
has vist clar el parany que t´esperava.
I voldríes tornar
al teu país i oblidar
la cara que veus al mirall
d´un trist i solitari hostal
que t´ha ben atrapat.

Sara va pujar a l´avió
somiant en un món millor.
Ara complau senyors que la cobreixen de pors.

Però a casa no en saben res.
Diu que fa feina a pagès.

Tot el que allí et va semblar...

Català

se n´ha anat

A la nit quan tornaràs a casa
només hi trobaràs esperan-te un pis buit.
Ella se n´ha atipat d´estar per tu
i al final se n´ha anat.

Català
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T´has quedat sol amb quatre parets
i un lament que ja no servirà de res.
I ara et fas a bocins però ella no hi és.
No te´n saps avenir&#8230;

&#8230;Que se n´ha anat per no tornar.
Fa tanta por tornar a començar&#8230;
I ara per primera vegada
et veus sol, no saps on anar.

Ho has acabat engegant a dida
pel teu estúpit posat masclista-sabut.
Però sense ella al costat no te´n surts
ni amb un trist ou ferrat.

I has estat sempre dels que ha cregut
que un home tot sol cuidant-se no és ningú.
T´hauràs d´espavilar, moure el cul
i aixecart-te del sofà.

I se n´ha anat per no tornar.
Fa tanta por tornar a començar&#8230;
I ara per primera vegada
et veus sol, no saps on anar.

Sempre que hi ha lluna plena

Hi ha molts cops que penso qui sóc jo realment, i és quan miro els teus ulls és com quan
mires al cel, pots veure-hi moltes coses però sempre diferents.

Ja molts cops que penso què hi faig en aquest món, on no és res sense tu i amb tu tot es
confon. On que tant es belluga però tot sembla ben mort.

Sovint amb trobo tan lluny de tu, i et necessito més que mai et necessito.
Res més que tu, pot fer sentir-me viu perquè tu tens tot el meu cor.

Perquè tu tens tot el meu cor...!
Fes-ne el què vulguis i ...

El teu record encara em fa esborronar les nits, i somio amb despertar-me al teu costat
cada matí. I acaronar-te les galtes. Poder sentir-te prop de mi...

Quan ens separi un tros de mar. Quan la distància tracti d´anar esborronant el passat.
Mirant la lluna no m´oblidis mai. Voldria tornar-te acariciar. I avui que no ets el meu costat
puc dir-te que et segueixo estimant!...

Les nits de lluna plena tornaré a contar els estels des de la mateixa platja enyorant la teva
pell.
Esperant que la llumeta segueixi encesa eternament...

Sempre que hi ha lluna plena...(bis)

Català

sentiments

Cops que t´esmicolen il.lusions.
Somnis que ara es tornen paper moll.
Fa massa vegades que la sort es pon
i no queden gaires ocasions.

Però si la veueta et diu que pots,
tard o d´hora sempre arriba el torn.
Si és fort el coratge tot anirà sol.
Brollarà la màgia del teu foc.

Català

Sentiments que esmolen l´esperança.
I és moment per estirar les ales
un cop més, i no espantar-se,
que el bons temps,
ja no pot trigar gaire més.

Quan costa de veure el camí bo,
res no ha de distrure mai el nord.
L´única pauta per no caure mort
és saber escoltar-se sempre el cor.

Sentiments que esmolen l´esperança.
I és moment per estirar les ales
Un cop més, i no espantar-se,
Que el bons temps,
Ja no pot trigar gaire més.

sentiments

Cops que t´esmicolen il.lusions.
Somnis que ara es tornen paper moll.
Fa massa vegades que la sort es pon
i no queden gaires ocasions.

Però si la veueta et diu que pots,
tard o d´hora sempre arriba el torn.
Si és fort el coratge tot anirà sol.
Brollarà la màgia del teu foc.

Sentiments que esmolen l´esperança.
I és moment per estirar les ales
un cop més, i no espantar-se,
que el bons temps,
ja no pot trigar gaire més.

Quan costa de veure el camí bo,
res no ha de distrure mai el nord.
L´única pauta per no caure mort
és saber escoltar-se sempre el cor.

Sentiments que esmolen l´esperança.
I és moment per estirar les ales
Un cop més, i no espantar-se,
Que el bons temps,
Ja no pot trigar gaire més.

Català

si és amb tu

Tot el mal humor
que m´encèn el cos
s´apaga de cop.
Totes aquelles pors
de sobte s´han fos
quan et tinc a prop.

Tots aquells plans
fins fa un instant
sense futur,
ara els veig clars.
Tot és tan gran
quan sóc amb tu...

Ja no hi ha res que pugui espantar-me si és amb tu...
(els temors s´amaguen, res m´espanta si és amb tu)

Català
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Cap somni ja no pot espatllar-se si estem junts.
Voldria aturar el temps cada vegada quan hi ets tu
(fer les hores llargues i aturar-les quan hi ets tu)
per no fer cap més tast de nostàlgia.
Vull ser amb tu i fer etern cada minut.

Amb tu tot és nou.
Surten del teu cor
Bocinets de cel.

El meu nord es mou,
cercant nous tresors,
rera el teu estel.

Si tu ets aquí
els meus matins
són menys feixugs.
I tant se val
si el sol és dalt
o avui no surt.

Ja no hi ha res que pugui espantar-me si és amb tu...

Si et fas gran amb mi

Si et vols fer gran amb mi,
el millor està per venir.
El temps s’haurà fos
i en farem un dels dos.

Tu i jo apamarem la vida junts
per poder anar fent-nos a mida.

Junts com dues branques
d’un mateix arbre
ens farem grans
desfent les presses.
Junts, l’un vora l’altra,
amb tota la calma
i anar desgranant
el temps que ens queda per endavant.

Si et fas gran amb mi
el millor ha d’arribar.
No et puc garantir
un camí sempre pla,

però segur que trobarem la força
junts per poder obrir qualsevol porta.

Català

Si et fas gran amb mi

Si et vols fer gran amb mi,
el millor està per venir.
El temps s’haurà fos
i en farem un dels dos.

Tu i jo apamarem la vida junts
per poder anar fent-nos a mida.

Junts com dues branques
d’un mateix arbre
ens farem grans
desfent les presses.
Junts, l’un vora l’altra,

Català

amb tota la calma
i anar desgranant
el temps que ens queda per endavant.

Si et fas gran amb mi
el millor ha d’arribar.
No et puc garantir
un camí sempre pla.

Però segur que trobarem la força junts
per poder obrir qualsevol porta.

Junts com dues branques
d’un mateix arbre
ens farem grans
desfent les presses.
Junts, l’un vora l’altra,
amb tota la calma
i anar desgranant
el temps que ens queda…

L’un vora l’altra,
i anar desgranant
el temps que ens queda per endevant…

Silenci

Sé que no tornaràs, que he de viure sense tu.
Pel camí del fracàs t’he buscat per mil racons.
El temps al teu costat, un regal que t’has endut,
deixant-me plenes les mans de misèries i de pors.

Ets tan delicat
que et trenques just en pronunciar el teu nom.
Sense haver-te maltractat
te’m vas trencar i, dels teus bocins, n’hauré de fer valor...
... encara no sé com.

T’odio.
Tot i amb els anys, sento guardar-te rancor;
però em miro i has tret de mi el pitjor.

Nits vestides de blanc amb orquestra i sense son,
però tu em deixes penjat enmig del ball de bastons.
El meu cap no és capaç, no recorda ja el teu so.
Fa massa temps que vas marxar. Jo et porto clavat al cor.

Qui sap si el meu cap
ha fet dissabte per llevar el teu dol
i al teu lloc hi ha posat
sorolls, batecs, remors, xiulets... que ell mateix s’ha inventat
per no sentir-se tan sol.

T’odio.
Tot i amb els anys, sento guardar-te rancor;
però em miro i em veig com caic...
em miro i veig com caic...

Català

sobre un mirall

Fulles que ha anat fent caure el temps,
bufan contracorrent
les vols abraçar.

Jugues a creure´t qui no ets
i amb un plec d´arguments
et vas disfressant.

Omples sovint la soledat
amb la felicitat
que compres a grams.

I et descuides d´un cor ple de rovell

Català
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que es mou fet un cabdell.
Maldestre ha intentat no fer-se gran.

Sures tot sol
enmig d´un oceà, sense port.
La vida se t´en va com la sort,
que s´ha cansat d´esperar.
Fa massa temps que fuges de tot.
Camines sense anar mai enlloc.
I vius apedaçant el teu món
que se t´està desmuntant
a mida que veus l´engany.

Busques la cura en un remei
que ajuda a tocar el cel
i et torna a ensorrar.

Rutlles tan sols en el moment
que l´amargor que sents
et va gola avall.

Jures que ja no hi tornaràs.
Però les promeses que ara et fas
demà les desfàs sobre un mirall.

Sures tot sol&#8230;

Sobre un mirall

Fulles que ha anat fent caure el temps, bufan contracorrent les vols abraçar.
Jugues a creure´t qui no ets i amb un plec d´arguments et vas disfressant.
Omples sovint la soledat amb la felicitat que compres a grams.
I et descuides d´un cor ple de rovell que es mou fet un cabdell. Maldestre ha intentat no
fer-se gran.
Sures tot sol enmig d´un oceà, sense port. La vida se t´en va com la sort, que s´ha cansat
d´esperar.
Fa massa temps que fuges de tot. Camines sense anar mai enlloc. I vius apedaçant el teu
món que se t´està
desmuntant a mida que veus l´engany. Busques la cura en un remei que ajuda a tocar el
cel i et torna a ensorrar.
Rutlles tan sols en el moment que l´amargor que sents et va gola avall. Jures que ja no hi
tornaràs.
Però les promeses que ara et fas saps que es desfaran sobre un mirall. Sures tot sol.

Català

Souvenirs

Quan se’ns esgoti el temps mort,
quan haguem de tornar a aprendre a volar,
quan no viurem del record,
quan gosem a creure en un demà,

no ens escoltarem ningú,
no hem de ser mai més porucs.
L’última passa endavant:
saltar al buit o bé ofega’ns.

Que tinguem sort,
saps que som forts.
Tot pot canviar...
Buscant el nord
prenc tants tresors
que m’ has deixat
grapats al cor...

Quan se’ns morin els rancors
que ens han fet viure en dos mons separats,
quan per fi encerti els acords

Català

que em permetin dir el que t’he estimat.

Sabem que tant tu com jo
mereixem tot el millor.
Cerca el que no hagis trobat
aquests anys al meu costat.

Que tinguem sort...

temps perdut

Vaig començar creient que era necessari
però poc a poc el desig se´m va emportar.

Sense parar, al final va ser a diari.
El món perdia a cada instant.

Un cop de mà per sortir d´aquell calvari.
Vaig acabar-hi encadenat.

I aquí tancat, sota control,
els dies passen marcats pel record.
Tan temps perdut, tan temps llençat.
Tan lluny de casa, tot sol i espantat.

Cada matí, a les sis es fon el somni.
Obro els ulls, veig el dia repetit.

Ja són aquí els neguits i les angoixes
que potser amb sort s´allunyaran.

I aquí tancat, sota control,
els dies passen marcats pel record.
Tan temps perdut, tan temps llençat.
Tan lluny de casa, tot sol i espantat

Català

torno a ser

Ara que tot s´ha acabat,
que el meu esperit gosa
a tornar a mirar endavant.

Vull enterrar el meu passat,
que punxa com l´agulla
que em va fer agonitzar.

Poder cridar ben fort
al vent que em sento viu
i ser conscient del que esborrona
veure com surt el sol cada matí.

He vençut la mort
i el què diran de mi.
Les ganes de viure que tinc
fan que m´esclati el cor
en mil bocins.

Després de palpar l´horror
de viure tant de pressa,
d´acariciar la mort.

Torno a sentir la il·lusió
d´amararme de vida
de fer saber a tothom...

Que els meus ulls tornen
a lluir com el cristall,
però aquest cop no és pas d´angoixa
és veure´m tan feliç que els fa brillar.

Català
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He somiat les ales grosses d´un ocell
vull volar i ser lliure tant com ell.
I he fermat per sempre el maleit cavall,
el meu alè, la meva sang,
tornen a ser tan tèbis com abans.

Tot i així

El despertador m´ha tret del llit.
Sempre més cremada avui que ahir
pel calvari de cada matí.

Tornaré un cop més a demostrar
que stic preparada per a guanyar
la feina que mai em donaran.

I la meva dignitat
se n´ha anat aigüera avall.
La il*lusió ara és desengany,
i a la brossa l´esforç,
quan ser dona és destorb
i estar bona és el que val.

Tot i així tossuda, tot i així
forta i convençuda a resistir.
Tot i que dolguda, prou feliç.

Després de lluitar pel més volgut,
no m´han vist capaç d´altra aptitut
que tenir un bon polvo i un bon cul.

Jo que podria ser al lloc on són ells,
sento angúnia quant servint cafès
em repassen llefiscosament.

Ells no s´equivoquen mai,
és brillant tot el que fan.
I el meu vot no els val ni un ral,
demostrant-se immadurs,
vacil*lant de virtuts,
retratant-se a cada pas.

Tot i així...

Català

TOTS SABEN

TOTS SABEN (Nando Oterino)

No importa si no saps què fer amb la teva vida.
No importa si als trenta t´hi has posat de ple.
No importa si al carrer la gent s´engreixa amb mentides.
No importa, para-ho tot i olora el cafè!

Tots saben més que naltros el que hem de fer.

Els genis critiquen, però no surten de casa...

No importa si et respatllen amb cent-mil excuses.
No importa si no et prens res gaire seriosament.
No importa quan et donen ordres però no et saluden.
No importa, ven la casa i vés a lloguer!

Tots saben més que naltros el que hem de fer.

Els genis critiquen, però no surten de casa...

Català

Trens d´alta velocitat

Trens d´alta velocitat (Joan Masdéu)

Un bitllet sols d´anada,
paisatges amb vistes al mar.

Una andana.
Trajectes en trens d´alta velocitat.

Vies mortes.
Se m´obren les portes
veient que es tornen a tancar.

Cares noves,
vagons plens de gent
i algunes estacions que passen de llarg.

Quan te´n vagis
recorda´t sempre que de tant en tant
vam fer màgics alguns instants.
Quan agafis
el tren que va cap a la gran ciutat
pren tots els moments sublims
de dos vells amants.

Trams que són de llarg recorregut,
que no porten enlloc.

Fent-te d´interventor
de les rodalies del teu cos.

Sales d´espera,
tantes fronteres...
Pas a nivell al teu jaç.

Quan te´n vagis
recorda´t sempre que de tant en tant
vam fer màgics alguns instants.
Quan agafis
el tren que va cap a la gran ciutat
pren tots els moments sublims
de dos vells amants.

Català

Trenta

Penjades al coll trenta tardors que ja em donen l’esquena.
Trenta raons per viure a fons quan saps que el temps no espera.

Trenta cançons que em fan menys feixuga la vida.
Trenta melodies més que avui em queden per escriure.

Trenta llocs on fer que surti el sol,
trenta moments de soledat,
trenta torns per tornar a aixecar el vol,
trenta pupil·les on reflectir-me,
trenta espines del passat.

Trenta ocasions per tornar a caure en la mateixa pedra.
Trenta racons que em conec del teu cos per poder perdre’m

Trenta bars oberts i una ciutat adormida.
Trenta sorolls nous donant pel sac dins la meva oïda.

Trenta instants per no fer-me saltar els ploms,
trenta motius per assentar el cap,
trenta plans per fer volar coloms,
trenta mentides fetes a mida,

Català
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trenta estius que ja han volat.

...trenta punts de vista.

Trenta llocs per on fer sortir el sol...

t´he anyorat

Avui, per fi, de nou t´he vist
després de tant de temps.
Tu no m´has vist entre la gent,
jo m´he fet el dristret.
De sobte, el pit se m´ha encongit
sense saber per què.
No t´he gosat dir res.

Segueixes fent tant de goig
com quan rera teu anava boig.

T´he enyorat.
Sé que s´ha acabat.
M´ho vas fer passar fatal.
T´he enyorat.

Jo era un briball, tu ja amb vint anys,
em vas treure de l´ou.
Tu encapritxada i jo colat,
em vas fer un home nou.
Després mai més vas dir-me res.
Ni et vas digar a mirar-me.
Jo et vaig seguir esperant.

Et va costar el mateix
ser al meu costat que dir-me adéu.
Però ara ja no em sap greu.

T´he enyorat.
Sé que s´ha acabat.
M´ho vas fer passar fatal
però ja no em fa mal.
Avui t´he vist passar
i no puc negar
que el cor de nou m´ha saltat.
T´he enyorat...

Català

Ulleres de sol

Ulleres de sol (Joan Masdéu)

Aquest coi d´hivern sempre posat als ossos.
Festes de les de no guardar.
La fragilitat que encaixa els nostres cossos.
Sedants, cures en va.

Crues veritats que callen com putes.
La debilitat del meu son.
Taques de rovell que fan sortir de dubtes.
Remeis a gust de tothom.

Batalles perdudes
als peus del teu nom.

Llums de colors,

Català

ulls de mussol,
un ram de pors,
ulleres de sol.
Cosa de dos,
ales al vol,
tantes tardors,
ulleres de sol.

La posta de sol dels teus ulls quan em mires.
El camp de visió dels teus jocs.
La graduació d´algunes diòptries.
Retrats, sublims desenfocs.

Estrips i costures.
Retalls de cançons.

Atacs de cor,
llunes de dol,
poms sense flors,
ulleres de sol.
Nits sense fons,
cures de son,
Un mar de plors,
ulleres de sol.

un home com cal

Té una casa a la Gran Via.
A la feina és el senyor Garcia.
Té una dona i una família
que fan d´ell un home com cal.

El Ramon té una drogueria
a la rambla de tota la vida.
No té fills, no té una família,
amb tot, sembla un home com cal.

Al carrer són dos estranys.
Qui es prodria figurar
que al "Xino" tenen un pis llogat
per veure´s d´amagat?

Ningú mai no sabrà
d´aquell amor tancat.
Quan surtin l´endemà al replà
tot tornarà a ser tan normal.

Saben que no és cap malaltia.
La vida un per l´altre es donarien.
Mai pot ser dolenta una estima,
però al carrer no es coneixeran.

Saben que així res els canvia,
sense por d´aixecar cap sospita.
Cadascú fent la seva vida,
tots dos són uns homes com cal.

Al carrer són dos estranys.
Qui es prodria figurar
que al "Xino" tenen un pis llogat
per veure´s d´amagat?

Ningú mai no sabrà
d´aquell amor tancat.
Quan surtin l´endemà al replà
tot tornarà a ser tan normal.

Català
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un tebi alè

Va venir al món fruit de l´amor dels seus pares.
No van trigar en adonar-se´n que aquell nen no era igual.
Van resignar amb llàgrimes aquella desgràcia
que el cel havia decidit enviar-los.

I es maleïen a cada instant
amb la força que els anava quedant
no entenent quin era el pecat
que havien comès per ser tan castigats.

Ara és l´alegria més gran d´aquella casa,
ara és la raó de viure dels que vida li han donat.

Molt més sensible que el foc al glaç,
tendre i dolç com no hi ha cap briball.
Pot ser possible tanta bondat,
ser tan ditxosos de tan gran regal?

Vull saber ser tan net com ell.
No vull entendre més lluny d´un tebi alè.

La seva mirada tan perduda i llunyana
Que "no sent, no pot, no veu, no entèn", la gent va dient.

I mentre mira sense dir res
com el món va girant al revés.
Si s´aturés el temps un moment
potser veuríem qui té realment més coneixement.

Vull saber ser tan net com ell.
No vull entendre més lluny d´un tebi alè.

Català

Wilco

I am Trying to Break Your Heart

I am an american aquarium drinker
I assassin down the avenue
I’m running out in the big city blinking
What was I thinking when I let go of you?
Let’s forget about the tongue-tied lightning
Let’s undress just like cross-eyed strangers
This is not a joke so please stop smiling
What was I thinking when I said it didn’t hurt?
I want to glide through those brown eyes dreaming
Take from the inside, lady gold on tight
You so right when you said I been drinking
What was I thinking when we said goodnight?
I want to hold you in the bible-black pre-dawn
You’re quite a quiet domino, bury me not
Take off your bandaid because I don’t believe in touchdowns
What was I thinking when we said hello?
I always thought that if I held you tightly
You’d always love me like you did back then
Then I fell asleep & the city kept blinking
What was I thinking when I let you back in?
I am trying to break your heart
I am trying to break your heart

Anglès

Used to be lying when I said it wasn’t easy
I am trying to break your heart
Disposable dixie cup drinking
I assassin down the avenue
I’m running out in the big city blinking
What was I thinking when I let go of you?

Winchester, Rakel

El mario de la carnisera

EL MARIO DE LA CANNISERA
( Raquel Winchester )

después de terminar una horrible relación
me fui al m30 y un pillé el borracheron
y alli estaba el nene con su culo bonito
fumandose un petardo
y bebiendo un caxarrito

ay que mal me siento
que me va dar un desmayo
tengo que contarlo porque exploto si me callo
juro por mis muertos
que no estaba preparao
pero al mario la cannisera
me creo que me tirao

no sabia yo que era el ma-ma-mario de la cannisera
no sabia yo que era el ma-ma-mario de la cannisera

a este primo me lo ligo,me dije con salero
chorrearon mis bragas
cuando le agarre el trasero
necesito un achuchon
aunque de mentira sea
estoy triste y desolada
y me siento un poco fea

no sabia yo que era el ma-ma-mario de la cannisera
no sabia yo que era el ma-ma-mario de la cannisera

decidió venir cormigo
pa que no durmiera sola
sin contarme el problemilla
que tenia en su pilindola
y aunque el era muy hombre
y tambien era muy macho
a su edad no habia operao
el frenilllo de su cacho

un cuchillo eso se opera, te aconsejo que vayas a una cannisera
con cuchillo eso se opera, te aconsejo que vayas a una cannisera

ya nunca podré olvidar
aquella tarde de invierno
en que fui al supermercao
a por un filete tierno
y alli estaba mi tendera
con su ceja levantá
ay la cara que me puso
creo que estaba mosqueá.

Cuatro y mitad de bisteles
le pedi algo temblorosa
y escogio la peor carne
la carne mas horrorosa
con mirada de asesina
me corto en casi 1 hora
tres filetes con mas nervios que una servidora
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Winchester, Rakel

vaya peste, como olia,si lo se me cambio de canniseria
vaya peste, como olia,si lo se me cambio de canniseria

que-quereis saber porque me hizo esta faena?
pos porque el del frenillo
era el novio de esta nena
y aunque quise abandonarlo no pude eso, soy la pera
y me quedao con el mario de la cannisera

no sabia yo que era el ma-ma-mario de la cannisera

y con que morro voy yo ahora a la canniseria
como pido,como hablo,como miro yo a esa tia
tantos años en esa tienda y en un dia la he liao
ya no podre comer canne
tendre que comer pescao

hay que miedo que psicosis, solo queda que este niño se opere de fimosis
hay que miedo que psicosis, solo queda primo mio q te opere de fimosis

al urologo ha marchao
a hacerse la operacion
se fue con una pilila
y volvio con un pollon
milagrosa medicina q hasta su miembro ha estirao
mas no podemos ******
pos siete puntos le han dao

no sabia yo que era el ma-ma-mario de la cannisera

pronto se le caeran
ya q cuando se despierta
su minga mira al nordeste
tiesa, herguida y peripuesta
y los puntos van cayendo con tantisimo sigilo
y te juro que en 2 dias ya no le queda ni un hilo

ay que gusto da mirarlo me se sale el tampax solo de pensarlo
ay que gusto da mirarlo me se sale el tampax solo de pensarlo

no sabia lo que era el ma-ma-mario de la cannisera
no sabia lo que era el ma-ma-mario de la cannisera
no sabia lo que era el ma-ma-mario de la cannisera
no sabia lo que era el ma-ma-mario de la cannisera

Era infeliz en su matrimonio

Era infeliz en su matrimonio...
porque su marido no le tocaba el coño
tenía Bernarda fama de muy tierna
y de telarañas llena la entrepierna
desde hace 6 o 7 inviernos que no recibe ni un caliqueño
y ella en sus muertos se caga
mira a su mario, y se mea en las bragas
quien te hacía a ti eso di bernarda quien era
quien no te echaba un polvo ni en primavera
quien solo el 9 de noviembre
y con suerte en nochevieja
te decía a ti bernarda
te voy a tocar las tetas

lalailo loloilo
lalailo lo lo loilo
lalailo loloilo
lalailo lo lo

Bernarda arde con tanto reposo
cansada ya su mano
va y se alquila un buen mozo
mi nombre es "Hector" más llamame "el pollo"
pues tengo ladillas que son como centollos

Castellà

mi nombre eanda y porque no lo habías dicho
guarro, asqueroso, me has pegao tus bichos
mi mario se entera y me mata
me va a cortar el chichi con un abrelatas

Bernarda hija de mi alma te estás rascando mucho
que más que una persona pareces un chucho
a ver... enseñame el chichi que te he visto un ladilla
tan grande como un centollo
¡que va! es una espinilla

lalailo ladilla loloilo la ladilla
lalailo ladilla loloilo la
lalailo ladilla loloilo la ladilla
lalailo ladilla loloilo la

Within Temptation

Angels -- Within Temptation

Sparkling angel I believed
you were my saviour in my time of need.
Blinded by faith I couldn’t hear
all the whispers, the warnings so clear.
I see the angels,
I’ll lead them to your door.
There’s no escape now,
no mercy no more.
No remorse cause I still remember
the smile when you tore me apart.

Chorus:
You took my heart,
deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they would turn into real.
You broke the promise and made me realise.
It was all just a lie.

Sparkling angel, I couldn’t see
your dark intentions, your feelings for me.
Fallen angel, tell me why?
What is the reason, the thorn in your eye?
I see the angels,
I’ll lead them to your door.
There’s no escape now
no mercy no more.
No remorse cause I still remember
the smile when you tore me apart.

Chorus:
You took my heart,
deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they would turn into real.
You broke the promise and made me realise.
It was all just a lie.
Could have been forever.
Now we have reached the end.

This world may have failed you,
it doesn’t give you reason why.
You could have chosen a different path in life.

The smile when you tore me apart.

Chorus:
You took my heart,
deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they would turn into real.
You broke the promise and made me realise.

Anglès
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It was all just a lie.
Could have been forever.

Memories -- Within Temptation

In this world you tried
not leaving me alone behind.
There’s no other way.
I prayed to the gods let him stay.
The memories ease the pain inside,
now I know why.

Chorus:
All of my memories keep you near.
In silent moments imagine you here.
All of my memories keep you near.
Your silent whispers, silent tears.

Made me promise I’d try
to find my way back in this life.
I hope there is a way
to give me a sign you’re ok.
Reminds me again it’s worth it all
so I can go on.

Chorus:
All of my memories keep you near.
In silent moments imagine you here.
All of my memories keep you near.
Your silent whispers, silent tears.

Together in all these memories
I see your smile.
All the memories I hold dear.
Darling, you know I will love you
until the end of time.

Chorus:
All of my memories keep you near.
In silent moments imagine you here.
All of my memories keep you near.
Your silent whispers, silent tears.

All of my memories....

Anglès

Somewhere -- Within Temptation

Lost in the darkness
Hoping for a sign
Instead there´s only silence
Can´t you hear my screams?

Never stop hoping
Until you know where you are
But one thing´s for sure
You´re always in my heart

Chorus:
I´ll find you somewhere
I´ll keep on trying
Until my dying day
I just need to know
Whatever has happened?
The truth will free my soul

Lost in the darkness
Tried to find your way home
I want to embrace you
And never let you go

Almost like you´re in heaven

Anglès

So no one can hurt your soul
Living in agony
Cause I just did not know
Where you were

Chorus

Wherever you are
I won’t stop searching
Whatever it takes me to go

Chorus

wolfish

12 de desembre

Vaig buscar-te a l´horitzó
Més enllà del mar.
Algú em va dir que fugiries
De la foscor d´aquella nit.
Sense saber aprofitar

Aquelles hores que vam passar
Tots sabiem el que ens esperava
Si queia a les teves mans.

Vaig caure dintre teu
En les ombres de la nit.
Em vaig enamorar
En el silènci de la nit.

I tornarem a caure junts
en les ombres de la nit.
Et donaré tot el que tinc
En el silènci de la nit.

Nessecito que m´escalfis
Abraçant-me un cop més.
Que només la lluna il.lumini
El vostre contorn.

Que només la boira desdibuixi
les teves faccions
Nessecito que m´escalfis
Abraçant-me un cop més.

Català

barrio alegre

Toda la "jeneusse" del barrio alegre en la calle
cultura en movimiento, arte y vida en el aire

bam bam qui est là?
qui frappe ma porte
bam bam qui est là?
j´spere s´est toi, j´spere tu viendras

bailando al son de un canto que se mete en mi gente
con cada palabra despiertas tu alma y enriqueces tu mente

super possitive ma fille danse
porte moi dans ta bulle, j´apprendrai ta science:
si tu permis la vie passe
etre toujours spectateur
mais ton âme sert à rien
si tu jamais ecoute ton couer

eoeo, la vie ne sert à rien
eoeo, si nous sommes pas heureux
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eoeo, la vie ne sert à rien
Si tu n’est pas hereux la vie ne sert a rien

nunca olvides pues el verdadero sentido
hermosa es esta vida y mas lo es si estas conmigo

super possitive ma fille danse
porte moi dans ta bulle, j´apprendrai ta science
si tu permis la vie passe
etre toujours spectateur
mais ton âme sert à rien
si tu jamais ecoute ton couer

eoeo, la vie ne sert à rien
eoeo, si nous sommes pas heureux
eoeo, la vie ne sert à rien
Si tu n’est pas hereux la vie ne sert a rien

internationale

LA INTERNATIONALE

je sais que la lumière que brille dans tes yeaux
est la manifestation de la joie que remple ton coeur
tu marche dans cette rue trés orgueilleuse
tu n´as pas rien a cacher maintenant tu es heureuse

le vieux parfum de ton quartier te rappele
a tes amis perdus qui revivent dans ta tête
et touts ces moments se perdront en la nuit du temps
et on n´avez pas plus

les memmes personnes d´hier marchen
encore le vieux vétéran chante la internationele,
il est encore ému
et tu reste tres belle
encore la plus belle!

la madame fou arrose les fleurs de son balcon,
te regarde de haut en bas pendant elle parle suele
le bordel du coin est toujours plein des hommes
et dans la maiseon les femmes pleurent a chaudes larmes

les memmes personnes d´hier marchen
encore le vieux vétéran chante la internationele,
il est encore ému
et tu reste tres belle
encore la plus belle!

je sais que la lumière que brille dans tes yeaux
est la manifestation de la joie que remple ton coeur
tu marche dans cette rue trés orgueilleuse
tu n´as pas rien a cacher maintenant tu es heureuse

wolfish   www.wolfish.tk

Francès

jean

borned sixteen years ago between sun and monaco
he just said here I go, tried cars and rocked himself
hey people, here we go, Ask pourquoi? Just c´est ça!

Allez, allez, that Jonny is in the game
Comment ça va? Bien I´ll play it so hard
ça c´est fonvielle teach them to take it real
and just play it so hard

after seen many girls in his head there´s only a name
flying trought the hardcore lines found a place, a life to play
hey people, here we go, ask puor quoi? just c´est ça!

Alors, touts ensemble,
Chantez-vous cette chançon
Pour l´amour et la lune.
Dancer dans la mer
De la côte d´Azur
À la Tempête Du Midi.

it´s time to find a new way
it´s time to change the game

take time to listen my story
playing new tunes like a fresh air flurry
breaking molds, stereotypes
living on top , never stop
got a dream and he´s gonna fulfil it

It´s time to change your mind

don´t nag us or try to convince us
we don´t care, we don´t want your reasons
so you know we are the new crew
and we are going directly to you

Anglès

sullen symphony

I ´m so afraid to look the white moon tonight
one year ago i hadn´t the same though
we spend the night together looking the steeple
too much dark and impure for my dreams

but, today, one year later,you´ve forgotten my face
and your smouth won´t come to me again
and the sun shine, full tonight, in the north winds again
and i see you eyes flying in the sky

THE SILENCE HAS BEEN BROCKEN
BY THE DECEMBER WINDS
YOUR VOICE REVIVES MY PAIN AGAIN
AND I REMEMBER IT LIKE
A SULLEN SYMPHONY
A SULLEN SYMPHONY

in one year you have to forget some faces
and some feelings will never come again
i´m so afraid to look the round moon tonigh
´cause i see your eyes in the northerly lights

December 12 was the heaven, right now,
this date, every year will be the hell

Català

va parir

Diu que la vida del palu
Es més maca per somiar!
Només estafa guiris
Per a poder fumar gratuit

Ets un mal partit!Va parir....
Ets un malparit!

Català
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Un pasma li roba el kanja’
El multa i s’el fuma
Però com que era de la secreta
no l’havia vist venir

Ho intenta recuperar
Fent de trilero a la Rambla
Però com que es tant empanat
Encara hi surt perdent

Va Vacilant per Barcelona
Amb molta mona i pocs calers
Diu que la vida es una droga
Que s’olora del mar a escudellers

Entra a un badulake
A intentar xurrar-se un Twix
“Tu a mi no me robas yonky malparit!”
el tio marxa cagant llets cap a Macba
Sentint redera seu els crits del Pakistani

Va Vacilant per Barcelona
Amb molta mona i pocs calers
Diu que la vida es una droga
Que s’olora del mar a escudellers

Andate con cuidao con el mono que trae
Cualquier dia de estos te la meten en la calle!
Andate con cuidao con el mono que trae
Cualquier día de estos te la meten en la Rambla!

working class bitch

That´s the place I wanna be
And there you come again my enemy
Please don´t tell me you´ve changed
Stop the farces all we know your way

Cause anyway we don´t want you
There you cry in front me
Trying to make me feel down again

But I´m not spellbound about it
I´m not impressed on your dirty tricks
The working class bitch is out threre
And I don´t care

Let´s go

I´ve never been so rancorous
I just wanna return you the blow
And my hatred is turning off
And your poison ani´t afflict to me

cause anyway we don´t want you
don´t pretend to hide me
all the shit that you have been doing

Remind of the time when we were fellows
We ain´t care about the others
Just trying to get some past time
Ingenous of your bad tricks
And I´ll never forget the pain that almost kill me

Talking Jean

Betwen dreams and hazes I still can hear your voice saying life it´s life
Now I´m one of the bad consequences that your witchcraft leaves where it goes by
Common girl don´t be pathetic don´t ask to open the door that yourself closed

Anglès

Forgiven you right now doesn´t make sense

traducció (catala)
Aquest és el lloc on jo vull estar
i aqui vens tu el meu enemic
siusplau no m´expliquis que has canviat
para les farces, tots nosaltres coneixem le teva manera de ser

perque de totes maneres no et volem
plores davant meu
provant de deprimirme un altre cop

però no estic bocabadat amb això
no estic impressionat amb els teus jocs bruts
la puta de classe obrera és alli fora
i a mi no m´importa

som-hi

Mai he estat rencorós
només et vull tornar el cop
el meu odi s´està apagant
i el teu verí ja no hem fa mal

perquè de qualsevl manera no et volem
i no pretenguis amagar-me
tota la merda que has estat fent

recordo el temps en que erem col·legues
no ens importaven els altres
simplement provant de tenir una estona divertida
ingenu de les teves males passades
i mai oblidaré el mal que quasi em va matar

Jean discurs

entre somnis i boires encara puc sentir lateva veu dient la vida és la vida
ara soc una de les males conseqüencies que la teva bruixeria deixa per allà on passa
vinga noia no siguis patètica no hem demanis que obri la porta qe tu mateixa has tancat
perdonar-te ara no tindria sentit

Xavier Panades

CONTRAATAQUEM

Aquesta terra sense pau ni llibertat
Plena de genis però sense unitat

Alguns la venen per un plat de llenties
Dures, amargues i sense vitamines

Netegem la terra d’aquests dimonis
Que fan emprenyar a rucs, gats i rats penats

Contraataquem
Contraataquem
Contraataquem

Obrim els ulls que mai vam tancar
Plorem les mentides i caguem les hipocresies

I recordem que la mala consciència ens duu a la decadència

Contraataquem

Català
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Contraataquem
Contraataquem

Cuco i kika

Aquestes cosetes blanquetes i negretes
Estan amagades a sota el sofà

Petiteses com ratetes amb quatres poetes
Sense panxudes i amb molta fam

Coco i Kina no us espanteu
Sortiu a jugar que no us cruspirem

Acabades de néixer en un mon diferent
S’amaguen perquè no saben que fer

La mes petitesa darrera la grandeja
Tremola amb pànic perquè no sap on es

Ara fa una caqueta a la catifeta
Tan blanqueta que sembla un coprolit

Cuco and Kika no us amagueu
Sortiu a menjar i no marxareu

Cuco and Kika les meves gatetes
Ara ja grandetes que sempre estimareeeee

Català

CUCO I KIKA

Aquestes cosetes blanquetes i negretes
Estan amagades a sota el sofà

Petiteses com ratetes amb quatres poetes
Sense panxudes i amb molta fam

Cuco i Kina no us espanteu
Sortiu a jugar que no us cruspirem

Acabades de néixer en un mon diferent
S’amaguen perquè no saben que fer

La més petitesa darrera la grandeja
Tremola amb pànic perquè no sap on és
Ara fa una caqueta a la catifeta
Tan blanqueta que sembla un coprolit

Cuco and Kika no us amagueu
Sortiu a menjar i no marxareu

Cuco and Kika les meves gatetes
Ara ja grandetes que sempre estimaré

Català

DEIXEU-ME ESCOLLIR QUI SOC

Hi ha turmenta hi ha trons
i ens cega tant l’ombra
Que ens matem amb cogombres

Ens odiem tant internament
Que ni el millor vident
podria descobrir el secret
D’aquesta mala llet

Son masses centenaris a recordar
Son multituds d’enfrontaments i humiliacions a netejar
Son molt patiments i abusaments que ens han embrutat

No som purs
Però, ens hem de deslligar
De les al•lucinacions
Que ens fan classificar
Ésser humans com massapans

Jo ploro, jo ploro, jo ploro, perquè ja no escolto ni la llibertat

De sobte corren rius de sang
I ni així ens enfrontem a la covardia eterna
Ni als enemics ni a l’inquisidor que ens enlluerna eternament amb la seva llanterna

Realment som presoners del nostre nihilisme reprimit
Som esclaus de les nostres pors
No creiem en la raó sinó per petar cors

Uns amb enveja em dieu que no soc prou català perquè dic “a” enlloc d”a”

Altres amb molt rancor m’obliguen a ser espanyol perquè ho posar al passaport.

Quin dret teniu a jutjar-me sense preguntar-me
No soc cap esclau ni objecte
Ni algú que camina recta

Soc un ésser humà nascut als Països Catalans
Que ha corregut el mon endavant
I que sense haver de comparar
Te el dret a dir que es sent Català

Català

EI NENA

Ei nena, obre els ulls
Arria nena, que faràs tard
Ei nena, no siguis ignorant

Quan reies les orenetes formaven bellugadisses al cel
Quan parlaves les mores i aranyons dels bosc maduraven
Quan ploraves omplies la roureda de cassanelles.

Ei nena, necessito parlar
Acull nena, éssers perduts
Ei nena, on es la meva col•lega
Ei nena, aixeca els braços
Rebufa nena, que fa calor

Català
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Ei nena, aixeca’ls mes alt

Crida nena, la teva frustració
Corre nena, que no arribaràs

Quan miraves les pors fugien com òlibes espantades pel sol.

Quan t’enfades llampegues els mals amb llàcrimes elèctriques

Quan estimes lloreges fins i tot els perdons sense causa

No pots ser lliure com un home!!!!
No pots ser lliure com un home!!!!
No pots ser lliure com un home!!!!

Només ser lliure com un dona!!!!
Només ser lliure com un dona!!!!
Només ser lliure com un dona!!!!
Només ser lliure com un dona!!!!

Ei nena, recorda el que sento
Manifestat nena, que pateixo molt

Ei nena, mou el cos
Sent nena, ja ets lliure

El camí

Veig un caminet
per entre les vinyes.
¿A on me durà
si jo l’en seguia?

Ningú m’ho pot dir
sinó el que el sabia:
saber un caminet
fa molta alegria.

Hi passa un pagès
que ve de la vinya.
Coim hi passa avui,
també cada dia:

cada dia no,
que festes hi havia.
De tant que el coneix,
les hi coneixia.

-Digueu-me el camí:
saber-lo voldria.
-Si te l’ensenyés,
tu mai el sabries:
si s’en vols saber,
passa-hi cada dia.

D´en Francesc Pujols,

Català

PER QUÈ  NO LI DIUS?

No em facis més mal marxa i oblida
No escoltis el cor a l’aire lliure
Refusa els trons i les alegries
Agafa la maleta marxa i oblida

Per què no li dius quan t’estimes?
Per què no li dius quan escrius?
Per què no li dius quan t’empipes?
Per què no li dius quan ho descrius?

Ruc, agafa la maleta, marxa i viu
I deixa’ns en pau que ets tot un babau
Roman callat i seràs tolerat
I carrega el respecte que mai s’oblida

Per què no li dius quan t’estimes?
Per què no li dius quan escrius?
Per què no li dius quan t’empipes?
Per què no li dius quan ho descrius?

Català

QUI SON ELS ÀNGELS?

Una vegada hi havia una noia a un poblet.
Dins una presó quatribarrada sense mandra ni fred.

Buscant la llibertat ningú li  revelava
Ben al contrari, només rebia ganyotes i rialles

Un dia va créixer ales i va volar alt i lluny
Va observar que els humans eren perduts en presons
En estat mentals que duen a la hipocresia

Quan tornà a casa l’esperàvem unes tisorasses
Per tallar-li de tot la llibertat i la salut mental

La noia espantada va córrer, córrer i córrer
I va volar tant alt tant que arribar a la lluna
Que més que vestida de dol era una falla d’àngels

I van entendre llavors que els humans són àngels
sense imaginació
I tant amor familiar espanta i crea temor

A la lluna no han de patir per la seva identitat
A més a més poden cridar la seva reivindicació
“Menys llibertat i menys caritat”

Català
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TENEBRES I TERANYINES

Tenebres que continuaven perseguint-me
Teranyines aturant la raó

Obscuritats que porten la llum, i et fan veure qui no ets
I ho saps saps sapssssssssss

Ai quin mal aiaiaiaiai

No escoltis les tendències sota la catifa
El consumisme agònic sense parar
I les rentades de cap cròniques que et fan
Comprar comprar comprar

Ai quin mal aiaiaiaiai

Recorda que sempre ets nu
I les mentides i veritats són imposades
Ara saps qui ets!
Algú inflat amb imatges, productes químics i irrealitats tats tats

Ai quin mal aiaiaiaiai...De cap

Català

TRENCACLOSQUES

Comencem la vida des de la negror
I l’acabem envoltats amb il•luminació

No! mai recordem ni l’inici ni l’obscuritat
Perquè estem enverinats per tanta claredat

Estem tan bruts mentalment tan perduts
Tan insòlits

Que tant sols recollim paperines verdes
Amb suor i sense sentiment

Només per semblar que vivim bé
Al bat d’un sol generós
Que mai diu que abusa de la seva forca

Perquè

Trencaclosques sense respostes
Per ser ràpids com llagostes
Trencaclosques amb mentides
Pels somiadors d’apologies

Trencaclosques per nens i nenes
Per fer-los llestos i sense problemes
Trencaclosques amb petites venes
Per on corren la sang i les penes

Obeïm cegament fent realitat
El nostre viure

Català

Creant millors i pitjors
Creant panxuts, creant prims
Creant una societat d’igualtats menors

Encara que fins que abans de la negror ens adonem
que la vida social és un teatre per la supervivència

Trencaclosques i matamosques
Que acaben amb els sorolls i les respostes
Trencaclosques amb imatges
Per sotmetre les ments dels hostatges

(I ens lamentem de la vida perduda
De totes les persones enganyades
Encara que mai ho confessem)

Xeic!

Contes

En un calaix de la memòria
s’hi queda tot lo que he estimat:
velles llegendes de muns iaios,
històries que ells m’han explicat.

“Fardatxos i afarams,
fantasmes de Cardó,
dimonis i gegants
o bruixes que es fan gats.
Durant tants anys
s’han anat contant
i amb els records
m’he fet gran”

Records de dies i paraules
que ja mai més he oblidat.
En el calaix de la memòria
s’hi queda tot lo que he estimat.

Català

Emocions

Miro atràs i veig aquells carrers
tan plens de gent,
jugant a qualsevol cosa
sense preocupa’ns per res.
Les mares tranquil·les
cridaven: tots a dinar!
I a la tarde hi tornàvem,
allò sí que era jugar.
Un portal per porteria,
dos arbres a l’altre extrem,
una pilota pinxada
i als dos equips molta gent.
No hi havia cap frontera,
no hi havia discussions,
com més n’erem més xalàvem
quan xutàvem il·lusions.

Il·lusions, acumulant il·lusions.
Sensacions que ens feien créixer amb passió.

Quan del carrer mos cansàvem
anàvem a córrer món,
les muntanyes eren nostres,
així com tots los racons.

Català
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Construíem grans cabanyes,
construíem llibertat,
no teníem molts recursos,
però sí felicitat.
Per vehicle, bicicleta,
i quan no els nostres talons,
saltant marges, pujant pedres,
tot recollint emocions.

Emocions, acumulant emocions.
Sensacions que ens feien créixer amb passió.

Futur en venda

Hem de conservar la terra
per donar una herència als fills
i des de fa temps a l’Ebre
hipotequen lo país.

Van començar als anys setanta
amb lo boom de les centrals,
per portar energia als altres
a canvi de quatre rals.

Ara vivim lo nostre temps,
no volem perdre lo futur,
ara mos toca decidir.

Lo territori no el vendrem,
no ens comprareu amb més diners,
aquesta lluitar ha de seguir.

Hem passat treballs i penes
esquivant transvasaments,
defensant: “lo riu es vida!”
I ara ens volen fotre el vent.

Mos ho paguen amb mercuri
o amb residus nuclears.
Los polítics no ho entenen
que la gent ja n’estem farts.

Terra, quantes injúries.

Terra, quin desgavell d’alenades,
cremades, malmeses, pel bé de molt pocs.

Terra, hi ha gent injusta
i gent que et defensa,
que no vol riquesa a qualsevol preu.

Terra, esperança,
revolta’t i lluita per allò que et pertoca,
que tu ets la pàtria, la casa, i ens pertanys a totes i tots.

Català

Lesbo

Vaig arribar cap a casa des de l’oficina,
i vaig troba’m un cotxe que no coneixia.
Vaig malpensar de la dona: tenia visita.
No hi ha ningú al menjador ni tampoc ningú a la cuina.
Vaig sentir cridar a l’habitació de dalt,
ho tenia clar: la meva dona em feia el salt!
Em  vaig preparar per donar-li una sorpresa,
em vaig quedar flipat: qui collons és esta?

Vaig queda’m parat! Vaig queda’m de pedra!
Al veure la meua dona amb una altra femella. (x2)

Se me van quedar mirant i no vaig sàpiguer què fer,
me van fer una metja ullada i em van dir: Va, que xalarem!
No m’ho vaig pensar i de cap m’hi vaig tirar.

Català

M’ho vaig passar de puta mare, no sabia quina triar!
La meua dona feliç i jo content.
I què dirà, en ficar el meu instrument?

Vaig queda’m parat! Vaig queda’m de pedra!
Al veure la meua dona amb una altra femella. (x4)

Malson

Un nou dia ja em saluda,
la claror em fa obrir los ulls,
la foscor que em perseguia
s’allunya i em fa feliç.

La nit ha acabat sent dura,
m’han seguit per tot arreu.
Una mort m’acompanyava
i era algú de l’entorn meu.

Per sort avui no ha sigut
una història gens real,
això no pot continuar
esta història ha d’acabar.

La por i desconfiança
m’allunyen del teu costat,
no vull ser trista noticia
d’una crua realitat.

Que els covards se’n donien compte
que així no anem a cap lloc,
que tothom mereix respecte
i s’ha de viure amb igualtat.

Que el somni d’aquesta nit
no es tornia un cas real.
Entre tots hem de lluitar.
Entre tots hem de guanyar.

Que les dones d’este món
puguien viure en llibertat
no ser preses del dolor,
sí de la felicitat.

Català

Tradicions

Miro al meu voltant,
descobreixo un món cada cop més globalitzat,
la tradició busca treure el cap per un forat,
no troba maneres d’escapar de lo importat
i la cosa es perd per donar pas,
per donar pas al comercial.

Un tronc de Nadal
ha estat segrestat
per un tal pare Noel
i és que per Tots Sants
ja no mingem panellets
perquè ara fem lo “Hallowen”.

En un únic món
hi ha cabuda per qualsevol de les situacions,
però amb mesura aniria molt millor.
Les arrels nodreixen l’arbre de la tradició,
la cultura ens estimula i ens dóna vida,
per defensar nostra llavor.

Català
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Autoorganitzador de passions

Has d’estimar, com si no et fessin mai mal,
has d’abraçar com si fos la primera,
has de ballar com si no et mirés ningú
i has de pensar pel davant i pel darrera

No has d’actuar, encara que tinguis pressa
No a la vida social que tant t’exigeixen
No has de cantar si el que sona no t’agrada
No has de plorar per què et diuen que pateixen

Autoorganitzador de passions tu estimes els que vols
i no vols els que t’estimen

La família, les mentides, no poden anar passant
la vida va corrent de forma contundent
No has de sentir el que no vols sentir,
no estàs obligat a estar-ne enamorat

Has d’escoltar per què és maco escoltar
i has de follar per què és maco follar
Has d’aprendre a viure com si no hi hagués demà
i has de volar per tenir ganes de riure

Autoorganitzador de passions…

Català

Xesco Boix

El cargolet

Un cargolet se n’anava a la fira
perquè volia comprar uns esclops,
quan hi va arribar ja no era pas de dia
i se’n va tornar descalç.

Un cargolet se n’anava a l’escola
perquè volia saber cantar,
quan hi va arribar ja l'escola n'era sola
havia arribat l'estiu.

Un cargolet se n'anava a la prada
perquè volia fer un ram de flors,
quan hi va arribar tota l'herba era glaçada
havia arribat l'hivern.

Un cargolet se n'anava de ronda
perquè volia arribar al Japó
i al cap de set anys es trobava a prop la porta
de la casa del davant.

Català

El dit

Posa el teu dit a la boca, a la boca,
posa el teu dit a la boca, a la boca,
posa el teu dit a la boca...
i et compres una coca!
Posa el teu dit a la boca, a la boca!

Posa el teu dit a l'orella, a l'orella,
posa el teu dit a l'orella, a l'orella,
posa el teu dit a l'orella...
i et busques la parella!

Català

Posa el teu dit a l'orella, a l'orella!

Posa el teu dit a la panxa, a la panxa,
   a veure com el posem?
posa el teu dit a la panxa, a la panxa,
posa el teu dit a la panxa...
i no ho confonguis pas amb una planxa!
Posa el teu dit a la panxa, a la panxa!

Posa el teu dit a la galta, a la galta,
posa el teu dit a la galta, a la galta,
posa el teu dit a la galta...
i penses en un senyor que es digui Ribalta!
Posa el teu dit a la galta, a la galta!

Posa el teu dit en el front, en el front,
posa el teu dit en el front, en el front,
posa el teu dit en el front...
i l'hi deixes un segon!
posa el teu dit en el front, en el front!

   I per acabar diem:

Posa el teu dit en el peu, en el peu,
posa el teu dit en el peu, en el peu,
posa el teu dit en el peu...
i comptes fins a deu!
Posa el teu dit en el peu, en el peu!

   Que sabeu comptar fins a deu?
   A veure!
   Un, dos, tres, quatre, cinc,
          sis, set, vuit, nou, deu!

El mussol

El mussol no pot cantar perquè està sol...
ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
no pot cantar el mussol!

El mussol no pot cantar perquè està sol...
ni dos, ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
no pot cantar el mussol!

El mussol no pot cantar perquè està sol...
ni tres, ni dos, ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
no pot cantar el mussol!

El mussol no pot cantar perquè està sol...
ni quatre, ni tres, ni dos, ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
no pot cantar el mussol!

Ho fem a partir de deu i no us equivoqueu eh!

El mussol no pot cantar perquè està sol...
ni deu, ni nou, ni vuit, ni set, ni sis, ni cinc, ni quatre,
    ni tres, ni dos ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
que algú s'ha equivocat!

Català

Jo que no parava

Jo que no parava de nit ni de dia,
jo que estudiava no se que ni com,
em vaagafar un dia la mania
d´anar a conèixer món i cantar a tothom:

Si no saps que fer,
vine amb mi també,
serem dos que anem
qui sap on.
Si no saps que fer,
vine amb mi també,
en serem tres
que voltem pel món.

Català
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Si ningú no m´acompanya,
es igual me n´anire
com Mahoma a la muntanya,
fare cançons amb un flabiol de canya!

Si no saps que fer
vine amb mi també,
serem tres que anem
qui sap on.
Si no saps que fer,
vine amb mi també,
en serem quatre que
voltem pel món.

Van venir els que viuen allà a les barraques,
van venir el que toquen guitarra i cançons.
un noi d´aquells que guarda vaques flaques,
i un minyonet que mai ha menjat torrons.

Si no saps que fer,
vine amb mi també,
serem cinc que anem qui sap on.
Si no saps que fer,
vine amb mi també,
en serem sis que voltem pel món.

Menjarem si algú ens en dona.
Si no res, aigua del cel.
I potser passem l´estona
Pensant quin temps deu fer allà Barcelona.

Si no saps que fer,
vine amb mi també,
serem set que anem
qui sap on.
Si no saps que fer,
vine amb mi també,
en serem vuit que voltem pel món.
I en serem nou que voltem pel món.
I en serem deu que voltem pel món.
I en serem cent que voltem pel món.
I en serem molts que voltem pel món!

m´he comprat un elefant

M´he comprat un elefant, du du a, du du a, on el poso si es tant gran, du du a, du du a, a
la cuina no, al menjador, a l´escala cau, es un babau!
I si el posés al terrat, du du a, du du a, potser em faria un forat, du du a, du du a, si el
deixo al carre, potser el perdre, el meu elefant, du du a, du du a

Català

Peu polidor

Peu polidor de la Margarideta,
peu polidor de la Margaridó!     (x4)

I cama llargueta de la Margarideta,
cama llargueta de la Margaridó!

I cuixa maduixa de la Margarideta,
cuixa maduixa de la Margaridó!

I melic rodonet de la Margarideta,
melic rodonet de la Margaridó!

I pits de cabreta de la Margarideta,
pits de cabreta de la Margaridó!

I peu polidor de la Margarideta,

Català

peu polidor de la Margaridó!

I ulls tan bonics de la Margarideta,
ulls tan bonics de la Margaridó!

I peu polidor de la Margarideta,
peu polidor de la Margaridó!

I llavis tan molsuts de la Margarideta,
llavis tan molsuts de la Margaridó!

I peu polidor de la Margarideta,
peu polidor de la Margaridó!    (x2)

Tumbalalaika

Vull cantar-te una cançó		Lam-Mi
d´un fadrí tocat d´amor,		Lam
com sospirava arreu i a tot hora	Rem-Lam
per una noia encisadora.		Mi-Lam

Tumbala Tumbala
Tumbalalaika.				Mi
Tumbala Tumbala
Tumbalalaika.				Lam
Tumbalalaika shpil balalaika		Rem-Lam
Tumbalalaika				Mi
Canta i somriu.			        Lam

Digue´m, maca, digues-m´ho clar:
sense aigua, què creixerà?
què pot cremar que no es torni cendra?
què pot plorar per un sospir tendre?

Diu la noia: oh, insensat!
Res no creix sense humitat;
crema l´amor sense tornar-se cendra;
i plora el cor per un amor tendre.

Català

Un peixet en el fons de l'estany

Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles,
vinga a fer bombolles.
Un peixet en el fons de l’estany,
vinga a fer bombolles
per anar passant.

Què fas tu, bonic peixet blau?
Compto les bombolles,
compto les bombolles.
Què fas tu, bonic peixet blau?
Compto les bombolles
per anar passant.

Peix peixet, les bombolles com són?
Grogues i verdes,
grogues i verdes.
Peix peixet, les bombolles com són?
Grogues i verdes
i de tots colors.

Català

Xumi
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Mai es tard per estimar

Ara ja quan pensis
Que l’amor no arriba
Que ningú t’estima
Que el món es gran
Però per tu petit

T’atures i veus
Que potser si,
Potser hi ha algú
En els moments fàcils
I en els difícils
Que t’ajuda i et fa costat

Veus que tens ganes de viure
Saltar, cridar
Passar-ho bé
Que el món gira a sobre teu
I no oblida aquell amor
Que et fa seguir endavant
Amb l’objectiu
De viure la vida.

I llavors tens ganes de cridar
De dir t’estimo
A algú especial
Rebre aquestes paraules
Per ser feliç

Mai es tard per estimar.

Català

Testimo

Cada dia,
matí nit
sento un profunt sentimen dins meu
no se kom ho puc fer
vull oblidar-te però no puc
tu ets la meva vida
ets el meu món
si te´n vas ara
no em quedarà res
la vida no tindrà sentit i encara que et digui que et quedis
no en tens prou
necessites més

A partir dara et dire t´estimo
ets el meu amor
a veure si reacciones i entens el meu món
vull que hi entris i axí
tornar a brillar
els dos junts a l´univers
dues estrelles soles brillant per un mateix
món
l´amor que ens tenim

Català

Yawn

Today

TODAY

TODAY I THINK ABOUT FEELINGS
AND REALLY NOW NOTHING’S THE SAME
BUT I DON’T KNOW IF IT’S SURE ALL I WANNA DO
IT’S NO EASY WRITE ABOUT FEELINGS
WHEN YOU DON’T BELIEVE IN YOURSELF
TAKE ANOTHER DESTINY AND START A BRAND NEW LIFE

COUSE I DON’T CARE
THAT I DON’T CARE CAUSE
WITHOUT YOU I CAN’T FOLLOW MY SONG

TRY TO FIND A NAME
TRY TO BE YOURSELF
TRY AND TRY BUT NEVER CRY
YOUR NEW LIFE START TODAY

TRY TO FIND A FRIEND
TRY TO SMILE AND THEN
CROSS THE WALL AND DON’T STOP AT ALL
YOUR NEW LIFE START
YOUR NEW LIFE START
YOUR NEW LIFE START TODAY

TODAY I THINK ABOUT FEELINGS
AND REALLY NOW NOTHING’S THE SAME
BUT I DON’T KNOW IF IT’S SURE
ALL I WANNA DO

FIND YOUR START AND CRASH THE GLASS
THAT COVER YOUR ANGRY SOUL
WEAR YOUR CAP AND THEN GO OUT
AND SING WITH ME THIS SONG.

Anglès

Yellowcard

Back Home

Don´t know what I was looking for when I went home, I found me alone
And sometimes I need someone to say, "You´ll be all right. What´s on your mind?"
But the water´s shallow here and I am full of fear, and empty handed after two long years

Another sunny day in Californ-i-a
I´m sure back home they´d love to see it
But they don´t know that what you love is ripped away
Before you get a chance to feel it

Back home I always thought I wanted so much more, now I´m not too sure
Cause sometimes I miss knowing someone´s there for me and feeling free
Free to stand beside the ocean in moonlight
And light myself a smoke beneath the dark Atlantic sky

Another sunny day in Californ-i-a
I´m sure back home they´d love to see it
But they don´t know that what you love is ripped away
Before you get a chance, before you get a chance to feel it

Everybody here is living life in fear of falling out of line
Tearing lives apart and breaking lots of hearts just to pass the time
And the eyes get red in the back of your head, this place will make you blind
Put it all behind me and I´ll be just fine

Another sunny day beneath this cloudless sky
Sometimes I wish that it would rain here

Anglès

Pàgina 2133 de 2137 diumenge 18 juliol



Cançoner KUMBAWORLD

Yellowcard

And wash away the west coast dreaming from my eyes
There´s nothing real for them to see here

Another starry night in Californ-i-a
I´m sure back home they´d love to see it
But they don´t know that what you love is ripped away
Before you get a chance, before you get a chance to feel it

empty aparment

call me out
you stayed inside
one you love
is where you Shot me down as I flew by
Crash and burn
I think sometimes you forget where the heart is
hide

Answer no to these questions
Let her go, learn a lesson
It´s not me, you´re not listening now
Can´t you see something´s missing?
You forget where the heart is

take you way
from that empty aparment
you stay and forget where the heart is
someday and forget if ever you love me you´d say it´s okay

Waking up from this nightmare
How´s your life, what´s it like there?
Is it all what you want it to be?
Does it hurt when you think about me?
And how broken my heart is

Take you away from that empty apartment
You stay and forget where the heart is
Someday if ever you love me you´d say it´s okay

It´s okay to be angry and never let go
It only gets harder the more that you know
When you get lonely if no one´s around
You know that I´ll catch you when you´re falling down
We came together but you left alone
And I know how it feels to walk out on your own
Maybe someday I will see you again
And you´ll look me in my eyes and call me your friend

Take you away from that empty apartment
You stay and forget where the heart is
Someday if ever you love me you´d say its okay
It´s okay
It´s okay

Anglès

Ocean Avenue

There´s a place off Ocean Avenue
Where I used to sit and talk with you
We were both 16 and it felt so right
Sleeping all day, staying up all night
Staying up all night

There´s a place on the corner of Cherry Street
We would walk on the beach in our bare feet

Anglès

We were both 18 and it felt so right
Sleeping all day, staying up all night
Staying up all night

If I could find you now things would get better
We could leave this town and run forever
Let your waves crash down on me and take me away

There´s a piece of you that´s here with me
It´s everywhere I go, it´s everything I see
When I sleep, I dream and it gets me by
I can make believe that you´re here tonight
That you´re here tonight

If I could find you now things would get better
We could leave this town and run forever
I know somewhere, somehow we´ll be together
Let your waves crash down on me and take me away

I remember the look in your eyes
When I told you that this was goodbye
You were begging me not tonight
Not here, not now
We´re looking up at the same night sky
And keep pretending the sun will not rise
Be together for one more night
Somewhere, somehow

If I could find you now things would get better
We could leave this town and run forever
I know somewhere, somehow we´ll be together
Let your waves crash down on me and take me away

Way away

I think I´m breaking out
I´m gonna leave you now
Theres nothing for me here, it´s all the same
And even though I know
That everything might go
Go downhill from here, I´m not afraid

Way away away from here I´ll be
Way away away so you can see
How it feels to be alone and not believe (Feels to be alone and not believe)
Feels to be alone and not believe anything

You can´t stop me now
You can´t hold me down
You can´t keep me here, I´m on my way
I´ve made it this far now
And I´m not burning out
No matter what you say, I´m not afraid

Way away away from here I´ll be
Way away away so you can see
How it feels to be alone and not believe (Feels to be alone and not believe)
Feels to be alone and not believe anything

Letting out the noise inside of me (Letting out the noise inside of me)
Every window pane is shattering (Every window pane is shattering)
Cutting up my words before I speak (Cutting up my words)
This is how it feels to not believe

Letting out the noise inside of me (Letting out the noise inside of me)
Every window pane is shattering (Every window pane is shattering)
Cutting up my words before I speak (Cutting up my words)
This is how it feels to not believe

Way away away from here I´ll be
Way away away so you can see
How it feels to be alone and not believe (feels to be alone and not believe)
Feels to be alone and not believe anything
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Young, Neil

Campaigner

I am a lonely visitor.
I came to late to cause a stir,
Though I campaigned all my life towards that goal.
I hardly slept the night you wept
Our secret's safe and still well kept
Where even Richard Nixon has got soul.
Even Richard Nixon has got
Soul.

Traffic cops are all color blind.
People steal from their own kind.
Evening comes to early for a stroll.
Down neon streets the streaker streaks.
The speaker speaks, but the truth still leaks,
Where even Richard Nixon has got soul.
Even Richard Nixon has got it,
Soul.

The podium rocks in the crowded waves.
The speaker talks of the beautiful saves
That went down long before he played this role
For the hotel queens and the magazines,
Test tube genes and slot machines
Where even Richard Nixon got soul.
Even Richard Nixon has got it,
Soul.

Hospitals have made him cry,
But there's always a free way in his eye,
Though his beach just got to crowded for his stroll.
Roads stretch out like healthy veins,
And wild gift horses strain the reins,
Where even Richard Nixon has got soul.
Even Richard Nixon has got
Soul.

I am a lonely visitor.
I came to late to cause a stir,
Though I campaigned all my life towards that goal.

Anglès

Powderfinger

POWDERFINGER
Cançó original de Neil Young, de la qual "La Força de les Armes" n'és una adaptació.

Look out, Mama, there's a white boat comin' up the river
with a big red beacon, and a flag, and a man on the rail
I think you'd better call John,
'Cause it don't look like they're here to deliver the mail
And it's less than a mile away
I hope they didn't come to stay
It's got numbers on the side and a gun
And it's makin' big waves.

Daddy's gone, my brother's out hunting in the mountains
Big John's been drinking since the river took Emmy-Lou

Anglès

So the Powers That Be left me here to do the thinkin'
And I just turned twenty-two
I was wonderin' what to do
And the closer they got,
The more those feelings grew.

Daddy's rifle in my hand felt reassurin'
He told me, Red means run, son, numbers add up to nothin'
But when the first shot hit the docks I saw it comin'
Raised my rifle to my eye
Never stopped to wonder why.
Then I saw black,
And my face splashed in the sky.

Shelter me from the powder and the finger
cover me with the thought that pulled the trigger
Think of me as one you'd never figured
Would fade away so young
With so much left undone
Remember me to my love,
I know I'll miss her

Zappa, Frank

My guitar wants to kill your mama

My Guitar Wants to Kill Your Mama

ALBUMS  · Weasels Ripped My Flesh (1970)
· You Can’t Do That on Stage Anymore Vol 4 (1991)
· You Can’t Do That on Stage Anymore Vol 5 (1992)

LYRICS  You know your mama and your daddy
Sayin I’m no good for you
They call me dirty from the alley
Til I don’t know what to do

I get so tired of sneakin around
Just to get to your back door
I crawled past the garbage
And your mama jumps out screamin’
Dont come back no more!

I cant take it
My guitar wants to kill your mama
My guitar wants to kill your mama
My guitar wants to burn your dad
I get real mean when it makes me mad

Later I tried to call you
Your mama told me you werent there
(you just weren’t there)
She told me don’t bother to call again
Unless I cut off all my hair

I get so tired of sneakin’ around
Just to get to your back door
I crawled past the garbage
And your mama jumped out screamin’
Dont come back no more!

I cant take it
My guitar wants to kill your mama
My guitar wants to kill your mama
My guitar wants to burn your dad
I get real mean when it makes me mad
(repeat last three verses)

Anglès
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Zappa, Frank

Zea Mays

Gelditzen dena...Isiltasuna

Uretan galtzen den laztana bezela, naiz
Uretan itotzen den arnasa bezela
Uretan isiltzen den oihua bezela, naiz
Uretan iluntzen den argi izpia bezela, naiz

Uretan hiltzen  den olatua bezela, naiz
Uretan ahazten  den zenbakia bezela
Uretan lehortzen  den ahoa bezela, naiz
Uretan pizten  den zulo beltza bezela, naiz

Gelditzen dena...isiltasuna

Uretan isurtzen  den hodeia bezela, naiz
Uretan ahitzen den haizea bezela
Uretan jaio den orbela bezela, naiz
Uretan anizten den desertua bezela, naiz

Barne barnean itotzen naiz,
barne barnean murgiltzen naiz,
barne barnean itotzen den haizearen oihuarekin bat,
galtzen den uretan itotzen naiz.

Euskera

Zenit

Siento

SIENTO

TANTAS COSAS QUE DECIRTE QUE NO SE COMO EMPEZAR
QUE TE QUIERO
QUE TE ODIO
QUE SIN TI NO PUEDO ESTAR
PERO CONTIGO TAMPOCO ESTO TENIA QUE ACABAR
AUNQUE NO LO QUE SIENTO NUNCA TE DEJARE DE AMAR
TENIA MIEDO DE DEJARTE DE BESARTE Y PERDERTE
NO SE SI ALGUN DIA TENDRE FUERZAS DE VOLVER A VERTE
SUEÑO CADA NOCHE CON VOLVER A ACRICIARTE
TE JUGO K NUNCA EN LA VIDA YO PODRE OLVIDARTE
TE CONOCI ME ENAMORE
PUSE MI VIDA EN TUS MANOS
TE QUISE ACELERE Y NUNCA PISE LOS FRENOS
DEVI DEJOARLO TODO ACE TIEMPO QUIZA NO
LO UNICO QUE SE ES QUE SIEMPRE TE ECHARE DE MENOS
DILE A EL QUE TE PROTEJA DILE QUE TE CUIDE
CUIDALE TU A EL DALE TODO LO QUE TE PIDA
GUARDAME EN TU CORAZON Y QUE NO SE TE OLVIDE
QUE E MUERTO AL PERDERTE PORQUE TU ERAS MI VIDA

SIENTO NO ENTENDER PORQUE SIENTO LO QUE SIENTO SIENTO ENTENDERLO Y
NO PODER DECIR TE QUIERO SIENTO TENERTE SIEMPRE EN MI PENSAMIENTO
SIENTO QUE PUEDO PERDERTE Y SOLO DE PENSALO MUERO. “ TE QUIERO MI
LUNA (BIS)”

TE ESTOY ESCRIBIENDO Y AL MISMO TIEMPO ESTOY LLORANDO
QUE PENSARTE SI TENERTE ES LO QUE MAS ME DUELE

Castellà

PERO TE ESTARE ESPERANDO
MI CORAZON LUCHA POR TI PERO AL ESTAR SIN TI  SE MUERE
SE QUE NUESTRA SITUACION ERA MUY DIFICIL
QUE NUESTRA PACIENCIA FINALMENTE SE AGOTO
SE QUE MUCHAS VECES ME PORTE COMO UN IMBECIL
Y AHORA SOY UN IMBECIL CON EL CORAZON ROTO
TENGO PUESTA EN MY HABITACIÓN TU FOTO
AL MIRARLA PUEDO INCLUSO DERRETIR EL HIELO
NO PUEDO COMPETIR CON EL PORQUE EL TIENE MOTO
PERO EL NO PUEDE COMO YO OFRECERTE EL CIELO
SE OFENDER A DIOS POR ROBARLE UNA ESTRELLA
Y POR TENERLA EN MI CORAZÓN RECLUSA
AGO VELLO EL RAP PORQUE MI MUSA ES VELLA
TU ERES ELLA LA ESTRELLA PARA EL RAP MI MUSSA

SIENTO NO ENTENDER PORQUE SIENTO LO QUE SIENTO…
“TE QUIERO MI LUNA (BIS)”

SE QUE EN ESA DOBLE VIDA YA ESTAVAS ARTA
ARTA DE MENTIRAS DE EXCUSAS  Y DE CUENTOS
TE DEDICO ESTA CANCIÓN  QUE YA ESCRIBÍ EN LA CARTA
AQUELLA CARTA  EN LA QUE TE MOSTRE MIS SENTIMIENTOS
FUI COBARDE CARA A CARA NO PUDE ACERLO
ESPERO QUE ALGUN DIA PUEDAS PERDONARME
ME ICISTE LE HOMBRE MAS FELIZ DEVES SABERLO
YO CREO QUE COMO TU  NADIE MAS PUEDA AMARME
LLEVARME AL INFINITO COMO TU LO ICISTE
Y ACERME SOÑAR DESPIERTO CON EL PARAISO
AMOR MAS GRANDE EN ESTE MUNO YA NO EXISTE
DESDE QUE ADAN A EVA TANTO LA QUISO
QUERIA RAPTARTE Y PARAR EL TIEMPO
AMARTE COMO A UNA MUGER NUNCA AMO A UN HOMBRE
QUE SE ACABE EL MUNDO
QUE SE PARE EL TIEMPO
SI ME QUIERES SOLO GRITA MI NOMBRE

Te quiero

Tantas cosas que decirte
que no sé como empezar,
que te quiero, que te odio,
que sin ti no puedo estar,
pero contigo tampoco
esto tenía que acabar,
aunque no lo que siento,
nunca te dejare de amar.
Tenía miedo de dejar de besarte y perderte,
no se si algún día tendré fuerzas de volver a verte
Sueño cada noche con volver a acariciarte,
te juro que nunca en la vida
yo podré olvidarte
Te conocí, me enamoré,
puse mi vida en tu mano,
te quise, aceleré
y nunca pisé los frenos
Debí dejarlo todo hace ya tiempo,
quizá no,
lo único que sé
es que siempre te echaré de menos
Dile a él que te proteja,
dile que te cuide,
cuídale tu a él, dale todo lo que te pida
Guárdame en tu corazón,
y que no se te olvide,
que he muerto al perderte,
porque tu eras mi vida.

SIENTO NO ENTENDER PORQUE SIENTO LO QUE SIENTO,
SIENTO ENTENDERLO Y NO PODER DECIR TE QUIERO,
SIENTO TENERTE SIEMPRE EN MI PENSAMIENTO,
SIENTO QUE PUEDO PERDERTE Y SOLO DE PENSARLO MUERO.

Te estoy escribiendo y al mismo tiempo estoy llorando,
que pensarte sin tenerte, es lo que más me duele.
No puedo verte ahora, pero te estaré esperando,
mi corazón lucha por ti pero al estar sin ti se muere.
Sé que nuestra situación era muy difícil,

Castellà
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Zenit

que nuestra paciencia finalmente se agotó.
Sé que muchas veces me porté como un imbécil,
y ahora soy un imbécil con el corazón roto.

Tengo puesta en mi habitación tu foto,
al mirarla puedo incluso derretir el hielo.
No puedo competir con él, porque él tiene moto,
pero él no puede como yo, ofrecerte el cielo.

Se ofenderá Dios por robarle una estrella?
y por tenerla en mi corazón reclusa?
Hago bello el rap porque mi musa es bella,
tú eres ella, la estrella, para el rap, mi musa.

SIENTO NO ENTENDER PORQUE SIENTO LO QUE SIENTO,
SIENTO ENTENDERLO Y NO PODER DECIR TE QUIERO,
SIENTO TENERTE SIEMPRE EN MI PENSAMIENTO,
SIENTO QUE PUEDO PERDERTE Y SOLO DE PENSARLO MUERO.

Sé que de esa doble vida ya estabas harta,
harta de mentiras, de excusas y de cuentos
Dedico esta canción que ya escribí en la carta,
aquella carta en la que te mostré mis sentimientos.
Fui cobarde cara a cara, no pude hacerlo,
espero que algún día, puedas perdonarme.
Me hiciste el hombre más feliz, debes saberlo,
no creo que como tu, nadie más pueda amarme.
Elevarme al infinito, como tu lo hiciste,
y hacerme soñar despierto con el paraíso.
Amor más grande en este mundo ya no existe,
desde que Adán a Eva, tanto la quiso.
Querría raptarte, y parar el tiempo,
amarte como a una mujer nunca amó un hombre.
Que se acabe el mundo, que se pare el tempo,
si quieres tenerme,
solo grita mi nombre.
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